
 

 

 

 
1. I
 
Binn
van
onv
bep
ove
dest
Op 
waa
leefg
een 
wille
stra
ont
Hoe
(VB
niet
Een 
noo
visie
ethi
 

 

2. A
 
Het 

Een 
de j
en j
jong
alte

      
1 De
het 
2Het
beh

 

VISI
 
Afde

Inleiding 

nen afdeling
uit de med
eilige manie
aalde person
rvraging,…),
tructief rech
de afdeling

arom een k
groep, in de
zo goed m

en we het g
tegieën aan
wikkelings

ewel we fors 
M) ten alle 
t uitgesloten 
 grondig uit
dzakelijk om
etekst word
sch en jurid

Algemene r

lijkt ons bel
 Incident

leefgroe
geen sp

 Crisissit
geblokk

 crisissituati
jongere. Vaa
jongeren en
gere en de 
rnatieven. I

 Om rek
volgens
ontwikk

 Om na 
voorkom
ontwikk

                 
estructief rec
onrecht dat 
t model van
andelvisie va

 

IETEKST OM

eling Fioretti 

g Fioretti wo
ewerkers, n
er wordt om
nen te verkl
, maar dit 
t1.  

g vinden we
kind onveilig
e therapeutis

mogelijk zich
edrag beter
n te leren 

sproces vraa
inzetten op
tijden probe
worden dat

tgewerkt be
m zo snel en 
en procedur
isch verantw

richtlijnen r

angrijk het v
t = situatie 
epwerkers) d
prake is van 
tuatie = situ
keerd en waa
e mag geen
ak is het een
n kan het bi

omgeving.
n crisissituat
kening te ho
 het model 

keling autono
te denken

mt. Op wel
kelingstaken 

                 
cht: Term u
iemand wer

n emotionele
an Fioretti. V

MGAAN MET

(10.2017) 

orden we va
noch vanuit 
mgegaan m
aren zijn (do
betekent n

e het uiters
g/agressief 
sche sessies
t te krijgen

r begrijpen e
om met fr

agt weliswaa
preventie

eren te verm
t er zich in d
leid rond a
zo afgestem

res beschrev
woorde mani

rond aanpa

verschil tuss
met inadeq
die de dage
een acuut g
atie met ina
arbij perso(o
breuk vorm

n moment d
ijgevolg tot 
 Crisissitua
ties is het da
ouden met 

van Došen
omie,…). 
n over waa
ke manier 
en vaardigh

       
it de context
rd aangedaa
e ontwikkelin
Voor meer in

T ONVEILIG

ak geconfro
het kind k

met zichzelf 
oor trauma,
niet dat er 

st belangrijk
gedrag stel

s en in de g
n op de bele
en willen we
rustraties, a
ar tijd.  
van escalat

mijden (zie 
de loop van d
aanpak van
md mogelijk 
ven om de 
ier in te zett

ak crisissitu

sen een crisi
uaat gedrag
elijkse routi
evaar.  

adequaat ged
o)n(en) bedr
men in de be

at inzicht ge
een betere 
ties geven 
aarom belan
het emotio

n2 (prikkelge

rom dit ge
is er een 

heden  

tuele benade
an op zichzel
ng (A. Došen
nfo zie ‘Visie

GHEID EN V

onteerd met 
kunnen we 

of anderen
een opvoed
beroep ka

k om in ee
t. Door mid
esprekken m
evingswereld
e het kind on
angsten, wo

ies en vrijhe
document ‘V
de opname o
n onveilige 

tot de-esca
VBM op ee
en.  

uaties 

s en een inc
g (bv. niet o
ne niet/wein

drag waarbij
reigd en/of fy
handeling of
eeft in de pr

afstemming
een aanze

ngrijk: 
neel ontwik
evoeligheid, 

edrag op de
verstoring 

ering die ve
f of anderen
n) vormt eve
etekst Fiorett

VRIJHEIDS

onveilige 
goedkeuren 

n. Onveilig 
dingssituatie
n gedaan w

erste instant
ddel van ob
met de conte
d van het k
ndersteunen
oede, … om

eidsbeperken
Visietekst Fi
onveilige situ
crisis situa

latie te kom
en zo humaa

cident uit te 
opvolgen van
nig hinderen

 de dagelijk
ysiek aangev
f begeleiding
roblematiek 
g leiden tus
t om terug

kelingsnivea
dynamieken

eze plaats 
van het ev

rwijst naar h
n.  
eneens een 
ti’.  

