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gezondheidszorg 
 

In this science-policy advisory report, the Superior Health Council provides recommendations 
on the use of coercive measures in psychiatry 
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juni 20161 
 

 
 

SAMENVATTING 
 
Dwanginterventies zoals afzondering en fixatie, gedwongen opname en het toedienen van 
medicatie onder dwang beperken of ontnemen de persoonlijke vrijheid van een patiënt zonder 
diens toestemming. Er is een brede consensus dat deze interventies een beter preventief kader 
moeten krijgen en in elk geval zeer uitzonderlijk en kortdurend kunnen gebruikt worden in een 
kwalitatief hoogstaande en patiëntgerichte zorg.  
 
De geestelijke gezondheidszorg is zich daar erg bewust van en wil dwanginterventies zoveel 
mogelijk beperken. Beperking van dwanginterventies alleen is echter niet het beste doel. We 
moeten er vooral voor zorgen dat – met de juiste ethische en juridische kaders voor ogen – 
transparante beslissingen worden genomen wanneer vrijheidsbeperking aan de therapeutische 
orde is. Meer nog, we moeten er alles aan doen om conflicten, die aanleiding kunnen geven tot 
gebruik van macht om iemand te beperken,  te vermijden. Dit advies kiest de weg van de preventie 
van conflict met de bedoeling om dwanginterventies te plaatsen in een ethisch gefundeerde 
therapeutische toepassing met de bedoeling  een gezondheidsrisico weg te nemen. In tweede orde 
worden ook kwaliteits- en verbeteraspecten van de bestaande dwanginterventies besproken. 
 
  

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde 
trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 
 
  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle definitie 

van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk ‘methodologie’ raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Patient isolation  Seclusion Afzondering Isolement Isolierung 

 Containment Fixatie Contention Mechanische 
Einschränkung 

 Observation Observatiestelling Mise en 
observation 

Beobachtungsplatzierung  

(Patient) Safety  Safety  Veiligheid Sécurité Sicherheit 
Negotiating 
 
Crisis intervention 

 Conflict 
management 

Conflictbeheersing Gestion de conflits Konfliktbewältigung 

 Coercive 
interventions 

Dwanginterventies Interventions sous 
contrainte 

Zwangsinterventionen 

Psychiatry  Psychiatric care  Psychiatrische 
hulpverlening 

Soins 
psychiatriques 

Psychiatrische Versorgung 
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 
BM  Bergen Model 
NRZV  Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen 
FRKVA Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit 
CR  Control & Restraint Model 
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg    
IOS   In observatiestelling 
PBS  Positive Behaviour Support 
SCS  Six Core Strategies 
SfW  Safewards 
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I INLEIDING 
 
De basis van elke interventie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is ethisch en juridisch (wet 
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) de voorafgaande toestemming van 
een goed geïnformeerde patiënt. Dwanginterventies zoals afzondering en fixatie, gedwongen 
opname en het toedienen van medicatie onder dwang beperken of ontnemen de persoonlijke 
vrijheid van een patiënt zonder diens toestemming. Er is een brede consensus dat zo iets ingrijpend 
maximaal moet voorkomen worden (preventie) en alleen uitzonderlijk en kortdurend kan gebruikt 
worden als beschermingsmaatregel en laatste redmiddel bij wilsonbekwaamheid, gevaar en 
ontbreken van enige alternatieve maatregel. Er lijkt ook grote consensus te zijn dat deze 
beschermingsmaatregelen dan moeten toegepast worden binnen een juridisch kader, gemotiveerd 
vanuit goede zorg en op een zorgvuldige, zorgzame en menselijke manier. Toch staat de realiteit 
vaak nog ver van deze principes waarover consensus bestaat. Dwanginterventies worden nog te 
veel en te lang toegepast in onze geestelijke gezondheidszorg en worden nog te vaak toegepast 
op een manier die niet als respectvol, menselijk of herstelbevorderend wordt ervaren. Dit geeft 
regelmatig aanleiding tot maatschappelijke controverse. Recente internationale 
onderzoeksliteratuur zoals bijvoorbeeld het Mind rapport (Mind, 2012) toont aan dat deze 
dwanginterventies niet altijd als laatste optie gebruikt worden waardoor op zijn minst de indruk kan 
ontstaan dat ze soms als strafmaatregel voorgeschreven worden. Er kunnen ook vragen gesteld 
worden over het mogelijke verband tussen het gebruik van dwanginterventies en vertraging in het 
herstelproces. Er is bovendien een wezenlijk gevaar voor het ontwikkelen van psychisch en fysisch 
trauma bij patiënten, familieleden en personeel. Ook de beperkte wetenschappelijke literatuur 
suggereert dat alvast bepaalde dwanginterventies te veel en voor te lange duur gebruikt worden. 
Hier komt nog eens bij dat België een Westerse land is waar verschillende dwanginterventies nog 
tegelijk worden toegepast  op een patiënt, bv. de combinatie van afzondering en mechanische 
fixatie. We moeten dit veranderen. 
 
Dit advies komt op het juiste moment en voegt zich bij andere initiatieven, zoals het advies om de 
wet op de gedwongen  opname te veranderen en de federale kwaliteitsindicatoren voor afzondering 
en fixatie. Er is een groot maatschappelijk draagvlak ontstaan in de nasleep van enkele ernstige 
incidenten met dwanginterventies in de laatste jaren.  
 
