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1. Begrippen



1A. Agressie

• Gewelddadig handelen met als doel schade toe te brengen.
• Emotionele en / of fysieke schade aan personen waarbij het gedrag 

de grenzen overschrijdt van wat algemeen acceptabel is.
• Kent gradaties.
• Kan verbaal, non-verbaal, manipulerend of destructief zijn. 
• Kan zich uiten op psychisch, fysiek of materieel vlak. 
• Kan gericht zijn op zichzelf, naar anderen of naar materialen toe.



1B. Maatregelen

• Vrijheidsbeperkende maatregelen
• Alle maatregelen die een beperking van de keuzevrijheid en/of de 

bewegingsvrijheid en/of contact met de buitenwereld van de zorgggebruiker
inhouden

• Voorbeeld: afdelingsregels en –afspraken

• Vrijheidsberovende maatregelen
• alle maatregelen die een beperking van de bewegingsvrijheid van de 

zorggebruiker inhouden

Agentschap Zorg en Gezondheid, Begrippenkader VBM, geldig voor volledige GGZ, onafhankelijk van de leeftijd



1C. Afzondering en fixatie

• Afzondering
• Verblijf in een daartoe speciaal voorziene individuele afzonderingskamer, 

hetzij in een andere individuele ruimte, welke de zorggebruiker niet 
zelfstandig kan verlaten.

• Fixatie
• Elke handeling of elk gebruik van materiaal of medicatie die de 

bewegingsvrijheid van een persoon beperkt, verhindert of belemmert, 
waarbij de persoon niet zelfstandig zijn bewegingsvrijheid kan herwinnen

• Fysiek
• Mechanisch
• Medicamenteus

Agentschap Zorg en Gezondheid, Begrippenkader VBM, geldig voor volledige GGZ, onafhankelijk van de leeftijd



1D. Toestemming 

• Eigen vraag
• Toestemming
• Verzet
• Zorggebruiker kan geen toestemming geven en kan zich niet verzetten

Agentschap Zorg en Gezondheid, Begrippenkader VBM, geldig voor volledige GGZ, onafhankelijk van de leeftijd



1E. Dwang

• Dwang
• Wanneer iemand tegen zijn wil wordt genoodzaakt iets te doen of te laten

• Dwangbehandeling
• Een behandeling die wordt toegepast op

• Een persoon die in staat is zijn toestemming te geven, maar weigert
• Een persoon die niet in staat is toe te stemmen, maar zich tegen de behandeling verzet

• Dwangmedicatie
• Het toedienen van medicatie aan

• Een persoon die in staat is zijn toestemming te geven, maar weigert
• Een persoon die niet in staat is toe te stemmen, maar zich tegen het toedienen van de 

medicatie verzet

Agentschap Zorg en Gezondheid, Begrippenkader VBM, geldig voor volledige GGZ, onafhankelijk van de leeftijd



1F. Principes 

• Principes 
• Proportionaliteit

• De maatregel en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd, staan in verhouding met de 
ernst van de dreiging of het gevaar

• Subsidiariteit
• Een meer ingrijpende maatregel is enkel toelaatbaar als een minder ingrijpende 

maatregel niet volstaat

• Effectiviteit
• de interventie moet het beoogde doel bereiken en mag niet langer duren dan strikt 

noodzakelijk is.

Multidisciplinaire Richtlijn preventie en toepassing van afzondering en fixatie 



Keuze voor minst ingrijpende vrijheidsbeperkende
maatregel: beslisboom die kan helpen



2. Uitdagingen



Een dreigend escalerende situatie kunnen ombuigen 
naar een hanteerbaar conflict 

waar therapeutisch mee kan gewerkt worden 
en zo voorkomen worden 

dat destructieve agressie plaatsvindt, 
betreft een kernopdracht in het kader van 

preventie van en omgaan met agressie 
binnen de zorg voor patiënten

met een psychische kwetsbaarheid. 



Uitdagingen

A. Beperkte / afwezige verbale communicatie
B. Veranderende visie GGZ
C. Betrokken actoren en hun ethische waarden
D. Shared decision making
E. … tot shared risk taking?
F. Bewegingen organisatie GGZ (project 107)
G. Geen evidentie voor afzondering en fixatie
H. Beperkt wetenschappelijk onderzoek voor preventie van en omgaan met 

agressie; preventie van afzondering en fixatie
I. Beperkte regelgeving rond dwangbehandeling in België



2A. Beperkte / afwezige adequate verbale communicatie
• In 1ste fase van behandeling 

• Patiënt heeft figuurlijke of letterlijke drang te vluchten
• Angstige en /of agressieve neigingen hebben de overhand

• Woorden om de ontreddering te verbaliseren, noden te uiten,… ontbreken 
bij

• ernstige psychiatrische toestandsbeelden
• (jonge) kinderen
• neurodegeneratieve aandoeningen
• mentale handicap

• Belangrijke rol
• presentie /nabijheid
• pre- en non-verbale hulpbronnen 



2B. Veranderende visie GGZ

• Herstelgerichte visie
• Relationele visie
• Van een beheersmatige naar ontwikkelingsgerichte cultuur

• Evenwicht vinden tussen grenzen aangeven enerzijds en patiënt inspireren tot 
alternatieven anderzijds

• Ervan uitgaande dat destructief gedrag = communicatie
• Patiënt maakt ons iets duidelijk over vaak verwarrende gedachten en daarbij horende 

heftigheid van gevoelens, niet zelden voortvloeiend uit traumatische ervaringen in 
voorgeschiedenis

• Creatie van een containende context; een healing and holding environment 
op maat van de individuele noden van de patiënt



2C. Betrokken actoren en hun ethische waarden

• Actoren

• Hulpverleners
• Individueel
• Team
• Netwerk

• Zorggebruikers
• Patiënten
• Cliënten
• Familie en andere naasten

• Derden
• Overheid
• Justitie
• Maatschappij

• Ethische waarden

• ‘Wel doen’
• ‘Niet schaden’

• Zelfbeschikking
• Autonomie

• Rechtvaardigheid
• Medicolegaliteit
• Veiligheid



2D. Shared decision making

• Hoe kunnen zorgverleners vanuit een ethisch perspectief zo veel mogelijk de 
vrijheid van de patiënt respecteren en wanneer is het verantwoord vrijheid te 
beperken of dwang uit te oefenen?