SBEPERKEN

situaties. N
 dat er op 
gedrag kan

e, overprikke
worden op 

tie te begri
bservaties op
ext proberen
kind. Van hi
n meer helpe
m te gaan.

nde maatreg
ioretti’), kan
uaties voord
aties is daa

men. Binnen 
an, transpa

leggen: 
n instructies
n en waarb

kse routine w
vallen worde
g van het kin
van de kind

ssen het kin
g te komen

au van het 
n van hech

op dit mom
venwicht tu

het verhalen

basispijler i

NDE MAATR

1 

Noch 
een 

n bij 
eling, 

een 

ijpen 
p de 
n we 
eruit 
ende 
 Dit 

gelen 
n het 
doen. 
arom 
deze 
rant, 

 van 
bij er 

wordt 
en. 
nd of 
eren 
d/de 

n tot 

kind 
ting, 

ment 
ssen 

n van 

n de 

EGELEN 



 

 

Aan
vers
inte
maa
 
De e

 
Een 
(VB
De 
uitg
 
Tot 
elke

 Om rek
trauma,

 Om rek
samenh

gezien we 
schillende 
rventiestijle
atregelen dw

eerste maat
 Dialoog 

De dialo
begrijpe
interpre
dat we e
tot patië
zomaar 
te denke
Afhanke
ernst va
blijven. 

 Dialoog 
We gaa
en VBM 
wat goe
handele

 

 

 tweede gro
BM). Binnen 
verschillend
ebreid toege

slot blijven 
e cliënt. Enke

 De cliën
 De cliën
 Werken 
 De cliën
 Er uit 

hulpver
reageer

 De com

kening te h
, depressie, 
kening te h
hangen met d

een crisiss
factoren is
n wanneer 

wingt.  

regel/interve
tussen hulp

oog tussen 
en we als ee
eteren van h
er van uitga
ënt en dus o
in een proto
en over wie 
elijk van dez
an de beper
 
tussen hulp

n er van uit 
in team noo

ed of fout pro
en in vraag. 
Incidentbes
Dit is een w
incidenten v
de opvolgin
opgenomen
worden beo
cliënt en zij
welke manie
werden uitg
patiënten do
verdieping v
Casusbespr
Dit is een w
agressie inc
gecreëerd r
van de cliën
functie van 
alternatieve
Dit alles wo

oep van inter
deze maatr

e procedure
elicht. 

we als team
ele alternatie
nt buiten late
nt laten telef

met humor
nt even allee
stappen als
lener waarb
rde, uit de si
fortroom: 

ouden met 
rigiditeit t.g
ouden met 
de crisissitua
situatie beg
s het noo

bepaald ge

entie is deze
pverlener en 

hulpverlene
en combinat
et gedrag va

aan dat agre
ook om een 
ocol gevat w
deze cliënt i
e particulari

rking zoeken

pverleners on
dat een con

odzakelijk is
ofessioneel h
Dit doen we 
prekingen:

wekelijkse ve
van de afgelo
g voor cliënt
 werd. De ag
ordeeld op h
n/haar omge
er de cliënt g

geprobeerd. 
ossier. Er wo
vraagt in de 
ekingen 

wekelijkse ve
cident dat we
ond het incid

nt. Vanuit ee
het agressie

en op een rij 
rdt genoteer

rventies zijn
regelen is de
es van VBM 

m constant z
even die vaa
en uitrazen d
foneren naar
. 
n laten waa
s hulpverlen
ij de cliënt 
tuatie stapt

de psychia
.v. ASS,…).
hulpverleni

atie.  
rijpen als 
odzakelijk 
edrag acuu

e van de dia
de cliënt. 

er en cliënt
tie van het 
an de cliënt 
ssie iets uitd
particulier a

worden en dw
is en wat hij
iteit/eigenhe
n we naar ee

nderling.  
nstante dialo
. Hierbij heb
handelen is. 
 in de volgen

ergadering w
open periode
ten en perso
gressie incid
hun zinvolhe
eving wordt 
geen medew
Dit alles wor
ordt een inci
casusbespre

ergadering w
e moeilijk be
dent en het 

en link met h
eve gedrag. 
 gezet en/of
rd in het ele

n deze van d
e eerste maa
die in Fiore

zoeken naar 
ak terugkere
door rond te
r iemand. 

r hij/zij is. D
ner. Hierme
met een spa
en vervange

atrische ach

ngsfactoren 

een comple
dat we i
t en ernsti

loog.  

