
Definities en uitgangspunten bij de 
inspecties VBM 
 
Bij de inspecties wordt uitgegaan van volgende principes: 

 Afzondering mag als maatregel enkel gehanteerd worden in geval van acuut gevaar. 

 De indicatie voor de afzondering dient in detail genoteerd te worden in het dossier. 

 Notities in het dossier tonen het dagelijks persoonlijk contact door de arts bij patiënten in 
afzondering aan. 

 Notities in het dossier tonen aan dat er minstens om de 30 minuten verhoogd toezicht is op 
de patiënt in afzondering. 

 Notities in het dossier tonen aan dat er minstens om de 60 minuten persoonlijk contact is 
door binnen gaan van een medewerker bij de patiënt in afzondering. 

 
Volgende definities worden gebruikt tijdens deze inspectieronde: 

 Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle (therapeutische) maatregelen die een beperking 
van de keuzevrijheid en/of de bewegingsvrijheid van de patiënt inhouden, inclusief 
beperkingen qua contact met de buitenwereld. 

 Vrijheidsberovende maatregelen zijn alle therapeutische maatregelen die een beperking 
van de bewegingsvrijheid van de patiënt inhouden. Vrijheidsberoving is het ontnemen van 
de vrijheid om te bewegen (een sterke ruimtelijke inperking van bewegingsvrijheid), bv. door 
opsluiting (bv. tijdens afzondering) of door het gebruik van fixatiemateriaal. 
De begrippen vrijheidsberoving en vrijheidsbeperking onderscheiden zich van elkaar in graad 

of intensiteit, maar verschillen niet fundamenteel. Vrijheidsbeperking is breder omschreven 

en omvat alle vrijheidsberoving. 

 Gedwongen opname: het wettelijke kader voor gedwongen opname in Vlaanderen wordt 
geschetst door de federale wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke van 
20 juni 1990. Deze wet bepaalt dat enkel geesteszieken voor gedwongen opname in 
aanmerking komen, wanneer hun toestand dit vereist en er geen  alternatieven mogelijk 
zijn. De persoon hoort een ernstige bedreiging of gevaar te vormen voor zichzelf en/of voor 
anderen, en kan enkel gedwongen opgenomen worden wanneer geen alternatieven 
voorhanden zijn. Belangrijk bij dit alles is dat vooralsnog enkel de gedwongen opname 
wettelijk geregeld is, maar niet de gedwongen behandeling. Een procedure tot gedwongen 
opname kan zowel via de vrederechter als via de procureur des Konings opgestart worden. 
Deze laatste wordt ingeschakeld wanneer een dringende opname vereist is. Sinds oktober 
2006 is bovendien ook de jeugdrechter bevoegd voor deze materie. 

 Afzondering is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om een patiënt onder te 
brengen in een daartoe speciaal voorziene afzonderingskamer, al dan niet met fixatie, indien 
de fysische en psychische integriteit van deze persoon of anderen acuut gevaar loopt en er 
geen enkel ander therapeutisch alternatief beschikbaar is. 

 Separatie is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om een patiënt te verwijderen 
van de openbare ruimte op een afdeling en onder te brengen in zijn kamer of in een aparte 
ruimte (maar niet de afzonderingskamer) met een afgesloten deur, indien de fysische en/of 
psychische integriteit van de persoon of anderen acuut gevaar loopt en er geen enkel ander 
therapeutisch alternatief beschikbaar is. 

 Fixatie is elke handeling of gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet 
gemakkelijk kan worden verwijderd.  



o Fysieke interventie: direct lichamelijk contact dat de bewegingsvrijheid van een 
persoon beperkt, verhindert of belemmert met als doel de fysieke en/of psychische 
integriteit van de persoon zelf of andere personen te vrijwaren. Het gaat over een 
interventie waarbij de persoon door meerdere hulpverleners op een deskundige 
(veilige en humane) wijze vastgehouden wordt om de bewegingsvrijheid sterk of 
volledig te beperken. Het kan gaan over het immobiliseren van de persoon (tot de 
zelfcontrole herwonnen is) of over op een fysiek gecontroleerde wijze de persoon 
(zich te laten) verplaatsen (bv. om uit de leefruimte te verwijderen of om naar de 
afzonderingskamer te brengen). Andere termen die worden gebruikt: manuele 
interventie, holding. 

o Mechanische fixatie is het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, met 
uitzondering van ergonomische hulpmiddelen, bevestigd aan of in de directe 
omgeving van de patiënt die de bewegingsvrijheid van de patiënt beperken en die 
door de patiënt zelf niet kunnen worden opgeheven of verwijderd. 

o Medicamenteuze fixatie (ook chemische fixatie genoemd) is het (acuut of chronisch) 
gebruik van neuroleptische, anxiolytische, sedatieve of hypnotische medicatie om 
het gedrag te controleren of te beheersen. 

 Dwangmedicatie is het toedienen van medicatie (vb. kalmeringsmiddelen) zonder 
toestemming van de patiënt.  

 Dwangbehandeling is een behandeling die wordt toegepast op (1) een persoon die in staat 
is zijn toestemming te geven, maar dit weigert, of op (2) een persoon die niet in staat is toe 
te stemmen, maar zich tegen de behandeling verzet.  

 In deze inspectieronde wordt time-out gedefinieerd als het geheel van maatregelen die 
genomen worden om voor een beperkte tijd een patiënt te verwijderen van de openbare 
ruimte op een afdeling en onder te brengen in zijn kamer of in een aparte ruimte met niet-
afgesloten deur. 

 Afzonderingskamer = een specifiek ingerichte ruimte die gebruikt wordt voor het opsluiten 
van een patiënt die een ernstig gevaar vormt voor zichzelf en/of anderen en met de 
bedoeling probleemgedrag te controleren. 

 Time-out kamer = een specifieke ruimte met niet-afgesloten deur die gebruikt wordt om 
een patiënt een beperkte tijd in onder te brengen.  

 Een comfortroom is een prettig ingerichte kamer die op vrijwillige basis gebruikt kan worden 
door cliënten wanneer zij zich angstig, onrustig of boos voelen. Een comfortroom is geen 
alternatief voor afzondering maar een ruimte waar cliënten tot rust kunnen komen en zich 
even af kunnen zonderen van de drukte van de afdeling. 

 In de Belgische ziekenhuiswetgeving worden kinderen gedefinieerd als minderjarigen die 
jonger zijn dan 15 jaar: KB 2 april 2014, KB houdende vaststellingen van de normen waaraan 
het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, Artikel 1 a  

 Een minderjarige is een persoon jonger dan 18 jaar. 

 Een signaleringsplan of een individueel de-escalatieplan is een hulpmiddel om in een vroeg 
stadium een dreigende terugval te herkennen en te voorkomen. Het omschrijft wat de 
patiënt, zijn omgeving en hulpverleners kunnen doen om een crisissituatie te voorkomen. De 
patiënt leert m.b.v. zijn signaleringsplan zijn gedrag onder controle te krijgen doordat hij 
vroeg herkenning krijgt van zijn waarschuwingssignalen.  Een signaleringsplan bevat 
minstens: 

o de concrete omschrijving van signalen of vroege voortekenen, 
o de mogelijke acties of stabiliserende maatregelen in de verschillende fasen, 
o wat de patiënt of zijn omgeving kan doen, 
o wat hulpverleners kunnen doen. 

 
 