• Autonomie
• Keuzevrijheid
• Wilsbekwaamheid

• Visie
• Nadruk op professionele verantwoordelijkheid zorgverleners
• Nadruk op de eigen verantwoordelijkheid patiënten
• Relationele visie

Liégois A., Eneman M. Tijdschr Psych. 2004; 6: 269-378



2D. Shared decision making

• Nadruk op professionele verantwoordelijkheid zorgverleners
• professionele deskundigheid samen met menselijke betrokkenheid = basis van goede 

zorg
• risico

• paternalisme = zorgverleners handelen vanuit hun opvatting van goede zorg om bestwil van de patiënten
• mogelijk onvoldoende inspraak van patiënten die vermogen hebben keuzes mee te maken

• Nadruk op de eigen verantwoordelijkheid zorggebruikers
• emancipatorische benadering – zelfbeschikkingsrecht
• overheerst momenteel in ontwikkeling gezondheidszorg en wetgeving
• risico

• patiënten niet altijd voldoende vermogen keuzes te maken en daarbij begeleiding nodig
• reductie zorgverleners mogen tot uitvoerders van de wensen van de patiënt

Liégois A., Eneman M. Tijdschr Psych. 2004; 6: 269-378



2D. Shared decision making

• Relationele visie
• Mensen zijn niet alleen individuen, maar personen die zich in relatie tot anderen ontplooien. 

Niet individu, maar ontmoeting centraal.
• Gezamenlijke ethische verantwoordelijkheid van zorgverleners, patiënten, naasten en derden 
• Grenzen aan overleg: in bijzondere situaties vrijheidsbeperking of dwang nodig
• Communicatie – dialoog 
• Wederzijds informeren, motiveren met komen tot keuzes en evalueren. Zorgverleners 

evalueren bijkomend binnen team =  uitgangspunt voor opnieuw wederzijds informeren en 
motiveren tot een volgende keuze

• Belang ondersteuning cultuur vanuit beleid.
=> Shared decision making

Liégois A., Eneman M. Tijdschr Psych. 2004; 6: 269-378



2E. … tot shared risk taking?

Van “Shared decision making”

Tot “Shared and Positive Risk Taking”



2F. Bewegingen in organisatie GGZ (project 107)  
Vermaatschappelijking zorg

<-> 

- lager  draagvlak voor ‘afwijkende’ in maatschappij

- toenemend medicolegaal denken met risico net defensiever (bvb. residentiëler) behandelen 

- patiënten met progressief complexer problematieken in (residentiële) zorg



2F. Bewegingen in organisatie GGZ (project 107)  

Intensifiëring van residentiële zorg
Behoud personeel rond minder bedden

=> minder vrijheidsbeperkende maatregelen en kwalitatievere beschermingsmaatregelen, 
= verwachting en hoop van patiënten, naasten, hulpverleners en overheid.

Op te volgen: zullen hoop / verwachtingen 
m.b.t. waardevolle intensifiëring zorg  en 

m.b.t. het behoud / vergroten 
draagkracht en voldoening in het werk bij hulpverleners 

voldoende in te lossen zijn in deze budgetneutrale oefening?



2G. Effects of Seclusion and Restraint in Adult Psychiatry: 
A Systematic Review.
Abstract
Background:
Determining the clinical effects of coercion is a difficult challenge, raising ethical, legal, and methodological questions. Despite limited
scientific evidence on effectiveness, coercive measures are frequently used, especially in psychiatry. This systematic review aims to search
for effects of seclusion and restraint on psychiatric inpatients with wider inclusion of outcomes and study designs than former reviews.

Methods: A systematic search was conducted following PRISMA guidelines, primarily through Pubmed, Embase, and CENTRAL.
Interventional and prospective observational studies on effects of seclusion and restraint on psychiatric inpatients were included. Main
search keywords were restraint, seclusion, psychiatry, effect, harm, efficiency, efficacy, effectiveness, and quality of life.

Results: Thirty-five articles were included, out of 6,854 records. Studies on the effects of seclusion and restraint in adult psychiatry
comprise a wide range of outcomes and designs. The identified literature provides some evidence that seclusion and restraint have
deleterious physical or psychological consequences. Estimation of post-traumatic stress disorder incidence after intervention varies from
25% to 47% and, thus, is not negligible, especially for patients with past traumatic experiences. Subjective perception has high
interindividual variability, mostly associated with negative emotions. Effectiveness and adverse effects of seclusion and restraint seem to be
similar. Compared to other coercive measures (notably forced medication), seclusion seems to be better accepted, while restraint seems to
be less tolerated, possibly because of the perception of seclusion as "non-invasive." Therapeutic interaction appears to have a positive
influence on coercion perception.

Conclusion: Heterogeneity of the included studies limited drawing clear conclusions, but the main results identified show NEGATIVE
effects of seclusion and restraint. These interventions should be used with caution and as a last resort. Patients' preferences should be
taken into account when deciding to apply these measures. The therapeutic relationship could be a focus for improvement of effects and
subjective perception of coercion. In terms of methodology, studying coercive measures remains difficult but, in the context of current
research on coercion reduction, is needed to provide workable baseline data and potential targets for interventions. Well-conducted
prospective cohort studies could be more feasible than randomized controlled trials for interventional studies.

Chieze M1, Hurst S2, Kaiser S1, Sentissi O1.

Front Psychiatry. 2019 Jul 16;10:491



2G. Standpunt over gebruik dwangmaatregelen in de GGZ
Vlaams Patiëntenplatform – OPGang - Maart 2017

• Dwangmaatregelen
• Enorme impact op welbevinden
• Allerlaatste redmiddel
• Aanbevelingen = kwaliteitscriteria => menselijk – minder traumatisch

• Voorbeeld afzondering
• Niet automatisch bij gedwongen opname
• Eigen kledij aanhouden
• Kans zelf naar afzondering gaan i.p.v. fysieke dwang te gebruiken
• Privacy respecteren
• Desoriëntatie voorkomen
• Presentie van hulpverlener, familielid,…
• Communicatie voor, tijdens en na
• Infrastructurele aanbevelingen



2H. Beperkt wetenschappelijk onderzoek m.b.t. preventie van 
en omgaan met agressie; preventie van afzondering en fixatie

• Joint BAP (British Association for Psychofarmacology) and the  NAPICU (National Association of Psychiatric Intensive 
Care and Low Secure Units) evidence-based consensus guidelines for the clinical management of acute 
disturbance: de-escalation and rapid tranquillisation

Patel M, Sethi F, e.a. Journal of Psychofarmacology 2018; 32(6): 601-640  



Patel M, Sethi F, e.a. Journal of Psychofarmacology 2018; 32(6): 601-640  



Patel M, Sethi F, e.a. Journal of Psychofarmacology 2018; 32(6): 601-640  



2I. Beperkte regelgeving voor dwangbehandeling in België

• Wet patiëntenrechten (22-08-2002)
• Geïnformeerde toestemming door patiënt
• Wilsonbekwaamheid

• geïnformeerde toestemming aangestelde of feitelijke patiëntvertegenwoordiger
• Intercollegiaal overleg indien patiëntvertegenwoordiger niet beschikbaar of niet bereid is; indien 

conflict tussen patiëntvertegenwoordigers van dezelfde rang
• Noodtoestand

• Behandelaar beslist

• Wet bescherming persoon geesteszieke (26-06-1990)
• “patiënt bewaken, verzorgen en behandelen”
• Hervorming in de maak 

• Voorstel: “de behandeling die binnen de beschermingsmaatregel wordt geboden, kan substantiële verbetering 
van de psychiatrische aandoening geven, en het oordeelsvermogen en/of de controle over diens daden gunstig 
beïnvloeden. 