Dit document gaat over respect, waardigheid en veiligheid van zowel gebruikers als hulpverleners. 
Het is geen document dat probeert schuld of fout te leggen bij een bepaalde partij, maar een nieuw 
kader voorstelt dat toelaat om de juiste keuzes te maken voor kwalitatieve en veilige zorg in 
moeilijke omstandigheden, gesitueerd binnen een respectvolle dialoog tussen hulpverlener, patiënt 
en zijn context, in sommige omstandigheden met een vertrouwenspersoon erbij.  
De aanbevelingen in dit document zijn tot stand gekomen na intensieve multidisciplinaire dialogen. 
Patiënten- en familieverenigingen werden betrokken in dit werk. Deze participatieve dialoog en dit 
advies zijn slechts de noodzakelijke eerste stap. De principes van participatie en  wederzijds 
respect moeten verder stevig verankerd worden in de standaardzorg na het publiceren van dit 
advies. Het zal een belangrijke voorwaarde zijn om tot een geslaagde transformatie van ons 
geestelijk gezondheidszorgsysteem te komen. 
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Waarom is een advies over het gebruik van dwanginterventies nodig? 
 
Ongeveer één op vijf van de volwassenen maakt gedurende zijn leven een ernstige psychische of 
psychiatrische crisis door die deskundige begeleiding nodig maakt (Bruffaerts et al., 2004; SPF 
Economie, 2003). Elke individuele hulpzoekende gaat er van uit dat zijn beslissing tot aanvaarding 
van professionele hulp in volledige vrijheid genomen wordt, op basis van degelijke en volledige 
informatie vanwege de hulpverlener. Dit impliceert dat de weigering van een onderzoek, 
behandeling of opname gerespecteerd moet worden en dat dwang en vrijheidsbeperking en - 
beroving in principe niet geoorloofd zijn in de context van reguliere zorg.  
 
Het is de toestemming van de patiënt die leidt tot een vertrouwensrelatie en tot samenwerking 
tussen patiënt en hulpverlener. Maar soms ondermijnt een psychiatrische aandoening het denken 
van een patiënt tijdelijk zo sterk, dat samenwerken niet meer lukt. Ook dan blijven hulpverleners 
aansluiting zoeken bij wat de patiënt wenst, bijvoorbeeld hulp om beter te slapen of zich rustiger of 
minder angstig te voelen. Maar wat als iemand zichzelf verliest en in gevaar brengt, alle hulp 
weigert en niet meer bereikt kan worden door naasten noch door hulpverleners? In dergelijke 
omstandigheden kan goede zorg betekenen: als laatste redmiddel het even overnemen door een 
beschermingsmaatregel toe te passen en de patiënt aldus tegen zijn aandoening te beschermen 
op een menselijke manier, na zorgvuldige afweging en overleg met alle betrokkenen. 
Vrijheidsbeperking gebeurt zo min mogelijk, zo kort mogelijk, in verhouding met het gevaar en 
binnen een juridisch en zorgethisch kader, met continue kritische evaluatie door alle betrokkenen. 
Zijn we creatief genoeg geweest om alternatieven te zoeken? Durven we nog verantwoorde risico’s 
te nemen? Houden we er voldoende rekening mee dat vrijheidsbeperking meer kwaad kan doen 
dan goed? Hebben we als samenleving voldoende geïnvesteerd in een warme, laagdrempelige en 
vrijwillige psychiatrie? In preventie en vroeginterventie? In alternatieven voor dwang?  
 
Hulpverleners, patiënten en hun steunnetwerk hebben nood aan een richtinggevend kader. 
Beperkt wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er veel variatie is in de prevalentie van het 
gebruik van dwanginterventies, zowel binnen een nationaal gezondheidszorgsysteem als in een 
internationale vergelijking (Mind, 2012; Molodynski et al., 2014). Het gebruik van dwang om tot een 
behandeling te komen blijkt bovendien ook niet geassocieerd aan een beter herstel en integratie 
in de maatschappij (Priebe et al., 2011). 
 

Over welke dwanginterventies gaat dit advies? 
 
Dwanginterventies zijn in dit advies als volgt gedefinieerd : beslissingen of handelingen vanwege 
een hulpverlener die een individu te beperken in zijn vrijheid, bewegingsruimte of onafhankelijk 
beslissingsrecht met als bedoeling  
- onmiddellijk in te grijpen op een gevaarlijke situatie met reëel gevaar op letsel voor die persoon 

of voor een derde ; 
- een einde te stellen aan gevaarlijk gedrag voor zichzelf of anderen. 
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Klassieke dwanginterventies zijn afzondering of manuele (de patiënt met meerdere hulpverleners 
vasthouden en zo in zijn bewegingsvrijheid beperken) of mechanische fixatie (de patiënt met 
mechanische hulpmiddelen (riemen,bandjes etc.) in zijn bewegingsvrijheid beperken), het 
toedienen van medicatie of voeding onder dwang, de gedwongen opname en de verplichte 
behandeling thuis. Minder sprekende voorbeelden zijn de opname op een gesloten afdeling, de 
afdelingsregel die niet toelaat om op weekend te gaan tijdens observatie, enz. Niet elke vorm van 
dwang zal in dit advies expliciet besproken worden maar de principes gelden als leidraad voor elke 
situatie waarin over persoonlijke vrijheid in de context van een behandeling gediscussieerd wordt. 

