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Visie en beleid vrijheidsbeperkende maatregelen

Alvorens ons beleid verder toe te lichten wensen wij te vermelden dat elke patiënt het recht heeft
om vrij te zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen. Er moeten dus te allen tijde gegronde redenen
zijn om af te wijken van het recht op vrijheid. Wij streven er dan ook naar om vrijheidsbeperkende
maatregelen tot een minimum te beperken. Indien wij toch dienen over te gaan tot
vrijheidsbeperking dan houden wij rekening met:
-

-

-

De beslissing wordt te allen tijde genomen in functie van de gezondheidstoestand en
veiligheid van de patiënt;
Een vrijheidsbeperkende maatregel mag nooit toegepast worden als strafmaatregel of als
gemakkelijkheidsoplossing;
Er wordt steeds gekozen voor de minst ingrijpende maatregel (vb. alvorens over te gaan tot
afzondering met fixatie wordt er getracht om de patiënt te kalmeren door externe prikkels
te beperken door gebruik te maken van een prikkelarme kamer)
Voor- en nadelen worden grondig afgewogen;
De patiënt wordt te allen tijde geïnformeerd. Indien dit omwille van de gezondheidstoestand
van de patiënt niet mogelijk is, dan wordt de patiënt zo spoedig mogelijk ingelicht;
Derden (tenzij de patiënt uitdrukkelijk weigert/weigerde) worden op de hoogte gebracht
van de noodzaak om de vrijheid te beperken. In geval van een minderjarige of een
onbekwaam verklaarde worden de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers op de
hoogte gebracht. Het is bij voorkeur de behandelend arts die de informatie verstrekt aan
derden.
De termijn van de vrijheidsbeperkende maatregel wordt zo kort als mogelijk gehouden;
De patiënt kan ten allen tijde hulpverleners om hulp vragen;
Wij trachten ervoor te zorgen dat de patiënt georiënteerd is in tijd en ruimte (vb. aanduiding
tijd en datum, meerdere malen aanhalen waar de patiënt zich bevindt)
De toestand van de patiënt wordt nauwgezet gevolgd door de hulpverlener. Het
patiëntendossier bevat een nauwkeurige rapportage van de zorgen, observaties, …

Onder vrijheidsbeperkende maatregelen kan men een breed gamma aan maatregelen plaatsen;

Fixatie:
Fixatie omvat verschillende immobiliserende maatregelen, namelijk elke mechanische,
chemische, fysieke of omgevingsmaatregel die als doel heeft de activiteit, bedrijvigheid van de
persoon te beperken en/of het gedrag van een persoon te controleren. (Calgary General Hospital
Administrative Policy, 1994)

Afzondering:
Afzondering is een beschermingsmaatregel tegenover de patiënt of zijn omgeving door hem/haar
tijdelijk onder te brengen in een gesloten afzonderingskamer, met of zonder fixatie. Het beoogt
een verbetering van gezondheidstoestand door het beperken van externe prikkels (Ministeriële
Omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap van 24 oktober 1990 betreffende de afzondering van
patiënten opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene
ziekenhuizen, zie eindverslag Technische Commissie voor Verpleegkunde: Werkgroep Fixatie en
Isolatie, 2017)
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Dwangmedicatie (chemische fixatie):
Het toedienen van medicatie onder dwang heeft als doel de activiteit, bedrijvigheid van de
persoon te beperken en/of het gedrag van een persoon te controleren (vb. ter voorkoming van
lichamelijke letsels bij agitatie) of dient als bijkomende beschermingsmaatregel (vb. verminderen
van angst bij hallucinaties).
In het AZ Jan Portaels heeft iedere afdeling waar een vrijheidsbeperkende maatregel kan worden
genomen (vb. spoed, geriatrie, psychiatrie) een aparte, uitgeschreven procedure conform de
vigerende regelgeving.
Nogmaals wensen wij te herhalen dat voorgenoemde vrijheidsbeperkende maatregelen slechts
uitzonderlijk worden toegepast. Om de patiënt geen vertekend beeld te geven van onze werkwijze
en om hem/haar niet onnodig te verontrusten, kiezen wij ervoor om deze afdelingsspecifieke
procedures niet via deze website beschikbaar te stellen. De betreffende procedures kunnen echter
te allen tijde worden opgevraagd via de desbetreffende afdelingen.
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