
Rapport over de thematische inspectie rond vrijheidsbeperkende maatregelen 

in de jeugdpsychiatrie Kliniek Sint-Jozef Pittem 

Op 6 december 2016 hield de Zorginspectie een onaangekondigde  inspectie rond 

vrijheidsbeperkende maatregelen in het Zorgprogramma Jeugd  van Kliniek Sint-Jozef Pittem.  Ze 

hadden hierbij ook oog voor het preventieve -   en het verbeterbeleid van deze  

jeugdpsychiatrische eenheden.  Het rapport is nu beschikbaar en is te vinden op de website van 

het ziekenhuis.  

In uitvoering van het beleid van minister Vandeurzen startte de Zorginspectie in 2016 een 

inspectieronde over vrijheidsbeperkende maatregelen in de psychiatrische afdelingen voor kinderen 

en jongeren.  Kinderen en jongeren zijn een erg kwetsbare groep waarover een grote 

maatschappelijke bekommernis bestaat.  De Zorginspectie beoogt onder meer het aantal  

vrijheidsbeperkende maatregelen te doen dalen en te zoeken naar goede praktijken en 

verbeterpunten. 

Het verblijf op een psychiatrische eenheid betekent voor de jongere dat hij tijdelijk in groepsverband 

leeft.  Een aantal leefregels zijn hierbij onvermijdelijk.   Kliniek Sint-Jozef streeft er naar om –conform  

het beleid van de overheid-  vrijheidsbeperkende leefregels  tot een minimum te beperken, met  

maximaal respect voor de autonomie en de privacy van de jongere.   

Bij het omgaan met psychiatrische risico’s zoals suïcidaliteit, agressie en zelfverwondend gedrag 

heeft Kliniek Sint-Jozef een cultuuromslag gemaakt van beheersen en bewaken naar een warme, 

veiligheid biedende zorg.  Risico’s worden samen met de patiënt in kaart gebracht zodat sterk kan 

worden ingezet op een preventieve werking  en het zoeken naar alternatieven voor 

vrijheidsberoving.  De krachten van de patiënt en de therapeutische band zijn hierbij de hefbomen 

naar verandering.  Dat slechts bij hoge uitzondering een korte, humane afzondering nodig is toont 

dat deze alternatieven werken.  

In het rapport van de Zorginspectie vindt u  de stand van zaken over vrijheidsbeperkende 

maatregelen in de jeugdpsychiatrie te Pittem.  Sterke punten worden onder meer  geformuleerd in 

het preventieve beleid van het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de infrastructuur, de betrokkenheid 

van de patiënt, de tevredenheidsmetingen, ....  Ook het feit dat dit preventieve beleid resulteert in 

erg weinig afzonderingen brengt de Zorginspectie onder de aandacht.  

Kliniek Sint-Jozef wil werk maken van de in het rapport geformuleerde  aandachtspunten.  Zo zal er 

nog systematischer  ingezet worden op het detecteren van de eerste signalen  bij het ontwikkelen 

van een crisis. De feedback van de patiënt, de familie en de Zorginspectie zal op alle niveaus 

besproken worden in functie van het verbeterbeleid.   

Het rapport van Kliniek Sint-Jozef Pittem vindt u op www.sintjozefpittem.be 

U kunt de rapporten van alle diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie lezen op 

www.zorginspectie.be 
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