• Nog geen verdere uitwerking



2I. Beperkte regelgeving voor dwangbehandeling in België

• Aanbeveling Comité van Ministers van de Raad van Europa (2004)
• Criteria

• de persoon is getroffen door een mentale stoornis
• de toestand van de persoon vertoont een reëel risico voor ernstige schade aan zijn gezondheid 

of voor andere personen
• er is geen enkel ander minder drastisch middel voorhanden om de gepaste zorg toe te dienen
• de mening van de betrokken persoon werd in overweging genomen.



2I. Beperkte regelgeving voor dwangbehandeling in België

• Advies Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (10-03-2003)
• Geldt bij gedwongen opname als patiënt wilsonbekwaam is
• Regel blijft: geïnformeerde toestemming voor behandeling tijdens gedwongen opname als pt

wilsbekwaam is
• Enkel bij blijvende weigering
• Beantwoordend aan de ‘good medical practices’
• Criteria dwangbehandeling / dwangmaatregel

• doel: behandeling geestesstoornis aan de grondslag van de maatregel.
• niet uitsluitend de belangen van derden dienen of uitsluitend een oplossing bieden voor de 

administratieve, strafrechtelijke, familiale of andere toestand van de patiënt.
• steeds een therapeutisch doel hebben in het rechtstreeks voordeel van de betrokken patiënt.
• aangepast zijn aan de ernst van de psychische en psychopathologische symptomen.
• de psychiater dient zorgvuldig en gewetensvol enkel die psychiatrische zorg onder dwang toe die strookt 

met de op dat ogenblik door zijn vakgenoten algemeen aanvaarde wetenschappelijke kennis.



Uitdagingen
Nood aan multideskundigheid

Belang van tijd voor opleiding, overleg en wetenschappelijk onderzoek met   
betrokkenheid zorggebruikers, naasten, huisarts, multidisciplinair team, 
betrokken hulpverleners transmuraal, justitie, ethische comités, onderzoekers,.. 
met het oog op zorg voor zorggebruiker, naasten en hulpverleners,



3. Advies Hoge Gezondheidsraad
Omgaan met conflict, conflictbeheersing en 
dwanginterventies in de GGZ 
HGR NR 9193
Juni 2016



Uitgangspunt

• Elke interventie in GGZ gebeurt na de geïnformeerde toestemming
van een patiënt (Wet patiëntenrechten 2002)



• Dwanginterventies als afzondering, fixatie, gedwongen opname, 
gedwongen behandeling beperken of ontnemen de persoonlijke 
vrijheid van de pt zonder diens toestemming

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)



Uitgangspunt

• Respect, waardigheid en veiligheid voor zorggebruikers en hulpverleners
• Geen schuld of fout leggen
• Nieuw kader i.f.v. juiste keuzes

• kwalitatieve en veilige zorg
• in moeilijke omstandigheden
• binnen een respectvolle dialoog tussen hulpverlener, patiënt en zijn context

• Methodologie
• Literatuuronderzoek
• Binnen- en buitenlands expertenpanel (o.a. L. Bowers - Safewards)

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)



Preventie dwangmaatregelen
6 uitgangspunten van waardevolle, persoonlijke  zorg

1. Op elk ogenblik en in elke situatie moet de geleverde zorg in overeenstemming zijn 
met de relevante rechten zoals geformuleerd in de Europese Conventie over de 
Mensenrechten. 

2. Elk gedrag van een individu moet begrepen worden vanuit de unieke noden, 
verwachtingen, ervaringen en sterkten van dit individu in zijn streven om zijn 
levenskwaliteit te verhogen.

3. Het is essentieel om een betrokken, empathische en participatieve houding aan 
te nemen tegenover de patiënt, zijn familie en netwerk, mantelzorgers en 
vertrouwenspersonen. Hierbij worden alle regels omtrent beroepsgeheim in acht 
genomen.

4. Elke persoon moet met respect, medeleven en vriendelijkheid bejegend worden. 
5. De allereerste bedoeling van een gezondheidszorgsysteem is om personen advies 

te geven over een goede balans tussen enerzijds keuzevrijheid en anderzijds 
veiligheid voor zichzelf en/of anderen. 

6. De positieve en constructieve relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager is 
primordiaal en moet maximaal bewaard worden. 

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193) (DH, 2014 ; NHS, 2013; HM Government, 2014 ; NHS & LGA, 2014 ; NICE, 2015) 



Dwangmaatregelen = beschermingsmaatregelen
• Voorkomen = inzetten op preventie

• Safewardsmodel (L. Bowers)

• Zo overwogen
• Mogelijk psychisch en fysisch lijden ten gevolge van maatregel afwegen tegen gevaar waarvoor 

maatregel zou plaatsvinden
• Reden: risico trauma – zorgmijding – vertraging herstel – fysieke verwikkelingen

• Zo nodig
• Laatste redmiddel bij wilsonbekwaamheid, gevaar en ontbreken alternatieve maatregel
• Juridisch kader
• Motivatie vanuit goede zorg, op een zorgvuldige, zorgzame en menselijke manier uitgevoerd
• Zo participatief mogelijk, zeker in nabespreking => (aanpassing) crisisplan
• Kort; minst restrictieve maatregel
• Combinatie van dwangmaatregelen vermijden

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)



Preventie en toepassing dwangmatregelen
• Beleidsmatige adviezen

• Vorming gericht op preventie conflict, alternatieven voor en veilige toepassing 
van dwangmaatregen