 
Voor wie is dit advies? 

 
Dit advies is opgesteld voor voorzieningen binnen de algemene geestelijke gezondheidszorg, met 
name algemene en psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische 
verzorgingstehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), verslavingszorgcentra en 
psychosociale revalidatiecentra. Ook worden de nieuwere zorgvormen bedoeld, ontwikkeld binnen 
de wetgeving op de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg (art. 107 van de 
Ziekenhuiswet), met name de mobiele teams voor psychiatrische zorg in het thuismilieu van de 
betrokken persoon. Binnen deze voorzieningen is het gericht op alle medewerkers van alle 
disciplines die mee geestelijke gezondheidszorg voorzien op het directe en indirecte 
patiëntenzorgniveau aan personen met psychische aandoeningen. 
 

Wat is de positie van dit advies? 
 
Dit advies levert een algemeen kader voor het gebruik van dwanginterventies in de geestelijke 
gezondheidszorg. Het vervangt geenszins: 
- de juridische en administratieve regelgeving omtrent dwanginterventies in de geestelijke 

gezondheidszorg maar stelt een „goede praktijk’ richtlijn voor om met dwanginterventies om te 
gaan;  

- de bestaande adviezen (bij voorbeeld Nice, 2015) over de kwaliteit en veiligheid voor specifieke 
dwanginterventies zoals de afzondering en mechanische fixatie. 
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II Methodologie 
 
De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie nam in 2014 – vanuit de bezorgdheid over enkele 
incidenten met afzondering en fixatie in voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg - het 
initiatief tot het indienen van een projectvoorstel ‘Dwanginterventies in Psychiatrie’ bij de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR). Na analyse van de vraag hebben het College van de HGR en de 
voorzitter van de werkgroep de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc 
werkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: psychiatrie, psychologie, recht. 
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring 
ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten 
beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in 
deze materie bevoegd zijn alsook op het oordeel van de experten. 
De werkgroep is gestart met een consultatieve fase over de verschillende vormen van 
vrijheidsbeperking. Vervolgens werd een wetenschappelijk gefundeerd kader voorgesteld waarin 
de therapeutische relatie tussen de patiënt en zijn omgeving (hulpverlener, familie, maatschappij) 
geplaatst wordt. De werkgroep heeft ook een onderhoud gehad met Prof. Dr Len Bowers (Institute 
of Psychiatry, London) van wie het onderzoekswerk voor dit domein van fundamenteel belang is.  
Verschillende betrokken partijen (zie lijst in bijlage) in het maatschappelijk debat omtrent 
dwanginterventies werden geconsulteerd en de hier geformuleerde opmerkingen werden 
opgenomen in de uiteindelijke tekst. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door het 
College. 
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III Uitgangspunten 

Patiëntgericht :  
 
De GGZ werkt in principe zonder dwang maar in sommige omstandigheden, na zorgvuldige 
afweging, binnen een wettelijk kader en met voldoende garanties en controlemechanismen, is het 
geoorloofd om in het kader van goede zorg een dwanginterventie toe te passen: 
 
- Alleen een ernstige gevaarssituatie bij een wilsonbekwame patiënt waarbij elke mogelijke    

alternatieve vrijwillige interventie faalt of onhaalbaar is (laatste redmiddel), kan een 
dwanginterventie rechtvaardigen. Een dwanginterventie is nooit standaard psychiatrische zorg.  

 
- Als uitzonderlijk een dwanginterventie wordt overwogen, wordt de patiënt en/of de 

vertegenwoordiger van de patiënt maximaal betrokken. 
 

- Wanneer een dwanginterventie overwogen wordt, dient het mogelijke fysieke en psychische 
lijden dat kan veroorzaakt worden door deze maatregel, op voorhand ingeschat te worden en 
afgewogen ten opzichte van het gevaar waarvoor de dwanginterventie gebruikt wordt.  
 

- Wanneer een dwanginterventie overwogen wordt, dient het mogelijke risico op verwikkelingen 
voor de patiënt door het toepassen van een dwanginterventie ingeschat te worden 

 
- Als uitzonderlijk een dwanginterventie wordt toegepast, wordt met de patiënt en/of 

vertegenwoordiger van de patiënt overlegd over het type dwanginterventie en de manier waarop 
deze wordt toegepast (bv. voorkeur voor medicatietoediening of afzondering of afzondering 
samen met familielid of hulpverlener,…). 

 
- Als uitzonderlijk een dwanginterventie wordt toegepast is dit altijd de minst restrictieve 

interventie voor de kortst mogelijke duur. 
 

- Een dwanginterventie kan niet automatisch gepaard gaan met de toepassing van een 
bijkomende dwanginterventie zoals afzondering, fixatie of een gedwongen behandeling. 

 
- Elke dwanginterventie wordt snel na de toepassing ervan geëvalueerd op zijn effect op het 

uitlokkende symptoom. De context voor de evaluatie van een dwanginterventie is altijd 
participatief. Dit betekent een actieve betrokkenheid van patiënt, familie en mantelzorgers. 

 
- Patiënten met een hoog risico op confrontatie met dwanginterventies moeten de mogelijkheid 

krijgen om crisisplannen en zelfbindingsafspraken te maken. 
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Beleidsgericht :  
 
- De verantwoordelijke voor een dwanginterventie moet altijd herkenbaar en aanspreekbaar zijn. 
 
