VRAGEN?

Verloop van het bezoek:
- meld je aan bij de verpleging
- breng geen gevaarlijke voorwerpen mee: glas,
aanstekers/lucifers, ijzeren bestek, …
- roken is niet toegestaan in deze ruimte!
- de deur van de kamer kan tijdens bezoek
eventueel open blijven
- verlaat de separatieruimte niet met de patiënt
(tenzij vooraf besproken met de verpleging)
- sluit na het beëindigen van je bezoek de deur en
geef je vertrek door aan de verpleging

Wij hopen dat deze brochure u voldoende
informeert. Gezien deze afzonderingsprocedure
een grote impact heeft op uzelf en de patiënt,
kan u bij vragen of onduidelijkheden of wanneer
u nood hebt aan een kort gesprek terecht bij het
verplegend personeel.
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TWEE DOELEN

In uitzonderlijke situaties kan de behandelend
arts besluiten, in het belang van de fysieke en
psychische integriteit van de patiënt en zijn
omgeving, dat het gebruik van een prikkelarme
ruimte (in de volksmond de isolatiecel)
noodzakelijk is. Hierbij dient de arts zich te houden
aan wettelijke bepalingen die als ’noodtoestand’
omschreven zijn.

Het

De beslissing om deze stap te zetten gebeurt pas
na uitgebreid afwegen van de voor- en nadelen
van deze vrijheidsbeperking. Wij zijn ons bewust
dat dit voor sommige patiënten en hun familie
als bedreigend ervaren wordt.
De stap naar separatie zal pas gebeuren wanneer
een alternatieve aanpak geen kans meer heeft op
slagen of wanneer de veiligheid niet gegarandeerd
kan worden. Eens deze maatregel genomen is, wordt
een zeer intensief observatie- en behandelplan
opgestart.
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TWEE VORMEN
is

tweeledig.

Het belangrijkste doel is om veiligheid voor de
patiënt en zijn omgeving te bewaken.
In tweede instantie vragen
sommige
toestandsbeelden om de hoeveelheid prikkels te
beperken om het genezingsproces te bevorderen.
Wanneer rust een essentieel onderdeel van de
behandeling is en wanneer dit op de afdeling niet
mogelijk is, kan de prikkelarme ruimte gebruikt
worden, soms zelfs op vraag van de patiënt.

Separatie is een uitzonderlijke situatie indien
alle andere behandelopties uitgesloten worden.
Wanneer tot separatie overgegaan wordt, is het
essentieel om dit zo comfortabel mogelijk te laten
verlopen.
In eerste instantie wordt getracht om een
prikkelarme ruimte aan te bieden waar de patiënt
vrij kan bewegen.
Als de patiënt ondanks deze isolatie niet tot rust
kan komen worden in uitzonderlijke situaties
bijkomende fixatiemaatregelen toegepast.
Om snel rust te vinden, wordt rustgevende
medicatie toegediend. Deze medicatie kan ook tot
slaperigheid leiden. Zodra de medicatie werkt en
de patiënt rust vindt, is het een prioriteit de fixatie
en separatie zo snel mogelijk af te bouwen en te
stoppen.