t op het m
bieden van 
als een sign

drukt dat he
antwoord vr
wingt ons ert
j met zijn ag
eid van de cl
en manier o

og over agre
bben we niet

Wel stellen 
nde overlegs

waarin de rap
e worden ge
oneel van be
denten die to
eid. De ernst
besproken. 

werking bood
rdt genoteer
ident uitgeko
eking.  

waarin één cl
egrijpen. Er 
incident wor

het zorgplan 
Ook worden
f worden con
ktronisch cli

de vrijheids
atregel van 
etti worden t

andere alte
en zijn de vo
 lopen, te fie

De cliënt met
ee bedoelen
anningsverh
en wordt doo

tergrond (p

en omgevi

ex samensp
nzetten op
g gevaarlijk

oment dat 
een grens 

naal. Het ba
eel afhankelij
raagt. Dit an
toe om creat
gressie probe
liënt, de pro
om in dialoo

essie inciden
t tot doel te 
we als team
structuren: 

pportage van
elezen. Er wo
epaalde incid
ot een afzond
t van het gev
Ook wordt e

d en welke a
rd in het elek
ozen dat om

iënt wordt b
wordt meer 
rdt ingepast 
wordt er na
 enkele idee

ncrete afspra
ënten dossie

sbeperkend
de dialoog s
toegepast w

ernatieven 
lgenden: 
etsen,  

t rust laten. 
n we het g
oging of dre
or een ander

psychose, an

ingsfactoren

pel tussen 
p verschille
k wordt en

spanning st
(“stop!”) én

asisidee hierb
jk is van pa

ntwoord kan
tief te zijn e
eert te verte
oblematiek e
og te gaan e

nten, escalat
zoeken naar

m ons eigen 

n alle agress
ordt bekeken
denten 
dering leidde
vaar voor de
er besproken
alternatieven
ktronisch 

m meer 

belicht i.f.v. e
context  
in het verha

agedacht ove
eën over  
aken gemaa
er.   

de maatreg
steeds aanw
worden hiero

voor VBM 

 
gegeven dat
eigende agre
re hulpverle

2 

ngst, 

n die 

deze 
ende 

n tot 

tijgt, 
n het 
bij is 
tiënt 
niet 

en na 
ellen. 
en de 
en te 

ties 
r 

sie 
n of 

en, 
e 
n op 
n 

een  

aal  
er de  

kt.  

elen 
ezig. 

onder 

voor 

t de 
essie 
ner.  



 

 

 

 
3. P
 
3.1
 
Op o
hers
alte
te g
wor
bed
maa
een 
inho
stap
hij/z
stap
hers
 
 
3.2
 
Ook
gaa
kam
‘zijn
kan 
 
Vier
ze p
opti

Het 
ond
kam
 
 
3.3
 
De S
mee
prog

      
3 He
is te

De com
gebruikt
voelen. 
kunnen 
verschil
van rus
deze ru
gebruik 
te grijpe

Procedures

. Herstelka

onze afdelin
stelkamer. M
rnatieven, te

gaan. Kindere
den door 
oeling een a
atregel te z

moment w
oudt. Een an
ppen waarna
zij bezig was
ppen om ‘op
stelkamer he

. Eigen kam

k de eigen k
n of naar v

mer fungeert
n’ of even ka

vinden.  

r van de 15 
precies deze
es aanwezig
‐ Camera
‐ Het bed
‐ Er is de 
‐ Het is e
installeren v
erling overle

mer zit wordt

. Stil-staan

Stil-staan-da
er dan gewo
gramma is o

 De eers
vinden. 

                 
et letterwoo
e vinden in d

fortroom is 
t kan word
Het is een 
zonderen v

lende mater
t en comfor
imte te gaan
van de com

en in het pro

s VrijheidsB

mer 

g beschikke
Met deze rui
e helpen om
en kunnen h
groepswerke

afzondering 
zijn. Het is d
waarop hij/z
ndere functie
a de jonger
s. Dit komt o
p z’n positiev
eeft een deu

mer en Beve

kamer van d
verwezen ka
 dan als vei
an bijtanken

eigen kame
elfde functie
g zijn om bijk
 toezicht is m

d kan niet ve
mogelijkhei
en kamer di
van een bev
eg met de c
t de deur noo

-dagen 

agen zin een
onlijk tijd op

opgedeeld in 
ste dag krij
 

                 
rd GOMA ve
de tekst ‘Insc

een prettig 
en door clië
ruimte waa
van de dru
rialen tot bes
t. Kinderen 
n, noch kan 

mfortroom ge
oces van esc

Beperkende

n we over e
imte wensen

m zelfcontrole
hier zelf naar
ers d.m.v.
te vermijden
us een plek 

zij een gren
e die de hers
e/het kind w
overeen met
ve te komen

ur die niet op

eiligde eige

de cliënt wor
n worden in
ilige haven
n. Het is een

ers op Fioret
 hebben als
komende ve
mogelijk. 

