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?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vra-

Ook wanneer er geen vrijheidsbeperkende

gen, dan kunt u zich wenden tot de verpleeg-

maatregelen meer nodig zijn, kunnen ach-

kundige die uw familielid of uw naaste op-

teraf gevoelens van schaamte, verdriet of

volgt.

onbegrip u overvallen. Het is belangrijk
dat u daarover spreekt. Bespreek met de
verpleegkundige uw ervaringen en geef aan

Indien u ontevreden bent over de genomen

of u behoefte hebt aan een gesprek met een

vrijheidsbeperkende maatregelen bij uw fami-

andere professional (bv. psychiater / maat-

lielid kan u steeds contact opnemen met de

schappelijk werker / psycholoog).

behandelend geneesheer of de hoofdverpleegkundige.
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V R I JH E I D S B E P E R KE N D E
MAAT R E GE L E N.
Bij uw familielid of naaste nemen we vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit zijn maatregelen die met of
zonder toestemming van de patiënt gebruikt worden

om zijn/haar vrijheid te beperken. Deze maatregelen
omvatten in deze context afzondering en /of fixatie.
De verpleegkundige heeft u uitgelegd waarom uw familielid in zijn/haar vrijheid beperkt wordt en wat dat
inhoudt. In deze folder kunt u dit nog eens rustig nalezen.

H O E WO R D T D I T B E S L I S T

?

Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen gebeurt volgens de wettelijke voorschriften .
Het besluit om de bewegingsvrijheid van uw naas-

te te beperken wordt door de psychiater genomen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden volgens
een vaste ziekenhuisprocedure toegepast. De handelingen worden uitgevoerd door verpleegkundi-

gen, die deskundig zijn op dit gebied.

De psychiater doet dit altijd in nauw overleg met
de verpleegkundigen. Zodra we vrijheidsbeperking toepassen, wordt de patiënt nauwkeurig opgevolgd en wordt de noodzaak van de maatregelen meermaals per dag geëvalueerd.

Op de afdeling maken we isolatie– en fixatiezorg
veiliger door rekening te houden met 2 belangrijke
principes :
- we afzonderen/fixeren alleen als het echt niet
anders kan

WAT ?

WAARO M ?
Tijdens een ziekenhuisopname kan de psychische

Onder afzondering wordt verstaan de verzorging, ver-

problematiek dermate ernstig zijn dat meer bevei-

pleging en behandeling in een speciaal daarvoor be-

liging zich opdringt omdat de eigen veiligheid of

stemde veilige kamer.

die van anderen in het gedrang komt.

Bij fixatie beperken we tijdelijk de patiënt in zijn/haar
bewegingsmogelijkheden met behulp van aangepast en
veilig materiaal.

PAT I E N T V E I L I G HE I D .

diend.

een veilige manier.

FAMILIE
Voor u kan afzondering/fixatie van een familielid
zeer ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat

Bij afzondering en fixatie bestaat de mogelijkheid dat
de patiënt extra kalmerende medicatie krijgt toege-

- als afzondering/fixatie nodig is, gebeurt het op

Vrijheidsbeperking is altijd de laatste keuze.
Voordat er toe overgegaan wordt, zijn minder
ingrijpende maatregelen overwogen of uitgeprobeerd. In de situatie van uw naaste hebben deze
alternatieve maatregelen het risicogedrag niet in
voldoende mate kunnen voorkomen of beperken.

u weet waarom uw familielid afgezonderd/
gefixeerd is en wat dat inhoudt. De verpleegkundige bespreekt dit met u. Indien mogelijk kan tijdens
het bezoek de fixatie volledig of gedeeltelijk opgeheven worden.