• Attitude van terughoudendheid in gebruik dwangmaatregelen
• Stimuleren aandacht voor participatieve behandelplanning
• Aangepaste personeelsnorm en actief / dynamisch personeelsbeheer (op 

acute / intensieve zorgenafdelingen), rekening houdend met
• Wettelijke minimumnorm
• Actuele bedbezetting
• Actuele zorgzwaarte

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)



Preventie en toepassing dwangmatregelen
• Beleidsmatige adviezen

• Verplichte dataregistratie dwangmaatregelen (prevalentie, omstandigheden, 
veiligheid, effect)

• Debriefing en post-incident reviewprocedures
• Continue vorming acute ingrijpmedicatie
• Architecturale aanpassingen

Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies 
in de geestelijke gezondheidszorg (Juni 2016) (HGR 9193)



5. Preventie en toepassing van afzondering en 
fixatie in de residentiële GGZ
Een multidisciplinaire richtlijn met zicht op de toekomst

Tine Peeters, Kathleen De Cuyper, Tim Opgenhaffen, Inez Buyck, Johan Put en Chantal Van Audenhove

LUKAS KU Leuven, Zorgonderzooek & Consultancy

Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Maart 2019



Finaliteit

• Aanbevelingen preventie en  toepassing van afzondering en fixatie
• vormingen voor personeel, bvb. m.b.t. de-escalerend optreden
• infrastructurele inrichting en herinrichting
• uniform regelgevend en normatief kader

• Alle groepen van zorggebruikers

• Context: escalatie en agressie

• Ondersteuning Vlaamse residentiële GGZ-voorzieningen in kwaliteitsverbetering en komen tot 
mensenrechtenconforme werking

• Staat toe dat louter en alleen vrijheidsbeperkend kan worden opgetreden als de betrokkene voor 
zichzelf of anderen in zijn directe omgeving een ernstig en acuut gevaar vormt.



Finaliteit

• Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin: “Afzondering en fixatie houden risico’s in, zowel voor de 
zorggebruikers als de hulpverleners. Voor beide zijn dergelijke 
maatregelen psychisch zwaar en kan het gebruik van dwang ook tot 
fysieke kwetsuren leiden. Over dit thema bestaat er dan ook een 
grote maatschappelijke bekommernis. Daarom voeren we nu ook een 
nieuwe richtlijn in om fixatie en afzondering in alle sectoren zo veel 
mogelijk te vermijden. Voor momenten waarop fixatie of afzondering 
niet te vermijden is, biedt de richtlijn een duidelijk kwaliteitskader
waarmee hulpverleners actief aan de slag kunnen gaan.”



Ontwikkeling – formulering richtvragen

1. Welke preventieve interventies verminderen in de context van escalatie en agressie de hoeveelheid 
afzonderingen en fixaties - en de duur ervan - bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die 
opgenomen zijn in de residentiële GGZ? Deze vraag richt zich ook tot de doelgroep van personen met 
dementie of een intellectuele beperking die behandeld worden binnen de residentiële GGZ. 

2. Welke goede praktijken bestaan er in Vlaanderen en daarbuiten voor de toepassing van afzondering en 
fixatie in de residentiële GGZ? 

3. Wat is de impact van afzondering en fixatie op (de beleving van) het psychisch en fysiek welzijn van de 
zorggebruikers en de hulpverleners? 

4. Welke voorwaarden stellen de verdragsorganen van de Raad van Europa opdat het recht en het beleid met 
betrekking tot afzondering en fixatie, en de concrete toepassing van afzondering en fixatie, 
mensenrechtenconform is? 

5. Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk opdat de toepassing van de MDR enerzijds haalbaar is en 
anderzijds op mensenrechtenconforme wijze kan gebeuren? 



Ontwikkeling - methode
• Wetenschappelijke evidentie vanuit klinisch en juridisch standpunt 
• GRADE-methode

• Mensenrechtelijk toetsingskader
• EHRM-rechtspraak => afleiding en concrete invulling  principes van belang bij 

afzondering en fixatie

• Formulering aanbevelingen voor preventie en toepassing afzondering en 
fixatie vanuit weerhouden evidentieniveaus

Samenvatting van de evidentie Waarden en voorkeuren

Kwaliteit van de evidentie Haalbaarheid

(Sterkte van de) aanbevelingen



Ontwikkeling – verzamelen wetenschappelijk 
onderzoek
• Klinisch perspectief

• Literatuur
• systematische reviews, narratieve en scoping reviews en/of RCT’s

• Richtlijnen
• De standaard van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of 

Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT-standaard; Raad van Europa, 2017) 
• Hoge Gezondheidsraad advies nr. 9193 (Hoge Gezondheidsraad, 2016)
• De klinische richtlijn van het ‘National Institute for Health and Care Excellence’ (NICE instituut) van 

het Verenigd Koninkrijk: “Violence and agression: Short-term management in mental health, 
health and community settings” (NICE guidelines, 2015)

• Nederlandse richtlijn: “Dwang en Drang in de GGZ” (van der Hoeven, de Hoop, de Haan, & Bikker, 
2016)

• De richtlijn van de ‘American Academy of Child & Adolescent Psychiatry’, specifiek voor kinderen 
en jongeren: “Practice Parameter for the Prevention and Management of Aggressive Behavior in 
Child and Adolescent Psychiatric Institutions, With Special Reference to Seclusion and Restraint” 
(Masters et al., 2002).

• Standpunt van het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG (2017) over het gebruik 
van dwangmaatregelen in de GGZ 



Ontwikkeling – verzamelen wetenschappelijk 
onderzoek
• Klinisch perspectief

• Expertpanel
• GGZ-professionals uit voorzieningen met goede praktijken (n = 10)
• vertegenwoordigers van beroepsverenigingen (n = 3)
• vertegenwoordigers van zorggebruikers (n = 3)
• onderzoekers/ethici (n = 2)
• vertegenwoordigers van koepelorganisaties (n = 2)



5A. Aanbevelingen voor preventie van 
afzondering en fixatie



Kader

• Gecombineerde, multimethodische aanpak
• Niveau

• Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Behandelteam
• Directe zorg voor de zorggebruiker
• Wetgever: nationale en deelstatelijke beleidsvoering

• Verschillende disciplines – gedeelde verantwoordelijkheid
• Kwaliteitskader



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening

• Leiderschap
• Ontwikkeling en bekendmaking  van preventiebeleid

• zelfde over hele voorziening; enkel aanpassingen voor specifieke afdelingen of doelgroepen 
indien noodzakelijk

• visie op zorg: herstelgericht – participerend - trauma-geïnformeerd
• missie en concrete doelstellingen
• gedragen beleid