erschoven wo
id om de ver
e ‘suïcidepro
eiligde kame
cliënt zelf, h
oit op slot ge

n aangepast 
p de kamer d
twee delen:

jgt de cliënt

       
erwijst naar 
choling Mede

en gezellig 
ënten wann
ar cliënten t
ukte van de
schikking di
en jongeren
de ruimte w
een VBM is. 
calatie en zo 

e Maatregel

en prikkelar
n we kinder
e terug te v
r toe gaan, m

GOMA-tech
n. Daarnaas
waarnaar e

ns overschrij
stelkamer he
weer opnieu
t het gebrui
n’ waarna de
p slot kan.  

en kamer 

rdt gebruikt 
n een vroeg
. Het is een
n plek waar

tti zijn beve
s de eigen k
eiligheid te k

orden, maar
rlichting, de 
oof’ is. 
er als eigen 
hulpverlener
edaan.  

therapiepro
doorbrengen
:  
t verschillen

Geweldloos 
ewerkers’. 

ingerichte ru
neer zij zich
ot rust kunn

e afdeling. I
e de cliënt k

n kunnen nie
worden afges

Wel is het e
een onveilig

len (VBM) 

rme en met z
en en jonge
inden door n
maar kunnen
hnieken3. D
st heeft het t
en kind/een
jdt die gee
eeft is deze 
uw kan prob
k van een ti
e draad wee

als een plek
g stadium v
 privé-plek

r het kind/de

eiligde eige
kamer waar
unnen biede

r zit vast aan
elektriciteit 

kamer voor 
rs en contex

gramma voo
n. De kamer 

nde opdrach

Omgaan Me

uimte die op
h angstig, o
nen komen 
In de comf
kunnen helpe
et verplicht w
sloten. Dit im
een hulpmid
ge situatie te

zachte mate
eren, na eer
naar een pri
n hier ook na
De herstelka
tot doel een
jongere wo

n acuut en 
van even ui
beren verde
me-out: Eve
er kan word

k waar de clië
van een esca
k waar de cli
e jongere ru

n kamers. 
naast er de

en:  

n de grond.  
en het wate

een cliënt g
xt. Wanneer

or de cliënt w
is nooit op s

hten in het 

et Agressie. 

p vrijwillige b
onrustig of 
en zich eve

fortroom zij
en in het vin
worden om 
mpliceert dat
ddel om vroe
e vermijden.

erialen inger
rder aangebo
kkelarme ru
aar toe gebr
amer heeft

n pedagogis
ordt verweze
 ernstig ge
it de situat
r doen met 
en uit de situ
en opgepikt

ënt naar toe
alatie. De e
iënt gewoon
ust en com

Dit houdt in
e volgende e

er af te sluite

gebeurt steed
r de cliënt i

waarbij deze
slot. Het  

teken van 

Meer inform

3 

basis 
boos 
en af 
n er 
nden 
naar 
t het 
eg in 
.  

ichte 
oden 

uimte 
racht 
t de 
sche 
en op 
evaar 
ie te 
wat 

uatie 
t. De 

e kan 
eigen 
n kan 
mfort 

n dat 
extra 

en. 

ds in 
n de 

e 

rust 

matie 



 

 

De a
Dez
ther
is so
Op F

 
 
3.4
 
Het 
zijn 
cliën
afde
Gez
wan

 
Afzo
niet
Afzo
situ
met
afzo
emo
 
De 
(int
een 
en h
opd
beh
even
rest
groe
 
Con
wett
in h
stee
(Adv
 
 
3.5
 
Fys
bed
verh
Op F

 De twe
onderzo

aard van de
e opdracht
rapiemomen
owieso het h
Fioretti word

 Als peda
een bep

 Als man
 Wannee

zijn mo
gebeurd

. Afzonderi

afzonderen 
familie. Het

nt onder te 
eling volge
ondheidsraa

nneer: 
 Iemand
 Iemand
 De veilig
 Indien a

onderingen h
t door de afz
onderen mag
atie niet me
t gebruik va
onderen bin
otioneel of fy

afgezonde
tensive car
deskundige

het contact 
at deze vrij
andeling op
nwichtsoefen
trictieve ma
epsgenoten 

ncrete richt
telijk kader 

het kader va
eds volgens 
vies Hoge G

. Fixatie 

sieke fixatie
oeling om 
hinderen of b
Fioretti word

 Op Fiore
op het z

 Verschil

ede dag kr
oeken van he
e opdrachten
ten vervult
ten waarop 

herbekijken e
den de Stil-S
agogische m
paald gedrag
nier om een 
er er een inc
oest de jong
d is.  

