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Inleiding

Het opgenomen worden in een afzonderingskamer kan zowel voor 
de patiënt als diens  familie zeer ingrijpend en confronterend zijn.  
Via deze brochure willen we u informeren rond enkele belangrijke 
aspecten van afzondering.
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Onze visie

Het toepassen van vrijheidsberovende maatregelen is voor zowel de 
patiënt als diens familie een ingrijpende ervaring. 

Als psychiatrische afdeling proberen we zoveel als mogelijk een 
isolatie-arm beleid toe te passen.  

Dit wil zeggen dat de vrijheidsberovende maatregelen gezien worden 
als uitzonderingen die enkel toegepast worden wanneer alle alterna-
tieve maatregelen, om de veiligheid van de patiënt en diens omgeving 
te waarborgen, onvoldoende bleken. 

De duur van een vrijheidsberovende maatregel wordt door regelmatige 
herevaluatie zo kort mogelijk gehouden.

Wat is afzonderen?

Het afzonderen van een patiënt betekent dat deze in een afzonderings- 
kamer ondergebracht wordt. Dit heeft als doel het creëren van een 
veilig klimaat voor zowel de patiënt als diens omgeving.

De afzonderingskamer is een afsluitbare en prikkelarme kamer die 
maximale veiligheid biedt, zowel voor de patiënt als voor onze mede-
werkers. 

Er heerst een verhoogd toezicht waardoor er 24 / 24 uur zorg en 
controle geboden wordt via video-monitoring en persoonlijk contact 
met de zorgverstrekker.
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Richtlijnen bij afzondering

• Vooraf worden steeds alle mogelijke alternatieven overwogen.

• De verpleegkundige zal de algemene toestand van de patiënt
 observeren en beoordelen.  De beslissing tot afzondering gebeurt   
 steeds in overleg met de behandelend arts en de patiënt of diens 
 familie.

• De patiënt wordt steeds ingelicht over het waarom en het verloop   
 van de afzondering.  

• De familie wordt zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht van deze   
 maatregel.

• De afzonderingsmaatregel wordt dagelijks multidisciplinair 
 geëvalueerd en bijgestuurd.

• De duur van de afzondering wordt tot een absoluut minimum beperkt.

• Wanneer afzondering onvoldoende blijkt, kan overgegaan worden   
	 tot	fixatie.	Dit	om	een	grotere	vorm	van	veiligheid	voor	de	patiënt	en		
 diens omgeving te kunnen garanderen.

• Er is intensieve opvolging en zorg voorzien.  

• Het comfort van de patiënt wordt zo veel mogelijk nagestreefd.

• De patiënt wordt steeds respectvol benaderd.

• De verpleegkundige documenteert alles nauwkeuring in het 
 verpleegdossier.

• Uit veiligheidsoverwegingen bewaren we het persoonlijke gerief op 
 de afdeling.  

• De maaltijden worden in veilige materialen opgediend.

• Bezoek is mogelijk in overleg met het team.
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Informed consent ‘afzondering’

Als vertegenwoordiger van de patiënt zal u de nodige informatie 
gegeven worden door de verpleegkundige en zal u gevraagd worden 
een informed consent formulier te ondertekenen. Hierbij geeft u uw 
geïnformeerde goedkeuring voor de toegepaste afzondering.

Bij vragen of bezorgdheden raadpleeg het team

Afzondering wekt vaak heel wat tegenstrijdige gevoelens op, zowel bij 
de patiënt, diens familie als de zorgverstrekker.  Er samen over spreken 
helpt om beter met deze gevoelens om te gaan. 
 
Aarzel niet om de verpleegkundigen op de afdeling aan te spreken bij 
vragen of ongerustheid.
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www.ziekenhuiswaregem.be

Contact

Telefoonnummer PAAZ: 056/ 62 30 70

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11
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