• Betrokken en coachend leiderschap
• ideeën en feedback bottum-up, lerende en positieve verbetercultuur, ervaringsgerichte vorming

• Gedeelde verantwoordelijkheid
• multidisciplinaire werkgroep – meerdere standpunten – duidelijke rolverdeling

• Opvolging, evaluatie en bijsturing met post-incidentanalyses
• agressie-incidenten
• afzonderingen – fixaties (kwantitatief en kwalitatief)



Voorbeeld preventiebeleid
Safewardsmodel (L.Bowers)

• Doel
• Psychiatrische units vriendelijker maken
• Veiligheid verhogen; dwang verminderen
• Minder agressie-incidenten; minder verwondingen
• Betere verstandhouding tussen patiënten en teamleden vanuit gelijkwaardigheid
• Minder tijd verspillen aan dwang, meer tijd voor betrokkenheid en presentie / 

aanwezigheid

Bowers, L. (2014). Safewards: a new model of conflict and containment on psychiatric wards. 
J Psychiatr Ment Health Nurs, 21(6), 499-508. doi:10.1111/jpm.12129



Safewardsmodel

Bepalende domeinen = potentiële escalatietriggers
- Teamfunctioneren / interne structuur
- Fysieke omgeving ziekenhuis / afdeling
- Wet en regelgeving
- Contact tussen patiënten
- Leven buiten het ziekenhuis
- Individuele patiëntkenmerken Bowers, L. et al., Safewards: the empirical basis of the model and a critical appraisal. 

J Psychiatr Ment Health Nurs. 2014; 21(4):354-64. doi: 10.1111/jpm.12085. Epub 2014 



Safewardsmodel

Bowers, L. (2014). Safewards: a new model of conflict and containment on psychiatric wards. 
J Psychiatr Ment Health Nurs, 21(6), 499-508. doi:10.1111/jpm.12129



Safewardsmodel

• Len Bowers
• 300 interventies bedacht

• 16 weerhouden
• 10 verbeterd, uitgeschreven en onderzocht (RCT)
• 31 units over 15 ziekenhuizen
• 15% daling escalaties
• 24% daling dwangmaatregelen



Safewardsmodel
• 10 onderzochte interventies (RCT) m.b.t. aanpassing atmosfeer op 

afdeling met bewijskracht
• Wederzijdse verwachtingen, uitgaande van gelijkwaardigheid.
• Bemoedigende woorden
• Verbale de-escalatie technieken
• Positieve communicatie
• Slecht nieuws opvangen
• Elkaar leren kennen
• Wederzijdse steun bijeenkomsten
• Kalmeringsmethoden
• Geruststelling
• Ontslagboodschappen

Safewardstrial, Bowers et al, 2008



Safewardsmodel



Voorbeeld preventiebeleid 
H&IC-afdelingen



https://hic-psy.nl/hic_film/



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Leiderschap
• Preventieve maatregelen

• Inspiratie
• Gepubliceerde praktijkvoorbeelden
• Creatieve zoektocht 

• Opleiding
• Zorgvisie => dagelijks professioneel handelen
• Preventieve communicatievaardigheden => opbouw positieve therapeutische werkrelatie
• Zicht op aard, oorzaken, preventie en gevolgen van escalatie / agressie

• Factoren gerelateerd en niet-gerelateerd aan zorggebruiker
• Cfr. Safewardsmodel

• Bijdragen aan positieve afdelingscultuur
• Verbale de-escalatietechnieken

Voskes, Theunissen & Widdershoven. Best practices rondom dwangreductie in de GGZ: 
een inventariserend onderzoek naar best practices bij de reductie van dwang. Amsterdam: VU Medisch centrum



Link met referentiekader VBM
Opleiding
• Zorgpersoneel

• opleiding inzake communicatie, preventie agressie en agressiehantering
• Binnen jaar na aanwerving; erna 1 x / 2 jaar

• Opfrissingsvorming fysieke interventie, indien iemand ervoor instaat
• 1 x / jaar

• Opleiding gebruik iedere fixatiemaatregel op een afdeling
• 1 x / jaar

• Artsen
• Preventie en toepassing VBM 1 x / 4 jaar



Voorbeelden communicatietraining / verbale-
deëscalatie
1. Verbindende en geweldloze communicatie (Marshall B. Rosenberg)

• Verheldering van behoeften, eerlijk spreken en empathisch luisteren als basis 
voor dialoog, vertrouwen, motivatie en samenwerking.

• Helpend bij
• Jezelf en anderen begrijpen
• Evalueren en feedback geven die bijdraagt aan groei
• Moeilijke gesprekken hanteren
• Bijdragen aan communicatie die verantwoordelijkheid en innerlijke motivatie vergroot
• Ontwikkelen van vaardigheid om conflicten te hanteren

- Rosenberg, M., & Chopra, D. (2015). Nonviolent Communication:  A Language of Life: Life-Changing Tools for Healthy 
Relationships: PuddleDancer Press.
- BlaBla. (2018). Wat is geweldloze communicatie? Retrieved from https://www.blabla-blabla.be/geweldloze-communicatie/wat-is-
geweldloze-communicatie/





Voorbeelden  communicatietraining / verbale de-escalatie

2. Geweldloos verzet (HaimOmer)
• Basishouding gemeenschappelijke autoriteit

• Horizontale autoriteit
• Gedragen door het hele team
• Gericht op toekomstige vrijwillige medewerking en inzicht



Voorbeelden communicatietraining / verbale de-escalatie
3.Crisisontwikkelingsmodel

Vroeg-signalering en professioneel de-escaleren
• Fase 0 Normaal behandelklimaat

• Normaal gedrag en controle

• Fase 1 Signaalfase
• Subtiele signalen - Gevaar voor controleverlies
• Spiegelen – inleven – containment - hulp bieden zonder controle over te nemen

• Fase 2 Provocatiefase
• Provocerende signalen - verlies van controle – beginnende vijandigheid - weigering, paniek en intimidatie
• Duidelijke grenzen en boodschappen:  concreet en uitvoerbaar. Assertieve communicatie

• Fase 3 Actingfase
• Acting out  met transitie naar een fysiek agressieve daad  - onveilig klimaat - tunnelvisie
• Spreken wordt moeilijk – veiligheid verzekeren – hulp inroepen – holding 

• Fase 4 Ontspanningsfase
• Terugkeer naar controle over gedrag, realiteitsbesef  en veilig behandelklimaat
• Debriefing met interventieteam meteen na incident – debriefing met team na terugkeer rust – teaminterventie t.a.v. 