- Elk niveau (uitvoeren, opvolgen, afronden, opleiding, kwaliteitscontrole) staat onder leiding van 

een verantwoordelijke. 
- Vorming moet gericht zijn op preventie van conflict en op alternatieven voor dwanginterventies. 
 
- Vorming moet gericht zijn op het veilig uitvoeren van interventies. 
 
- Een attitude van grote terughoudendheid met dwanginterventies wordt bevorderd door een 

verdere hervorming van de GGZ in de richting van herstel, patiëntenparticipatie en gedeelde 
besluitvorming (www.psy107.be). 

 
- Er moet worden voorzien in een aangepaste personeelsnorm voor patiënten die verpleegd 

worden met gebruik van een dwanginterventie, met andere woorden in een acute en/of 
intensieve zorgsituatie. De berekening van deze personeelsnorm op de afdeling houdt rekening 
met (i) de wettelijke minimumnorm, (ii) de actuele bedbezetting en (iii) de actuele zorgzwaarte. 
Dit impliceert een actief en dynamisch personeelsbeheer voor elke afdeling die deze acute en 
intensieve zorg levert.  

 
- Registratiesystemen moeten verplicht worden en als basis dienen voor veiligheids- en 

kwaliteitsmonitoring. 
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       IV Preventie van dwangmaatregelen  
 
Belgie kent sinds 1999 een opmerkelijke stijging in het aantal gedwongen opnames (Schoevaerts, 
2015).  In 2012 kende Vlaanderen 4.657 gedwongen opnames, ofwel 10,4 % van het totale aantal 
opnames in psychiatrische ziekenhuizen. Van andere dwanginterventies, zoals het toedienen van 
medicatie onder dwang of het gebruik van afzondering en /of fixatie, zijn het aantal of de evoluties 
in het gebruik (nog) niet op systematische wijze onderzocht. Alleen al de sterke stijging van het 
aantal gedwongen opnames, de recente en betreurenswaardige gebeurtenissen bij de toepassing 
ervan en het voorkomen van gecombineerde dwanginterventies (i.e. gedwongen opname+ 
dwangmedicatie+ afzondering/fixatie) in ons land dwingen tot een richtlijn. Het grote 
maatschappelijke momentum omtrent dwanginterventies in de geestelijke gezondheidszorg maakt 
dat dit initiatief geen alleenstaand feit is. In 2015 formuleerde de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, op basis van de tekst van de ad hoc werkgroep van Zorgnet - Icuro,  al 
een advies tot aanpassingen aan de wet op de gedwongen opname van 1990 (Degadt, 2015). In 
dit advies wordt al meteen de nadruk gelegd op het belang van een hedendaagse visie op een 
dwanginterventie, met name door integratie van psychiatrische en somatische geneeskundige 
activiteiten, de loskoppeling van dwang en opname in een psychiatrisch ziekenhuis door 
extramurale behandeling mogelijk te maken, zorgcontinuïteit tussen de verschillende fasen van 
een dwanginterventie en een participatief uitgangspunt. Naast deze aanpassingen, die hopelijk 
resulteren in een betere afstemming tussen de juridische regels en de huidige kwaliteitseisen voor 
de geestelijke gezondheidszorg, is er ook toegenomen aandacht voor patientveiligheid. De 
federale kwaliteitsindicatoren, opgesteld door de Federale Raad voor de Kwaliteit van de 
Verpleegkundige Activiteit (FRKVA) beschrijven zo een aantal kwaliteitsindicatoren in het domein 
van veilige en professionele toepassing van afzondering en fixatie. Beide initiatieven zijn uitermate 
belangrijk in de voortdurende evolutie naar een betere en veiliger geestelijke gezondheidszorg en 
we onderschrijven ze dan ook volledig.  Er is nog een derde aspect: preventie van gevaar en 
onveiligheid in de therapeutische relatie. Dit aspect is even belangrijk als de integratie van het 
medische perspectief in de regelgeving op vrijheidsberoving enerzijds en de kwaliteit – op vlak van 
veiligheid en effectiviteit - van de uitgevoerde dwanginterventie anderzijds. 
 
Dit advies levert in eerste instantie het preventieve aspect aan. Specifieke dwanginterventies 
worden nadien beschreven en aanbevelingen worden geformuleerd inzake kwaliteit en veiligheid. 
Hierdoor wordt een geïntegreerd beleid mogelijk, voor de behandelaar, de zorgvoorziening en de 
patiënt en zijn ondersteunend netwerk. 
 
Zes uitgangspunten voor voor goede zorg  
 
De overheid en de lokale besturen van gezondheidszorgvoorzieningen dragen grote 
verantwoordelijkheid wanneer het aankomt op vermijden dat dwanginterventies nog gebruikt 
worden als een hulpmiddel in de standaardzorg. Ze moeten garanderen dat dwanginterventies 
enkel ingezet worden als laatste redmiddel om veiligheid te garanderen voor de patiënt en zijn 
omgeving. Dit betekent dat moet ingezet worden op het terughoudend, uitzonderlijk en 
proportioneel gebruik er van, zowel qua kracht als duur. Uit de internationale literatuur ((DH, 2014 
; NHS, 2013; HM Government, 2014 ; NHS & LGA, 2014 ; NICE, 2015) kunnen alvast een aantal 
uitgangspunten weerhouden worden: 
  



 

 

 
 

− 12 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

1. Op elk ogenblik en in elke situatie moet de geleverde zorg in overeenstemming zijn met de 
relevante rechten zoals geformuleerd in de Europese Conventie over de Mensenrechten. 

