
Algemeen beleid van het PSC St. Alexius  mbt vrijheidsbeperkende en –berovende maatregelen

1. De gehanteerde definities

Vrijheidsbeperkende maatregelen: 

 zijn alle maatregelen die een beperking van keuzevrijheid en/of bewegingsvrijheid en/of contact met

de buitenwereld van de zorggebruiker inhouden. 

Vrijheidsberovende maatregelen:

Zijn alle maatregelen die een beperking van de bewegingsvrijheid van de zorggebruiker inhouden.

Afzondering:

Is het verblijf van een zorggebruiker in een daartoe speciaal voorziene individuele 

afzonderingskamer, hetzij in een andere individuele ruimte, welke de zorggebruiker niet zelfstandig 

kan verlaten.

Afzonderingskamer

Een afzonderingskamer is een specifiek veilig ingerichte, hoog beveiligde ruimte, welke de 

zorggebruiker niet zelfstandig kan verlaten. 

2. De beschrijving van het gevoerde preventieve beleid

Het Psycho-Sociaal Centrum St.-Alexius – Elsene is een kleinschalige, omvattende rehabilatiesetting 

voor volwassenen met een psychotische problematiek. Een mensgerichte visie met openheid en 

respect voor ieders levensbeschouwing is de basis voor omgang met patiënten, familie en 

medewerkers.

Het centrum heeft enkel partiële bedden en beschikt niet over een isolatiekamer noch over een 

afzonderingskamer. Er worden geen mensen afgezonderd noch gefixeerd. 

Om zoveel mogelijk agressie incidenten te vermijden en te beperken hebben wij een aantal 

uitgeschreven procedures:

- Procedure agressie preventie waarin aandacht wordt besteed aan ons opnamebeleid en 

ook aan opleiding van ons personeel ivm omgaan met agressie

- Procedure bij agressie

- Reconstructie protocol bij agressie

- Procedure (juridische) bij gedwongen opname

Jaarlijks worden er cursussen gegeven ‘omgaan met agressie’. Tijdens deze opleiding wordt het Crisis 

Ontwikkelings Model overlopen met aandacht voor signaleringsplannen. Al het (zorg)personeel volgt 

minstens om de twee jaar een opfrissingsvorming inzake communicatie, preventie van agressie, de-

escalatie van situaties en/of agressiehantering.

De artsen volgen om de vier jaar minimum vier uren vorming m.b.t. de toepassing van 

vrijheidsbeperkende maatregelen (medicamenteuze fixatie, de-escalerende technieken, preventie 

van agressie,…)

Er is ook overleg met de lokale politie in ’t kader van mogelijke incidenten met agressie.



In ons ziekenhuis kunnen geen zorggebruikers ‘gedwongen’ opgenomen worden. Wij kunnen wel een

procedure opstarten indien nodig. Zo’n procedure is nodig wanneer een zorggebruiker een gevaar is 

voor zichzelf of voor een ander. Op dat moment wordt de zorggebruiker in een ander ziekenhuis met 

een aanbod voor ‘gedwongen opname’ opgenomen. 

3. De beschrijving van het doordacht gebruik van vrijheidsbeperkende en – berovende 

maatregelen

Wij aanvaarden wel zorggebruikers met een nazorgcontract na een ‘gedwongen opname’. In het 

contract kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen staan, zoals bijvoorbeeld het verplicht nemen van

de voorgeschreven medicatie, het hebben van een activiteit buitenshuis,… Dit zijn maatregelen die 

van buitenaf werden opgelegd en die moeten worden opgevolgd als de zorggebruiker in ons 

ziekenhuis wil verblijven. Indien hij die voorwaarden schendt moet hij/zij terug naar het 

doorverwijzende ziekenhuis. 

In ons ziekenhuis worden ook zorggebruikers opgenomen die door justitie worden gevolgd 

(geïnterneerde patiënten) en van daaruit aan bepaalde vrijheidsbeperkende maatregelen gebonden 

zijn, bv. In verband met bezoek bij familie, daar al dan niet overnachten, enz.

Wanneer een zorggebruiker niet in staat is om zijn geld te beheren, veel schulden heeft enzovoort, 

zal men overwegen om een bewindvoerder aan te stellen. 

We beschikken ook over afdelingsregels die als ‘vrijheidsbeperkend’ kunnen worden aanzien:

- Er mag enkel gerookt worden in de tuin en op het terras van het ziekenhuis.

- Het is niet toegelaten om alcoholische dranken, drugs of illegale middelen te gebruiken in 

het centrum. Het is niet toegelaten te dealen of anderen drugs te verschaffen. Wanneer 

alcohol, drugs of illegale middelen in het centrum worden gevonden, worden deze 

onmiddellijk in beslag genomen. 

- De deuren zijn gesloten tussen 23u en 07u. Dit om enerzijds de nachtrust van onze patiënten 

maar anderzijds ook de veiligheid van ons personeel te garanderen. Patiënten kunnen altijd 

toestemming vragen om later binnen te komen.

- De wifi wordt afgesloten tussen 23u en 07u om de nachtrust van onze patiënten te bewaken.

Al deze vrijheidsbeperkende maatregelen zijn terug te vinden in de infobrochure die de 

zorggebruiker ontvangt bij zijn / haar opname in het ziekenhuis.

Sinds maart 2020 noopt de huidig covid-19 pandemie ons om tijdelijke bijkomende 

‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen uit te werken zoals:

- Het sluiten van de toegangsdeuren

- Het verplicht melden bij het verlaten van het ziekenhuis

- Het dragen van een mondmasker

- Het respecteren van de ‘social distance’ en het toepassen van de hygiënemaatregelen

- Beperking van het bezoekrecht

- Beperking van de weekendregeling

- ……

4. De periodieke opvolging en evaluatie van het gevoerde beleid

Via het Elektronisch patiëntendossier (personeel) en de website (zorggebruiker en familie) kunnen 

(bijna)incidenten worden geregistreerd in het Incident Melding Systeem (IMS). De meldingen worden



onmiddellijk doorgestuurd naar de leden van het Comité Patiëntveiligheid. Dit Comité analyseert elk 

incident. Iedereen die een incident meldt en die dat wenst krijgt feedback over de analyse. Op basis 

van deze analyses kan het beleid geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd. 

Om de twee jaar wordt er een bevraging gedaan bij de zorggebruikers naar hun ervaring. De 

resultaten hiervan worden met hen besproken alsook op de stuurgroep kwaliteit, de werkgroep info 

en inspraak, de directie en Raad van Bestuur. 