ng  

van een clië
t gaat concre
brengen in

n we het
ad – juni 20

 een ernstig
 een ernstig
gheid op gee
alle andere m

hebben gee
zondering op
g geen actie 
eer de baas 
an macht. 
nen het ka
ysiek machts

erde cliën
re). Dit impl
e begeleiding
met de cliën
heidsbeperk
p de afdeli
ning tussen 
atregelen e
en medewer

tlijnen: In s
en met vold

an goede zo
een aantal

ezondheidsr

e, manuele
de bewegi

belemmeren
dt fysieke fix
etti wordt fy
zorgplan en 
llende manie

ijgt de cliën
et incident d
n zijn aange

de cliënt
hij/zij geen 
en herwerke
Staan-dagen 
maatregel me
g niet kan. 
zwaar incide
ident is gebe

gere/het kin

ënt is een in
eet om het g

een daarto
t advies v
016, HGR N

 gevaar is vo
 gevaar is vo
en andere m
middelen zijn

n enkele pe
p zich. Het is

worden uit 
te kunnen.

Het volledig
ader blijft z
smisbruik. 

t krijgt e
liceert dat m
g waarborgt
nt kan worde
king zo snel 
ng kan wo
enerzijds he

en anderzijd
rkers.  

ommige om
oende garan
rg een dwan
 basisprinci

raad – juni 2

e fixatie of
ngsvrijheid 

n. 
xatie op de v
ysieke fixati
men een de
eren waarop 

nt verschille
dat tot de Sti
past aan de
t met hulp
geplande th

en van het v
 op de volge
et als doel e

ent op te vol
eurd en de b

nd en de hu

grijpende ge
geheel van m
oe speciaal 
van de Ho
Nr. 9193) d

oor zichzelf
oor anderen

manier kan w
n uitgeput (l

edagogisch
s enkel en al
machteloosh
 In zo’n sit
ge team va
zoals hier b

een intens
men een gro
, zodat vold
en hersteld. 
als mogelijk

orden herva
et bescherm
ds het verz

mstandighede
nties en cont
nginterventie
pes - confo

2016, HGR N

f holding is
van een p

volgende ma
e toegepast
-escalatie va
 dit wordt ge

ende opdrac
il-Staan-dag

e emotionele
p van de 
herapieën he
roegsignaler
ende manier 
een signaal t

gen en gepa
betrokken sc
ulpverleners 

ebeurtenis, z
maatregelen 
voorziene a
oge Gezon
at aangeeft

 
worden gevrij

aatste redm

e waarde. 
leen een laa
heid, omdat 
uatie dreigt 
an Fioretti 
beschreven 

sieve beha
ote nabijheid
doende veilig

Al het mog
k wordt afge
at. Afzonder

men van de c
ekeren van 

en, na zorgv
trolemechan
e toe te pas
orm het adv
r. 9193).  

s elk direct
persoon op 

nier gebruik
t indien dit g
an onrust bij
ebruikt: 

hten in het
en leidde.  

e ontwikkelin
hulpverlene

eeft. Één va
ringsplan.   
gebruikt: 

te geven aan

aste hulp te 
chatten in da

even stil s

zowel voor d
dat genome
fzonderingsk
dheidsraad 

t dat afzond

jwaard 
iddel) 

Kinderen en
tste beveilig
men zelf de
afzonderen 

moet dan o
en niet gep

andeling e
d, een verho
gheid kan wo
elijke moet 
ebouwd en 
ren is vaak
cliënt met ee

voldoende 

uldige afweg
nismen, is he
ssen. Dit ge
vies Hoge G

lichamelijk 
welke wijz

kt: 
geïndiceerd 
j de cliënt op

t teken van

ng van de cl
ers tijdens
n de opdrac

n de jongere

bieden.  
at het nuttig
staan bij wa

de cliënt als 
en wordt om
kamer. Op 

(Advies H
deren enkel 

n jongeren l
gingsmaatreg
e indruk hee
 samen te g
ook toezien
paard gaat 

en verzorg
oogd toezich
orden verze
gedaan wor
beëindigd e
k een moe
en minimum

veiligheid 

ging, binnen
et geoorloofd
beurd in Fio

Gezondheids

contact me
ze dan oo

is, besproke
pmerkt.  