pt en diens acting out – debriefing met patiënt  



Voorbeelden communicatietraining / verbale de-escalatie
3. Crisisontwikkelingsmodel

Vroeg-signalering en professioneel de-escaleren



4. Voorbeeld opleiding TIDES – training Canada
• Three days training

• Day 1
• Knowing your patient
• Trauma-informed practice
• Communication and conflict styles
• Rights, autonomy and advocacy

• Day 2
• Self-awareness and self-management in the moment
• Assessing risk and responding in the moment
• Practical and trauma-aware self-protection skills
• Posy-event staff debriefing

• Day 3
• Moral conflict, distress and residue
• Trauma-aware of emergency restraints
• Trauma-aware physical interventions
• Patient and weekly team debriefing
• Self-care

• Ten practice enhancements adapted from safewards interventions
• On-unit monthly training in prevention and interventionstrategies by peer clinicians with

additional specialized training



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Leiderschap
• Preventieve maatregelen - opleiding
• Opbouw en inrichting afdelingen

• Privacy
• Huiselijk
• Openheid naar buitenwereld
• Licht- en ruimtegevoel
• Bewegingsruimte, inrichting (afgeronde vormen)
• Voldoende mogelijkheid presentie: 

• interactie, nabijheid, bereikbaarheid hulpverleners
• Open verpleegposten
• Onthaalruimte

Foto’s HIC GGZ Breburg



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Ruimtes voor spanningsreductie

• Comfortrooms
• Ruimte voor de-escalatie, ingericht als rustgevende omgeving door gebruik te maken 

van aangename, rustgevende materialen en zintuiglijke prikkels.
• Zorggebruiker dient deze kamer steeds op zelfstandige wijze te kunnen verlaten

Kliniek Sint-Jozef Pittem UPC KU LeuvenOPZ Geel



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Andere open ruimtes voor 

• spanningsreductie 
• intensieve zorgen
• rooming-in

GGZ Breburg

UPC KU Leuven

Kliniek Sint-Jozef PittemPZ Sint-Annendael Diest



Behandelteam

• Goede werking en samenwerking
• Organisatie
• Goede onderlinge communicatie
• Belang intervisie en supervisie

• Continuïteit van de zorg
• Tussen afdelingen
• Binnen zorglandschap



Behandelteam

• Omgaan met regels op de afdeling
• Bewustwording

• Passen binnen zorgvisie en waarden
• Gestaafd vanuit hun nut en oorzaak
• Jaarlijkse evaluatie met betrokkenheid zorggebruikers en naasten

• Flexibiliteit en maatwerk
• Minder algemeen geldende regels

• Meer afspraken op maat zorggebruiker en / of situatie
• Regelovertredingen op respectvolle, doordachte en voldoende flexibele manier 

beoordelen
• Helderheid en transparantie

• Bij opname zorggebruiker en / of vertegenwoordiger inlichten over algemene regels en 
individuele afspraken, inclusief gevoerde vrijheidsbeperkende beleid, met bijzondere 
aandacht voor privacy.

• Helder en begrijpbare formulering



Wederzijdse verwachtingen als alternatief 
voor afdelingsregels (Safewards)



Directe zorg voor zorggebruiker

• Gastvrij onthaal en bejegening
• Belang therapeutische relatie

• Wederzijds respect, gelijkwaardigheid en open dialoog
• Opbouw therapeutische relatie

• Warm onthaal
• Gericht op individuele noden



Voorbeelden onthaal zorggebruiker
“ De eerste vijf minuten”

“You are a long awaited guest who you want to feel welcome and at home during a long visit.” 
Merete Nordentoft

• Investeren in de 1ste ontmoeting
• basis voor het opbouwen van vertrouwen
• basis voor samenwerking in de herstelondersteunende zorg
• wijze (verbaal, non-verbaal) cruciaal: bepaalt in belangrijke mate kwaliteit contact in verdere behandeling

• Niet alleen bij aankomst op de afdeling, maar telkens opnieuw
• aanvang van de dag
• aanvang nieuwe shift
• door hulpverlener die patiënt nog niet zag…

- Van Mierlo, T., Bovenberg, F., Voskes, Y., & Mulder, N. J. T. v. P. (2014). Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie. 56, 6. 
- Voskes, Y., Theunissen, J., & Widdershoven, G. (2011). Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg. 

Retrieved from https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_927058.pdf



Voorbeelden onthaal zorggebruiker
“ De eerste vijf minuten”

• Gezamenlijke visievorming
• Geduld – respectvolle en gastvrije bejegening pt en naasten
• Open dialoog

• Inleving in de patiënt als gast
• Invulling van de rol van gastheerschap
• Heldere afspraken over de gang van zaken rond de ontvangst van de 

patiënt
• Leidraad voor betrokkene
• Zorgvuldige toepassing met gevoel voor de situatie

• Inrichting kamers en andere ruimten
• Vb. onthaalruimte

- Van Mierlo, T., Bovenberg, F., Voskes, Y., & Mulder, N. J. T. v. P. (2014). Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie. 56, 6. 
- Voskes, Y., Theunissen, J., & Widdershoven, G. (2011). Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg. 

Retrieved from https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_927058.pdf



Directe zorg voor zorggebruiker

• Inschatten kwetsbaarheid en risico’s => preventie op maat
• Grondige anamnese

• kwetsbaarheden
• ervaringen met (dwang in) GGZ in verleden + beleving ervan
• trauma’s
• huidige stressoren
• sterkten, waaronder emotieregulerende vaardigheden

• Betrekken context
• Regelmatig risico’s blijven inschatten / herevalueren

• Dialoog – klinisch oordeel – gevalideerd instrument



Directe zorg voor zorggebruiker

• Nabijheid, therapeutisch aanbod en activiteiten
• Vroegtijdige zorgplanning

• Signalerings- en crisisplan bij iedere zorggebruiker met enig risico op agressie
• Na onthaalfase, alvorens crisis zich voordoet
• Op geschikt moment in dialoog – zo nodig met input van naasten
• Inventariseer

• Persoonlijke triggers voor emotionele spanning
• Vroege signalen van toegenomen spanning; signalen per fase van spanningsopbouw
• Strategieën per fase van spanning => daling spanning

• Wat kan zorggebruiker doen?
• Wat kunnen anderen (hulpverleners / naasten) doen?

• Herbekijk plan na een crisis. Pas indien nodig aan => preventie volgende crisis / preventie 
dwangmaatregelen



Link met referentiekader VBM
Inschatten risico’s
• Tijdens onthaalfase worden risicofactoren samen met zorggebruiker 

in kaart gebracht
• Na de onthaalfase wordt in samenspraak met iedere zorggebruiker 

met risico op agressie of suïcide een signalerings- en crisisplan 
opgemaakt.