2. Elk gedrag van een individu moet begrepen worden vanuit de unieke noden, verwachtingen, 
ervaringen en sterkten van dit individu in zijn streven om zijn levenskwaliteit te verhogen. 

3. Het is essentieel om een betrokken, empathische en participatieve houding aan te nemen 
tegenover de patiënt, zijn familie en netwerk, mantelzorgers en vertrouwenspersonen. Hierbij 
worden alle regels omtrent beroepsgeheim in acht genomen. 

4. Elke persoon moet met respect, medeleven en vriendelijkheid bejegend worden. 
5. De allereerste bedoeling van een gezondheidszorgsysteem is om personen advies te geven 

over een goede balans tussen enerzijds keuzevrijheid en anderzijds veiligheid voor zichzelf 
en/of anderen. 

6. De positieve en constructieve relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager is primordiaal en 
moet maximaal bewaard worden. 

 
Van principe naar praktijk: 

 
De sectorbrede aanvaarding van het werken binnen het kader van de universele mensenrechten 
leidt tot eenduidigheid in de bejegening van een patiënt, verbetert de kwaliteit van de 
therapeutische relatie, maakt behandelingsprocessen transparanter, responsabiliseert en versterkt 
de patient en verbetert de reputatie van de voorziening. Elke zorgvoorziening die begaan is met 
preventie van en kwalitatieve zorg in acute en gevaarlijke situaties kan zijn visie en werkmodel 
tegen de meetlat houden van het PANEL acroniem (United Nations Population Fund UNFPA 
(2006), Human rights-based programming: 
what it is/how to do it)  dat staat voor de volgende vijf principes; 
 
 ‘Participation’: (participatie) betrek alle relevante personen in het diagnostische proces, de 
therapeutische planning, het gebruik van personen en middelen buiten de eigen voorziening.  

 ‘Accountability’: (verantwoording) het duidelijk bepalen en expliciteren van de 
verantwoordelijkheid van elk lid van het participatief overleg, zowel voor wat betreft 
therapeutische acties, gewenste uitkomst van een interventie als levenskwaliteit. 

 ‘Non-discriminatory’: discriminatie op basis van geloof of overtuiging, ras of cultuur, geslacht, 
seksuele voorkeur, invaliditeit is uitgesloten. Personeel moet gevormd zijn in de interculturele 
vertaling van gedrag. 

 ‘Empowerment’: Psycho-educatie en informatiebronnen moeten altijd aangeduid worden en 
toegankelijk gemaakt. 

 ‘Legality’: Conflict en conflictbeheersing moeten uitgaan van de principes van eerlijkheid, 
rechtvaardigheid, respect, gelijkheid, waardigheid en autonomie. 

 
Kunnen veranderingen in de zorg leiden tot vermindering van dwanginterventies? 
 
De manier waarop behandeling en zorg afgeleverd wordt is afhankelijk van het therapeutisch model 
of de visie die een zorgverlener of een zorgvoorziening gebruikt. Een potentieel risico van deze 
benadering is dat er wrijving ontstaat tussen zorgverlener en patiënt wanneer er een verschil in 
verwachtingen ontstaat ten aanzien van mekaar. Dit potentieel risico heeft verschillende 
onderzoekers aangezet om de klassieke associatie tussen patiënt en conflict enerzijds en 
hulpverlener en conflictbeheersing anderzijds open te breken. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in 
de bijdrage van hulpverleners (en voorzieningen) tot een actief conflict (zie  tabel  1: adaptatie van 
Bowers, on prevention and containment, 2008).  
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Tabel 1. Verschillende types van conflictbeheersing vanuit het perspectief van de dynamiek tussen 
hulpverleners en patiënten (adaptatie van  Bowers, 2008). Voor elk type wordt de stand van de 
bewijskracht en de aanbeveling gegeven. (RCT= gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) 
 

TYPE CONFLICT REACTIE VAN 
ZORGVERSTREKKER/TEAM 

BEWIJSKRACHT AANBEVELING 

SYMPTOOM 
GERELATEERD 
CONFLICT 

THERAPEUTISCHE 
VRIjHEIDSBEPERKENDE 
INTERVENTIE 

ONVOLLEDIGE DATA 
DOOR GEBREK AAN 
GOEDE 
GERANDOMISEERDE 
ONDERZOEKEN 
- Control & Restraint 
Model  
- Six Core Strategies 
- Bergen Model 
- Positive Behaviour 
Support 

VERGELIJKEND 
ONDERZOEK IS 
DRINGEND NODIG 
MET BETREKKING TOT 
EFFECTIVEIT EN 
VEILIGHEID VAN 
VERSCHILLENDE 
DWANGINTERVENTIES 

CONFLICT DOOR 
OPSTELLING 
HULPVERLENER OF 
PATIENT 

ATMOSFEER OP DE 
AFDELING AANPASSEN  

- RCT (safewards trial, 
Bowers et al. 2008) 
- Six Core Strategies 
- Bergen Model 
- Positive Behaviour 
Support 

REPLICATIE RCT 

CONFLICT DOOR 
AFDELINGSAFSPRAKEN 
(LEEFREGELS) 

ATMOSFEER OP DE 
AFDELING AANPASSEN 

- RCT (safewards trial, 
Bowers et al. 2008) 
- Six Core Strategies 
- Bergen Model 
- Positive Behaviour 
Support 

REPLICATIE RCT 

CONFLICT DOOR 
AFDELINGSAFSPRAKEN 
(THERAPEUTISCHE 
REGELS) 

DWANGINTERVENTIE  
(AFZONDERING,ONTSLAG 
TEGEN ADVIES, 
MEDICATIE, GEDWONGEN 
OPNAME,..) 