4 

 het 

iënt. 
 de 

chten 

e dat 

g zou 
at er 

voor 
m een 

onze 
Hoge 

kan 

eren 
gel.  
ft de 
gaan 

dat 
met 

ging 
ht en 
ekerd 
rden, 
n de 
ilijke 

m aan 
voor 

n een 
d om 
oretti 
sraad 

et de 
k te 

en is 



 

 

 
Mec
bew
Op F
 
Che
hyp
Moc
leve
farm
toes
uite
 
 
3.6
 
Zow
wan
afzo
We 
duid
We 
bep
voo
man
vert
 
 
3.7
 
In p
met
een 
de 
Fior
iede
slec
afge
ove
omw
bero
stelt
men
ook 
jong
bero
rede
insc
vert
In 
plaa
een 
heb
plich
afde
refe
adv

o 

o 
 Deze vo
 Deze vo

chanische 
wegingsvrijhe
Fioretti word

emische fix
notische me

cht na een
ensbedreigen
maca in te 
stand niet w
rste nood, o

. Separatie 

wel de eigen 
nneer er e
onderingskam
streven dit 

delijk onders
vinden het 
erking en 
rspelbaarhei
nier wordt b
trouwensbre

. Vrijwillige

principe zijn 
t een beschik
vrijwillige o

cliënt van t
retti. Dit art
ereen werkza
chts na het 
ewogen bes
rlegd, diene
wille van 
oepsbeoefen
t dat een cli
nselijke waa
(betreffend

geren geldt 
oepsbeoefen
elijke inscha
chatten. Zo 
tegenwoordi
heel uitzon

atsvinden. Jo
gedwongen

ben wij als 
ht om gedwo
eling, indien
erentiekader 
iezen, arrest

Volgens Go
klem houde
Armen rond

orm van VBM
orm van VBM

fixatie is
eid beperkt e
dt mechanisc

xatie is he
edicatie om h
n opgestart
nd automuti
nemen en 

wilsbekwaam
overgegaan w

(beveiligde)
een kind/jo
mer separere
na omdat w

scheid make
erg belang
psychiatrisc

id te bieden
bijkomende 
uk, traumat

e opname e

alle gepland
kking van de
opname. Dit 
toepassing 
tikel stelt d
aam binnen 
geven van a
lissing te m
en in het d
irrationele 

naar dit toch
ënt recht he
rdigheid en 
e religieuze,
dezelfde re

naar, wat wil
atting van zij

niet worde
ger. 

nderlijke ge
ongeren kun
n opname. E
afdeling voo

ongen opnam
n daar mo
van waarui

ten en uitsp

ma-techniek
n. 

d cliënt heen
M wordt ook 
M wordt gebr

s elke ha
en niet gema
che fixatie n

et gebruik 
het gedrag te
te afzonder
ilatief gedra
er ingescha

m is en dient
worden tot c

) kamer, de 
ongere hie
en we in de 
we het belan
n tussen we

grijk voor on
che problem
n rond wann
schade ten
isch effect) 

en gedwong

de opnames 
e jeugdrecht
betekent da

is op alle k
duidelijk dat

het ziekenh
alle noodzak

maken. Alle 
dossier te k
overtuiging
 te respecte

eeft op kwali
zijn zelfbesc
, filosofische

egelgeving z
l zeggen dat
jn belangen 
en de besl

evallen kan 
nnen niet re
Echter binnen
or kinderen 
mes van jon
ogelijkheid t
t gewerkt w
raken uit vo

k cliënt op d

 slaan.  
geregistreer
ruikt als alte

ndeling m
akkelijk kan 
iet toegepas

van neuro
e controlere
ringsprocedu
ag stelt, de 
at wordt dat
t beschermd
chemische fix

herstelkame
rin aanwez
regel niet op
ngrijk vinde

elke kamer w
nze kindere
matiek om 
neer welke 
 gevolge va
zo veel als m

gen opname

op de afdel
ter worden o
at Artikel 8 
kinderen en
t een interv
huis) enkel 
kelijke inform
afspraken 

komen. Indi
en (bv. b

eren. Dit kom
teitsvolle die
chikking en 
e en moralis
zolang ze al
t de beroeps
kan komen
issingen ge

er op de
echtsreeks v
n het GO-be
en jongere

ngeren binne
toe is. De

wordt met g
lgende bron

de buik legg

rd. 
ernatief voor

et gebruik 
worden ver

st.  