• Risico-analyse wordt periodiek geherevalueerd
• Familieleden en vertrouwenspersonen worden betrokken, tenzij de 

zorggebruiker geen toestemming geeft. Bij minderjarigen wordt 
hierbij rekening gehouden met oordeelsvermogen



Voorbeeld betrekken context bij begin en tijdens opname
Zorgafstemmingsgesprek

• Met ambulant betrokken hulpverleners en belangrijke naasten voor 
de zorggebruiker

• Open Dialogue-model (J. Seikkula)
• Diagnostische en psychotherapeutische insteek
• Samen met patiënt en betrokken naasten woorden trachten vinden om 

crisis / decompensatie te begrijpen
=> onderhandeld behandelplan; signalerings- met crisisplan

• Uitdaging: wilsonbekwame patiënt => rol patiëntvertegenwoordiger 
en rol intercollegiaal overleg

- Van Mierlo, T., Bovenberg, F., Voskes, Y., & Mulder, N. J. T. v. P. (2014). Werkboek HIC. High en intensive care in de psychiatrie. 56, 6. 
- Voskes, Y., Theunissen, J., & Widdershoven, G. (2011). Best practices rondom dwangreductie in de geestelijke gezondheidszorg. 

Retrieved from https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_927058.pdf
- Seikkula, J., Alakare, B., & Aaltonen, J. J. P. (2011). The comprehensive open-dialogue approach in Western Lapland: 

II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care. 3(3), 192-204. 



Voorbeeld
risico-
inschatting

Crisis-
ontwikkelings
model
+ schalen
- Kennedy as V
- BVC-NL





Voorbeeld
Signalerings- met geïntegreerd crisisplan

  FASE  SIGNALEN (herkend door mezelf & omgeving ) 
Wat zie/voel/doe/denk ik? Wat merkt de omgeving op?  

 ACTIES/INTERVENTIES   
Wat kan je zelf doen? Wat kan je omgeving doen? 

GROEN 
 
 

Ik voel me 
goed 

 
 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 
 

 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 

ORANJE 
 
 

Ik voel 
twijfel,  
onrust  

 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 

 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 

ROOD 
 

Ik ben in  
paniek, ga  

in crisis 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 

 

 Mezelf: 

 

 

 Omgeving: 

 

 

COM

Fase 0

Fase 1 – 2

Fase 3

UPC KU Leuven



Directe zorg voor zorggebruiker

• Omgaan met escalatie
• Zicht krijgen op onderliggende oorzaak

• In dialoog gaan met een open en respectvolle communicatiestijl
• Gebruik maken van verbale de-escalatietechnieken
• Teruggrijpen naar signaleringsplan
• Zo nodig gebruik maken van alternatieven voor de-escalatie



Directe zorg voor zorggebruiker

• Nabespreking na een afzondering of fixatie met zorggebruiker / 
vertegenwoordiger

• Vorm, tijdstip, duur, manier op maat van de zorggebruiker
• Bespreek

• Wat gebeurd?
• Aanleiding?
• Signalen?
• Beleving incident en interventie door zorggebruiker
• Beleving van en impact op betrokken hulpverlener(s)
• Zo nodig aanpassing signaleringsplan i.f.v. preventie nieuw incident

• Nabespreking onder hulpverleners
• Intervisie en reflectie
• Emotionele verwerking



Directe zorg voor zorggebruiker

• Nabespreking na een afzondering of fixatie
• Voorbeeld van een procedure

• Stappen
• Debriefing met interventieteam meteen na incident
• Debriefing met team na terugkeer rust
• Teaminterventie t.a.v. zorggebruiker en diens acting out
• Debriefing met zorggebruiker / vertegenwoordiger

• Opvang medepatiënten op een afdeling
• Opvang betrokken personeelsleden

• Onmiddellijke ondersteuning ter plaatse
• Vervolgzorg
• Doorverwijzing

• Intern ‘zorgteam’
• IDEWE
• Andere



5B. Toepassing van afzondering en fixatie



Kader

• Twee niveaus
• Directie en beleidsmedewerkers van de betreffende GGZ-voorziening
• Directe zorg voor de zorggebruiker



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening

• Procedures
• Gedetailleerd en helder
• Dezelfde voor afzondering en fixatie in de hele voorziening

• Enkel aanpassingen voor specifieke afdelingen of doelgroepen indien noodzakelijk
• Informeer zorggebruikers / vertegenwoordigers, naasten

• Opleiding en training hulpverleners
• Thema’s

• Feiten en mythen
• Oorzaken en instandhoudende factoren escalatie en agressie
• Procedures
• Juridische voorwaarden – mensenrechtelijke beginselen



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Opleiding en training hulpverleners

• Train
• Bejegening – communicatievaardigheden
• De-escalerende communicatievaardigheden
• Emotieregulerende vaardigheden
• Multidisciplinair, creatief en kritisch denken over alternatieven
• Flexibel en kritisch omgaan met afzonderings- en fixatieprocedures
• Nabesprekingen – cfr. supra
• Technische vaardigheden in veilig toepassen verschillende vormen afzondering en fixatie

• Fysieke holding
• Inwikkelen
• Afzondering
• Mechanische fixatie

• Ga ervaringsgericht tewerk



Fysieke holding



Inwikkelen

Ingewikkeld, Sven Unik-id

UPC KU Leuven



Directie en beleidsmedewerkers GGZ-voorziening
• Ruimte voor afzondering

• Specifiek hiertoe ontworpen
• Veilige en rustgevende omgeving

• Wederzijds visueel contact
• Enkel bevoegd personeel
• Sanitaire voorzieningen in of aangrenzend
• Zorg voor oriëntatiemogelijkheden
• Voorzie middelen 

• zorggebruiker kan contact houden met hulpverlener

• Klachtenprocedures
• Gebruiksvriendelijk
• In- en extern



Directe zorg voor zorggebruiker

• Indicatie 
• Zeer uitzonderlijk
• Ernstig en acuut gevaar
• Voor zover alternatieven niet (langer) toegestaan

• Indien indicatie: overwegen en beslissen
• Zorgvuldig - Keuze van het type
• Wie? Arts

• Indien niet tijdig realiseerbaar verpleegkundigen in onderling overleg; arts dan 
onmiddellijk verwittigd en zo snel als mogelijk onderzoek uitvoeren en al dan niet 
maatregel bevestigen. In procedure maximum duur vastleggen waarbinnen arts (nadat 
hij op hoogte is gebracht) zorggebruiker onderzoekt

