
Open venster6

Het managen van psychiatrische ri-
sico’s is altijd al een heikel punt ge-
weest. De meest voorkomende psy-

zelfverwonding en agressie, al dan 
niet gepaard met psychose, verward-
heid, wegloopgedrag of middelen-
misbruik. De klassieke benadering 
is gericht op beheersen en bewaken, 
op actie en reactie, op ‘control and 
restraint’. Kliniek Sint-Jozef wil af 
van dat oude model en kiest voor een 
nieuwe weg. Die keuze is ethisch en 
wetenschappelijk onderbouwd.
Ethisch is het een keuze voor warme 
zorg, die veiligheid biedt en gastvrij 

is. Een zorg die berust op inleving en 
connectie, die afgestemd is met de 
patiënt en die berust op de principes 
van presentie. Deze ethische bena-
dering wordt bovendien geschraagd 
door recente wetenschappelijke 
evidentie en nieuwe inzichten. Deze 
inzichten leiden tot een persoons- en 
belevingsgerichte basishouding in 
een therapeutische relatie die vooral 
herstelgericht is.

Centraal in de nieuwe aanpak staat 
een humane benadering. De autono-
mie van de patiënt wordt gerespec-
teerd en hij wordt mee verantwoor-

delijk voor zijn behandeling. Op die 
manier wordt de kans op trauma’s 
beperkt en wordt het contact in de 
zorgrelatie versterkt. Goede infor-
matie en een open dialoog in een ‘he-
aling environment’ bevorderen de 
rust en het herstel. Preventie krijgt 
meer aandacht.

Positive risk taking

werd op het ogenblik van een crisis 

agressie …), start de nieuwe aanpak 
veel vroeger in het crisisontwikke-
lingsmodel. Nog voor de eerste te-
kenen van een crisis zich voordoen, 
gaat de zorgverlener in gesprek met 
de patiënt.

risk taking’. De basisgedachte is dat 
een crisis de patiënt kansen geeft op 
groei en ontwikkeling. Voorwaarde 

Dwang maakt plaats voor vertrouwen. Dialoog wint het van 

controle. Kracht, ruimte en verantwoordelijkheid geven komt 

in de plaats van vrijheidsberoving. Dat is in een notendop het 

nieuwe veiligheidsbeleid van Kliniek Sint-Jozef. Afzonderingen 

en fixatie worden zoveel mogelijk uit het ziekenhuis gebannen. 

2014 bracht een cultuuromslag teweeg. Met meetbare resultaten.

Cultuuromslag in veiligheidsbeleid

Geef patiënten mee  
verantwoordelijkheid
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is wel dat de zorgverleners het op dat 
crisismoment niet overnemen van de 
patiënt. Het controleren en beheer-
sen maakt plaats voor ‘loslaten’. De 
patiënt krijgt mee verantwoordelijk-
heid. Hij kan immers maar groeien als 
hij hiervoor de ruimte krijgt. Zonder 
risico’s is er geen mogelijkheid op 
groei. Uiteraard moet het risico be-
perkt worden. Dat gebeurt door pre-
ventie en een sterke therapeutische 
band tussen zorgverlener en patiënt.

Stap 1 in het nieuwe model is het risi-
co assessment. Welke risico’s zijn er, 
hoe acuut zijn ze en welke bescher-
mende factoren zijn er? Stap 2 en 3 
bestaan uit een preventieve benade-
ring en de-escalerende communica-
tie. In overleg met de patiënt wordt 

welke signalen wijzen op een nade-
rende crisis en hoe kunnen patiënt 
en zorgverleners daar gepast op rea-
geren? Doet zich een crisis voor, dan 
zet de hulpverlening vanuit respect 

en transparantie in op de-escale-
rende communicatie met emotionele 
afstemming. Alleen als er direct ge-
vaar dreigt voor de patiënt of voor 
derden en er geen andere oplossing 
is, kan een ‘fysieke holding’ van tien 
minuten rust brengen. 
Hierbij wordt de patiënt door zorg-
verleners met Persoonlijke Veilig-

-
seerd. Alleen als na die tien minuten 
het gevaar nog altijd niet bezworen 
is en er geen alternatieve oplossing 
voorhanden is, kan afzondering 

Klinisch leiderschap

Het nieuwe veiligheidsbeleid werd 
in 2013 voorbereid en in 2014 over 
het hele ziekenhuis ingevoerd. Een 
succesfactor hierbij was het kli-
nisch leiderschap dat leidde tot tal 
van acties. Het nieuwe beleid werd 

uitgeklaard en besproken. Richtlij-
-

daliteit en zelfverwondend gedrag) 
werden geëvalueerd en bijgestuurd. 
Afzonderingskamers werden hele-
maal heringericht tot comfortrooms 
en een herstelkamer. Medewerkers 
werden gesensibiliseerd en opgeleid, 
onder meer met de in huis gemaakte 

-
vie’, met een seminarie over veilig-
heidsmanagement en met een quiz. 
Alle zorgmedewerkers kregen ook 
interventietechnieken bij agressie 
aangeleerd en leerden met signale-
ringsplannen te werken. De patiënt 
kan zelf bepaalde topics in zijn pati-
entendossier invullen. Het is een eer-
ste stap in de richting van de patiënt 
als partner en medebeheerder van 
het patiëntendossier. Het incidenten-
meldingssysteem werd op het nieuwe 
beleid afgestemd, evenals de regis-
tratie van dwangmaatregelen. Samen 
zorgden al deze acties voor een cul-
tuuromslag zonder voorgaande.

Resultaat

Het resultaat van het nieuwe veilig-
heidsbeleid blijkt ook uit cijfers. In 

-

jongeren in behandeling minstens 

gevallen zeer kort, maar de regis-
tratie gebeurt vanaf minuut één). 

mentaliteitsverandering en de voor-
bereidingen op het nieuwe beleid al 

-
ringen bij de volwassen patiënten en 

spectaculair.