oleptische, a
n of te behe

ure blijken 
cliënt in k

t de cliënt
d te worden 
xatie. 

er als de com
zig is. Na
p de afdeling

en dat we na
wel en welke
n en jonge

zo veel 
maatregelen
an de VBM 
mogelijk bep

e 

ing Fioretti v
opgenomen, 
van de wet 

n jongeren d
ventie van 
kan mits toe
matie die de
en interven
ien een beh
bang van 
mt voort uit 
enstverlenin
zonder onde
tische overt
s bekwaam 

sbeoefenaar 
 en de gevo

enomen doo

e afdeling 
verwezen wo
eleid van de
n met een 

en PC Guislai
ze situatie 
edwongen o
nen.  

gen en arme

afzondering

van mat
wijderd.  

anxiolytische
eersen. 

dat de c
kwestie niet 
omwille van
tegen zichz

mfortroom g
ast afzond
g.  
aar onze do
e kamer niet
ren met ee
mogelijk d

n worden in
(bv. toegen

perkt.  

vrijwillig. J
maar nog s
betreffende

die worden 
een beroep
estemming v
e cliënt nodi
ties die me
handeling g
injectienaald
de PRW van
g, met eerb

erscheid op w
uigingen). V
worden ing
inschat dat 

olgen van zij
or hun voo

een gedwo
orden naar d

provincie O
verstandelijk
in onder te b

is uiterst 
opnames in 

en op de ru

g 

teriaal die 

e, sedatieve

cliënt acuut
bereid is o

n de psychi
zelf, dan ka

aat nooit op
eringen in 

oelgroep toe
t gesloten wo
n verstande
duidelijkheid
ngezet. Op 
nomen angs

Jongeren kun
steeds betref
e de rechten

opgenomen
psbeoefenaa
van de cliën
ig heeft om
et de cliënt 
geweigerd w
den) dient 
n 22/8/2002

biediging van
welke grond
Voor kindere
geschat doo
het kind tot

jn beslissing
ogd of wett

ongen opn
de afdeling 
Oost-Vlaande
ke beperkin
brengen op 

zeldzaam. 
Fioretti volg

5 

ug in 

de 

e of 

t en 
orale 
sche 
n, in 

p slot 
de 

een  
ordt. 
elijke 
 en 
deze 
sten, 

nnen 
ft dit 
 van 
n op 
r (= 
nt en 

een 
zijn 

wordt 
de 

2 die 
n zijn 
 dan 
n en 

or de 
t een 
 kan 
telijk 

name 
voor 

eren, 
g de 
onze 
Het 

gt de 



 

 

 
 
4. A
 
Naa
onv
seks
 
 
5. Z
 
We 
verm
zow
voo
leefg
toek

 Het adv
 De uits

septemb
septemb
http://e

 De Eur
persone
Comité 

 Het Belg
van 10
opname

Andere pro

ast bovenbes
eilige situati
sueel grenso

Zorg na ing

willen sterk
minderen va

wel voor de c
r doet. Een
groep en h
komst vermi

 Nabespr
o 

o 

 Function
Er word
waar el
op welk
medewe

 Nabespr
Tijdens 
wat er 
incident
werkins
Daarnaa
samen 
cliënten
afhanke
situatie 

 Opvang
Binnen 
na scho
wordt o
chronisc
intimida
wetensc
gebeurt
voornam
leidingg
(nazorgf
op rege
onderste

vies van de H
spraak van 
ber 1992 (
ber 1992,
echr.ketse.co
ropese (niet
en met een 
van Minister
gisch Advies

0 maart 20
es.  