GEEN BEWIJS 
AANWEZIG 

ETHISCHE 
PROBLEMEN? 

PREVENTIEVE 
DWANGMAATREGEL 

RISICO INSCHATTING GEEN BEWIJS 
AANWEZIG 

ONDERZOEK NAAR 
EFFECT VAN RISICO-
INSCHATTING  IS 
NODIG 

 
Deze inzichten hebben geleid tot het onderzoek naar het effect van verschillende aanpassingen in 
de houding van hulpverleners en de wijzigingen in therapeutische milieus op het ontstaan en de 
preventie  van conflict. Een vijftal verschillende modellen worden in de literatuur vernoemd en we 
bespreken ze hier kort (zie ook fig. 1). 
 

Het Control & Restraint Model (CR) 
 
In dit model wordt de nadruk gelegd op de-escalatie (echter zonder hier een duidelijke procedure 
voor te definiëren). De relatie patiënt-conflict en hulpverlener-conflictbeheersing wordt hier niet 
opengebroken. Er is veel aandacht voor bekwaamheid in fixatietechnieken. Opleiding van 
personeel hierover is voorzien. Klinisch onderzoek van hoge kwaliteit werd tot op heden niet 
uitgevoerd. 
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Six Core Strategies (SCS) 
 
Dit model werd vooral onderzocht in patiënten met angststoornissen na trauma en is gebaseerd 
op theoretische inzichten in het omgaan met angst. Volledige gelijkheid tussen patiënt en hulpvener 
is hier het uitgangspunt. Deze gelijkheid wordt formeel onderschreven in een contract. Er is nog 
een belangrijke klemtoon op vaardigheid in fixatie. Ook dit model voorziet opleiding in 
fixatietechnieken. In dit model wordt een brede ondersteuning vanuit management en overheid 
verwacht. Er werd 1 kleine studie gedaan in een forensische populatie waarbij een vermindering 
van afzondering en fixatie werd vastgesteld, echter zonder vermindering in de incidentie van 
conflict en agressie (Maquire, 2012).  
 

Het Bergen Model (BM) 
 
Net als in CR blijft de splitsing tussen patiënt en hulpverlener in termen van conflict op de 
voorgrond. Het geeft wel een eerste bespreking van een effect van modulatie in de houding van 
de hulpverlener op het ontstaan en de escalatie van conflict. De aandacht voor vaardigheid in 
fixatietechnieken en de opleiding hierin, zoals in CR en SCS) blijft hier overeind. Klinisch onderzoek 
van hoge kwaliteit werd tot op heden niet uitgevoerd. 
 

Safewards (SfW) 
 
Safewards vertrekt, net als het SCS, van een fundamentele gelijkheid tussen hulpverlener en 
patiënt . Er zijn geen formele grenzen tussen beide partijen en deze interactie wordt beschreven 
en opgevolgd aan de hand van specifiek opgelegde interactiepatronen. Bovendien is het 
‘theorieneutraal’, er is geen enkele a priori visie over pathologie of therapiemodellen. Over dit model 
werd een gerandomiseerd klinisch onderzoek uitgevoerd met duidelijke conflict reducerende 
uitkomst  (Bowers et al., 2014; http://www.safewards.net/).. Er is een grondige opleiding voorzien 
in preventie van conflict door aanpassen van de bejegening van de patiënt. Het preventieve aspect 
is in dit model het best uitgewerkt. Een gerandomiseerde kllinische studie toonde een duidelijk 
effect op conflictincidenten en hieraan verbonden afzondering/fixatie.  
 

Positive Behaviour Support (PBS) 
 
Positieve gedragsondersteuning (PBS) (Carr et al., 1999 ; Allen et al., 2012)  is gekenmerkt door 
een op persoonlijke waarden gebaseerde aanpak, continue vorming van personeel over de 
dynamiek van conflict en conflictbeheersing, het gebruik van vooraf doorgesproken individuele 
behandel- en crisisplannen en een de-escalatieprocedure. Dit model is vooral onderzocht bij 
patiënten met leerstoornissen. PBS is een nuttig kader waarvan bewezen is dat het tegelijk 
levenskwaliteit verhoogt en conflictueus gedrag vermindert (McGill, 1993). Opleiding is 
vergelijkbaar met SfW. Klinisch onderzoek van hoge kwaliteit werd tot op heden niet uitgevoerd. 
 
