De artikelenreeks in de krant De Morgen stelt dat de psychiatrische ziekenhuizen te snel inzetten op
afzondering en fixatie
Bij deze schetsen we kort waarop wij als psychiatrisch centrum inzetten:
Wij willen het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zoveel mogelijk beperken en daarnaast de situaties
waarin toch moet worden overgegaan tot de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zo kort mogelijk houden.
Wij willen voornamelijk proactief denken en werken waarbij er vooral gewerkt wordt aan het voorkomen van
situaties waarin vrijheidsbeperkende maatregelen moeten gehanteerd worden. Het PC wil hierbij steeds aandacht
blijven hebben voor de unieke situatie van de specifieke patiënt (zorg op maat).

Vanuit het respect voor de vrijheid van de patiënt zal een vrijheidsbeperkende maatregel enkel in uiterste
noodzaak worden ingezet, altijd tijdelijk en gericht op afbouw. Dit wil zeggen: enkel als de veiligheid van de
patiënt of zijn/ haar medepatiënten of medewerkers ERNSTIG gevaar loopt. Steeds zal, op het moment dat een
dergelijk gevaar zich voordoet, een zorgvuldige, gemotiveerde afweging gemaakt worden of het gevaar niet op
een andere wijze af te wenden is. Hierbij wordt expliciet ingezet op het aanwenden van mogelijke alternatieven.
Dit in overleg met de patiënt, zijn vertegenwoordiger en het multidisciplinair team of min. de aanwezige
medewerkers. Een verslag wordt toegevoegd aan het patiëntendossier als uiting van een doordacht teambesluit.
Binnen een afzondering worden maximale waarborgen inzake comfort en privacy geboden.
Er wordt tijd en ruimte voorzien voor de persoonlijke hygiëne. Tevens hangt er in elke afzonderingskamer een
uurwerk met de datum zodat de patiënt zich op elk moment goed kan oriënteren in de tijd en wordt er gezorgd
voor voldoende lichtinval. Daarnaast kan de patiënt ten allen tijde het oproepsysteem gebruiken om de verpleging
op te roepen en wordt er zoveel mogelijk voorzien in persoonlijk contact.
Binnen het beleidsplan 2017 van het ziekenhuis stellen we expliciet voorop om nog sterker in te zetten op de
zoektocht naar alternatieven, zo willen we tegen eind 2017 één of meerdere time-out kamers of varianten hierop
realiseren om op die manier nog minder te moeten inzetten op het aanwenden van vrijheidsbeperkende
maatregelen.