cedures in 

schreven sit
ies voordoen
overschrijden

grijpende ge

k blijven inz
an agressie-i
cliënten als v
 goede eva

het team is
jden.   Enke
reking agres
Wekelijkse 
aanpak cris
Wekelijkse 
aanpak cris

nerings- en c
den function
ke medewer
ke manier a
erker hier de
reking met c
de nabespre
precies is m

ten te verm
trument.  
ast is een h
verder te k
, als het p

elijk van clië
tot situatie. 
 team na sc
P.C. Dr. Gui
okkende ge
onder andere
ch lijden en
atie), depre
chappelijke 
enissen ver

melijk emo
evenden. Na
fase door na
elmatig tijd
euning, kan 

Hoge Gezond
het Europe

Deze uitspr
, arrest 
om/doc/1053
t-bindende) 
psychiatrisch
rs van de Ra
s van het Ra
03 betreffe

het kader v

tuaties en p
n. Dit betref
nd gedrag en

ebeurteniss

zetten op p
incidenten. D
voor het per
luatie van h
 immers er

ele belangrijk
ssie-incident 
incidentbesp
issituaties)
casusbespre
issituaties)
coaching ges
erings- en c
rker o.a. de
agressie/onv
esgevallend 
cliënt na agr
eking met de
misgelopen e
mijden. Het 

herstelbeweg
kunnen, zow
personeel. W
nt tot cliënt
 

hokkende ge
slain is er in

ebeurtenisse
e begrepen:
n overlijden
essie/burn-ou

richtlijnen 
loopt in fase
otionele en
adien wordt
azorgteam).
dstippen ge
verwezen w

dheidsraad v
ees hof voo
raak is te 

Herczgefalv
33.83-en-19
aanbeveling

he aandoeni
aad van Euro
aadgevend C
ende de ge

van onveili

procedures, 
ft onder and
n de procedu

sen 

preventie va
Daarnaast w
rsoneel, voo
het agressie
rg belangrij
ke pijlers hie
 met het tea
preking (Zie 

eking (Zie h

sprekken: 
coaching ge
e mogelijkhe
eiligheid do
op kan/wil r

ressie-incide
e cliënt word
en wat er i

vroegsigna

ging na een
wel voor de
Wat die he
t, de emotio

ebeurtenisse
ntern een tea
n vormgeef
: agressie-in
n, grensover
ut bij colle

die stellen
en. De eers
n praktisch
t er opvang 
 Dit team o

esprekken. 
worden naar 

van juni 2016
or de recht
raadplegen 
vy/Oostenrij
9880310/). 
g inzake m
ing (Aanbev
opa).  
Comité voor 
edwongen b

gheid 

kunnen er 
ere de proce
ure bij ontvl

n agressie 
willen we inz
r die situatie

e-incident en
jk willen we
erbij zijn:  
am:  
hierboven b

hierboven bi

sprekken ge
eid krijgt om
or hem/haa

reageren.  
nt en herste
dt er een an
n de toekom
aleringsplan 

n agressie in
e betrokken 
rstelbewegin

onele ontwik

en:  
am aanwezig
ft. Onder s
ncidenten, s
rschrijdend 
ega. De p
n dat de 
ste fase (eer
he hulp 
geboden do

organiseert t
Indien er 
psychothera

6 (HGR Nr. 9
ten van de
op Hof Me
k, Publ.H

menselijke w
eling N°.R(2

de bio-ethie
behandeling 

zich op de 
edure voor h
uchting.  

en gericht w
etten op ee
es waarin zi
n opvang va
e nieuwe in

bij algemene

j algemene 

eorganiseerd
m (individuee
ar beleefd w

lbeweging:  
twoord gezo
mst anders 

vormt hier

ncident bela
cliënt zelf,

ng precies 
kkeling van d

g die het bel
schokkende 
uïcidepoging
gedrag (rac
rojectcel ba
opvang v

rste 48 u na
nodig van 
oor een exte
tot 3 maand
nadien nog

apeutische h

9193.). 
e mens van
ensenrechten
Hof, serie 

waardigheid 
2004)10 van

ek. Advies n
bij gedwon

afdeling an
het omgaan 

werken aan
n goede naz
ch toch agre
an het kind
ncidenten in

e richtlijnen 

richtlijnen 

d op de afde
el) te bespre

wordt en ho

 
ocht op de v
kan om nie

rbij een ha

angrijk om w
, als de an
inhoudt, is 
de cliënt en

leid rond opv
gebeurteni

gen, euthan
cisme, seks
aseert zich

van schokke
a incident) 

collega’s 
ern opvangt

d na het inci
g nood is 
ulpverlening

6 

n 24 
n 24 

A. 

van 
n het 

nr.21 
ngen 

dere 
met 

n het 
zorg, 
essie 
d, de 
n de 

rond 

rond 

eling 
eken 
e de 

vraag 
euwe 
andig 

weer 
dere 
erg 

 van 

vang 
ssen 
asie, 
suele 
 op 
ende 
is er 

en 
team 
dent 
aan 

g. 