Kwalitatief hoogstaand onderzoek naar de effecten van de verschillende modellen op het 
voorkomen van conflict en conflictbeheersing is schaars. De hier beschreven modellen zijn vooral 
theoretisch uitgewerkt en vertrekken bovendien vanuit een impliciete associatie tussen de toestand 
van de patiënt en het gevaar. Uit het korte overzicht blijkt dat op dit ogenblik het meest kwalitatieve 
(gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek) bewijs bestaat voor de implementatie van het 
Safewards model in de preventie van conflict en conflictbeheersing.  
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Dit model leunt ook het best aan bij de uitgangspunten, beschreven onder sectie 1 en 2 van dit 
advies. Uit Safewards leren we dat er een reeks beïnvloedende factoren zijn die aanleiding kunnen 
geven tot brandhaarden en uiteindelijk escalaties. Het model geeft ook inzicht in de dynamische 
relatie tussen dwang en de wijze waarop dit soms ook weer nieuwe conflictsituaties kan oproepen. 
Tot slot laat het model zien dat hulpverleners een belangrijke rol hebben in het verminderen van 
conflictsituaties en dwang op meerdere niveaus (fig. 1).  
 
Fig.1 Schematische voorstelling van de dynamieken tussen de karakteristieken van de omgeving 
(bepalende domeinen, zie ook tabel 1), de hulpverlener en de patient 

 
 
De beïnvloedende factoren in dit schema vallen uiteen in zes domeinen en elk van deze 
domeinen kunnen verschillende conflictsituaties opleveren. Om deze reden moeten hulpverleners 
verschillende acties ondernemen om tijdig en gericht te interveniëren om de veiligheid te 
bevorderen en dwangtoepassingen tot een minimum te beperken (tabel 2). 
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Tabel 2 : Actiepunten voor hulpverleners in de preventie van conflict 

 
 
 
 
 
Secundaire en teriaire preventieve maatregelen: het gebruik van crisisplannen  
 
Ingrepen in de interactie tussen omgeving, patiënt en hulpverlener zijn dus aantoonbaar effectief 
in de preventie van conflict en escalatie van conflict. Even belangrijk zijn de acties na het 
aanwenden van een dwanginterventie. Met name de inbreng van signalerings- en crisisplannen 
dient hier meer op de voorgrond te komen. Ga daarom bij elke patiënt na wat zijn of haar manier 
is om rustig te worden en gebruik deze kennis om in de toekomst sneller, effectiever en zonder 
noodzaak tot een dwanginterventie in te grijpen. Maak ook ruimte voor het bespreken van 
behandelalternatieven en laat ruimte om deze afgesproken alternatieven ook daadwerkelijk te 
testen. Betrek zo veel als mogelijk de eerste lijn (in het bijzonder de huisarts) in deze crisisplannen 
en behandelalternatieven. 
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Andere aandachtspunten in de preventie van conflict en conflictbeheersing 
 
Recente studies tonen aan dat betekenisvolle vermindering van dwanginterventies mee kan 
bekomen worden door een vastberaden engagement van het management op elk mogelijk 
bestuursniveau (overheid, voorzieningsbestuur, afdelingsbeleid) om de attitudes ten opzichte van 
conflict en conflictbeheersing te veranderen (Huckshorn, 2004 ; Ashcroft et al., 2012 ; MHC, 2012 
; Bowers, 2014). Dit beleid is gekenmerkt door zes specifieke componenten :  

- Stimuleren van de aandacht voor participatieve behandelplanning met nadruk op  
‘empowerment’ van de patiënt; 

- duidelijk en effectief leiderschap in de behandeling installeren;  
- een vormingsbeleid toegespitst op conflict en conflictbeheersing uitwerken;  
- optimaliseren van de patiënt-personeel verhouding; 
- verplichte dataregistratie voor alle dwanginterventies (prevalentie, omstandigheden, 

veiligheid, effect); 
- debriefing en post-incident reviewprocedures. Hier moet aandacht gegeven worden 

aan. 
a. de fysieke en psychologische impact op ALLE betrokkenen (ook op 

toevallige getuigen van het incident); 
b. verbetering van preventieve acties; 
c. het gebruik van voldoende alternatieven voorafgaand aan de beslissing 

tot dwanginterventie; 
d. aanbevelingen voor het management om veiligheid te bevorderen. 

- continue vorming over acute ingrijpmedicatie. 
 
Waar nodig moeten architecturale ingrepen worden uitgevoerd met de bedoeling een 
transparante en duidelijke behandelomgeving te scheppen (http://www.safewards.net/). 
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V Na de preventie: de dwanginterventies 
 
 

1 Gedwongen opname (in observatiestelling en verblijf)  

De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke regelt 
de procedure waarbij een zieke tegen zijn wil kan opgenomen worden in een erkend ziekenhuis, 
in de praktijk een psychiatrisch ziekenhuis. Ervaring van op de werkvloer toont aan dat 
aanpassingen op de wet noodzakelijk zijn (P. Degadt, 2015). 
 
In België gebeuren minimum 15 gedwongen opnames per dag. Deze opnames vertegenwoordigen 
6 % van de opnames in de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische afdelingen van 
algemene ziekenhuizen of 10,4 % van de opnames in de psychiatrische ziekenhuizen.  Tussen 
1999 en 2008 steeg het aantal gedwongen opnames in België met 42 % (Schoevaerts et al. 2012). 
Deze conclusie geldt niet voor de doelgroep minderjarigen, gezien er geen duidelijke trend 
doorheen de jaren vast te stellen is (voor een volledig overzicht, zie NRZV 2015). Hoewel de 
internationale onderzoeksrapporten zeldzaam en heterogeen zijn qua methodologie  valt toch in 
verschillende landen een stijging op te merken (Schoevaerts, 2014). Mogelijke verklaringen 
hiervoor zijn de verstedelijking, de verkorte opnameduur, een veranderende maatschappij met 
minder tolerantie ten aanzien van afwijkend gedrag, ontwikkelingen in de wetgeving en de 
opnamecapaciteit binnen de GGZ. 