• Referentiekader VBM: binnen het uur na aanvang dient afzondering of fixatie bevestigd te zijn 
door arts



Directe zorg voor zorggebruiker

• Indien indicatie: overwegen en beslissen
• Rekening houden met kwetsbaarheid persoon bij keuze type maatregel

• Psychotrauma in voorgeschiedenis
• Voorgaande ervaring met afzondering en / of fixatie
• Ontwikkelingsleeftijd
• Fysieke en medische kwetsbaarheden

• Rekening houden met proportionaliteit en subsidiariteit
• Mate van dwang in verhouding met gevaar

• Minst ingrijpende maatregel = minste impact op autonomie, psychische en fysische integriteit
• Sterk individueel bepaald
• Rekening houden met onacceptabele risico’s voor (mede-)zorggebruiker(s) naasten, 

hulpverleners
• Vermijd toepassen meerdere vormen van dwang
• Ook tijdens toepassing blijven evalueren



Directe zorg voor zorggebruiker

• Indien indicatie: overwegen en beslissen
• Rekening houden voorkeuren zorggebruiker
• Indien zorggebruiker zelf vraagt naar afzondering of fixatie

• Achterliggende drijfveer
• Behoeften?



Directe zorg voor zorggebruiker

• Uitvoeren maatregel
• Bevoegd, grondig opgeleid personeel
• Registratie in patiëntendossier
• Vertegenwoordiger / eventueel naasten inlichten
• Houd rekening met kwetsbaarheid



Directe zorg voor zorggebruiker

• Uitvoeren maatregel
• Voer matregel humaan uit

• Respecteer waardigheid
• Open en respectvolle communicatie

• Informeer zorggebruiker
• Wees bereikbaar en beschikbaar voor vragen en verzoeken
• Toon empathie, bekommernis en betrokkenheid

• Maximale inzet op vrijwillige medewerking voor verplaatsing i.f.v. afzondering
• Respecteer privacy
• Zorg ervoor dat zorggebruiker maximaal en zo autonoom mogelijk kan voldoen aan zijn noden 

en behoeften
• Steeds gekleed

• Niet standaard omkleden naar scheurvrije kledij – enkel op specifieke indicatie  en onder toezicht 
van hulpverlener van zelfde geslacht

• Zorg voor mogelijkheid contact met derden



Directe zorg voor zorggebruiker

• Uitvoeren maatregel
• Toezicht, opvolging en evaluatie psychische en fysieke toestand

• Afzondering
• Voortdurend wederzijds visueel contact met zorggebruiker, tenzij dit de-escalerend effect in 

de weg staat. Leg in dat laatste geval maximum tijdsduur vast tussen twee momenten van 
toezicht en contact

• Streef naar live toezicht in plaats van camera
• Streef naar frequente fysieke aanwezigheid van hulpverlener
• Referentiekader VBM: 

• Medisch toezicht minstens bij de start en daarna minstens 1 x / 24 uur
• Verhoogd toezicht 1 x / 30 minuten. Bezoek minstens 1 x / uur. Motivering voor elke 

afwijking van deze frequentie wordt uitvoerig in dossier beschreven.
• Bezoek min door 2 personeelsleden met hiertoe specifieke vorming; indien slechts 

door 1 personeelslid, is minstens 1 ander personeelslid in onmiddellijke nabijheid.



Directe zorg voor zorggebruiker

• Uitvoeren maatregel
• Toezicht, opvolging en evaluatie psychische en fysieke toestand

• Mechanische fixatie
• Zet in op continue aanwezigheid bij zorggebruiker, tenzij dit de-escalerend effet in de weg 

staat. Leg dan maximum tijdsduur vast tussen twee momenten van toezicht en contact
• Referentiekader VBM

• Bijkomende verantwoording voor gebruik bovenop toepassing afzondering
• Evalueer actief en frequent effect maatregel

• Referentiekader VBM
• Minimaal bij wissel shift evaluatie afzondering

• Zoek naar dialoog met zorggebruiker i.f.v. inschatten wanneer gevaar voldoende 
geweken is => beëindiging maatregel



Directe zorg voor zorggebruiker

• Beslissen tot beëindiging maatregel
• Volg principes proportionaliteit en subsidiariteit

• Beëindig 
• Zodra acuut en ernstig gevaar geweken is
• Indien maatregel contraproductief werkt voor de-escalatie

• Streef naar minuten in plaats van uren
• Zet in op extra waarborgen, zoals bvb. second opinion van andere arts
• Zet extra in op alternatieven

• Arts

• Nabespreking
• Zorggebruiker
• Omstaanders
• Hulpverleners
• Verdere opvolging mogelijke latere emotionele / fysieke impact. Bied zo nodig psychologische 

en / of medische bijstand



5C. Randvoorwaarden implementatie MDR



Randvoorwaarden voor implementatie MDR

• Individuele GGZ-voorzieningen
• Begeleiding voorzieningen
• Zorg voor hulpverleners en mede-zorggebruikers

• Residentiële GGZ
• Gebruiksvriendelijk en ‘only once’ registratiesysteem
• Financiële middelen voor architecturale aanpassingen
• Optimalisering ratio personeelsbezetting – zorggebruikers

• Wetgeving
• Wetenschappelijk onderzoek



6. Conclusie



Conclusie

• Vrijheidsbeperkende maatregelen
• Alle maatregelen die een beperking van de keuzevrijheid en/of de 

bewegingsvrijheid en/of contact met de buitenwereld van de zorggebruiker  
inhouden

• Voorbeeld: afdelingsregels en –afspraken
• Doel: stabiel en veilig / gunstig  afdelingsklimaat; therapeutische en / of pedagogische functie
• Kunnen bron van frustratie => agitatie /agressie zijn
• Herleiden tot minimum. 
• Bij opstelling, evaluatie en aanpassing belang betrokkenheid zorggebruikers en hun context.



Conclusie

• Vrijheidsberovende maatregelen
• alle maatregelen die een beperking van de bewegingsvrijheid van de 

zorggebruiker inhouden
• zo min en zo kort mogelijk
• laatste noodmaatregel bij acuut en ernstig gevaar voor zorggebruiker en / of 

anderen
• als geen alternatieven overblijven
• toegepast in een zorgethisch kader met continue kritische evaluatie door alle 

betrokkenen
• toegepast binnen een breed preventiebeleid, hetgeen een zaak is van 

verschillende disciplines en een gedeelde verantwoordelijkheid