 
De procedure heeft een wettelijk vastgelegd verloop: 

 
Zonder de aanwezigheid van de volgende cumulatieve redenen mag niet worden besloten tot een 
gedwongen opname: (i) de patiënt moet lijden aan een psychiatrische aandoening, (ii) hij moet een 
gevaar betekenen: de persoon in kwestie brengt ‘zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in 
gevaar’ en/of ‘vormt een ernstige bedreiging voor andermans leven of integriteit’ en (iii) er is geen 
enkele andere geschikte behandeling mogelijk. Het criterium dat er geen alternatief bestaat, houdt 
de weigering van een behandeling in3.  
 
Er bestaat een normale procedure (ongeveer 10 % van de gevallen) en een spoedeisende 
procedure (90 %). 
De normale procedure: Iedere belanghebbende kan een verzoekschrift voor de in 
observatiestelling (IOS) van een andere persoon richten aan de vrederechter van zijn gemeente, 
of, als het om een minderjarige gaat, aan de jeugdrechter van het arrondissement waar zijn ouders 
wonen of de ouder bij wie hij meestal woont. Er moet een omstandig medisch verslag worden 
gevoegd bij dit verzoekschrift, dat steunt op een onderzoek van maximaal vijftien dagen oud en dat 
een beschrijving bevat van de gezondheidstoestand van de persoon voor wie de IOS wordt 
gevraagd. Zodra hij het verzoekschrift heeft ontvangen, vraagt de vrederechter of de jeugdrechter 
aan de stafhouder van de Orde van Advocaten of aan het bureau voor juridische bijstand om een 
advocaat aan te stellen. Binnen 24 uur bepaalt de vrederechter enerzijds de dag en het uur van 
zijn bezoek aan de persoon voor wie de IOS wordt gevraagd en anderzijds de datum van de zitting. 
Binnen hetzelfde tijdsbestek wordt de zieke (en eventueel zijn wettelijke vertegenwoordiger) per 
gerechtsbrief op de hoogte gebracht van het verzoekschrift. Tijdens de zitting hoort de vrederechter 
de zieke en alle andere personen van wie hij denkt dat het nuttig is om ze te horen, in aanwezigheid 
van de advocaat van de zieke.  
  

                                                
3        Dit begrip wordt niet nauwkeuriger omschreven, waardoor de arts er zijn eigen interpretatie kan aan geven. De wet preciseert echter 

dat niet aangepast zijn aan de morele, sociale, religieuze en politieke normen op zich niet kan worden beschouwd als een 

psychiatrische aandoening 



 

 

 
 

− 19 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

De vrederechter velt binnen tien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift een gemotiveerd 
en omstandig vonnis. Als hij ingaat op het verzoek om IOS, bepaalt hij in welk psychiatrisch 
ziekenhuis de zieke zal worden opgenomen.  
 
De spoedprocedure: Deze procedure verloopt via de procureur des Konings die, in dringende 
gevallen, kan beslissen om de zieke ter observatie op te nemen in het door hem bepaalde 
psychiatrische ziekenhuis. De interventie door de procureur des Konings volgt ofwel op het 
geschreven advies van een door hem aangestelde arts, ofwel op het verzoekschrift van een 
belanghebbende (samen met een omstandig medisch verslag van minder dan vijftien dagen oud). 
Uit het verslag moet de dringendheid blijken. Binnen 24 uur na zijn beslissing stelt de procureur de 
bevoegde vrederechter ervan op de hoogte en bezorgt hij hem het verzoekschrift. De vrederechter 
of de jeugdrechter moet vervolgens dezelfde maatregelen nemen als die welke gelden voor de 
normale procedure. Als de procureur het verzoekschrift niet binnen 24 uur heeft overgemaakt aan 
de vrederechter of als de vrederechter of de jeugdrechter geen beslissing heeft genomen binnen 
tien dagen na het neerleggen van het verzoekschrift, loopt de maatregel af. 

 
De IOS mag niet meer dan veertig dagen duren. Als de arts van de dienst dit toestaat, mogen de 
opgenomen patiënten alleen of met begeleiding korte uitstapjes maken. De IOS kan worden 
beëindigd voor het einde van de periode van veertig dagen na een beslissing van de arts-
diensthoofd, die in een gemotiveerd verslag meedeelt dat de toestand van de zieke de gedwongen 
opname niet meer rechtvaardigt. Als een ziekenhuisopname van meer dan veertig dagen nodig 
blijkt, moet de directeur van de instelling aan de vrederechter minstens vijftien dagen voor het 
verstrijken van de periode van in observatiestelling een omstandig verslag van de arts-diensthoofd 
bezorgen dat de noodzaak van het verblijf staaft. De vrederechter of de jeugdrechtbank legt de 
duur van het verblijf vast, die niet meer dan twee jaar mag bedragen. De arts-diensthoofd kan op 
elk ogenblik beslissen tot een nabehandeling buiten de instelling, met instemming van de zieke en 
gestaafd met een gemotiveerd verslag. In dat geval moet hij de omstandigheden van het verblijf, 
de medische behandeling of de sociale begeleiding (en de medische follow-up) vermelden. De 
arts-diensthoofd kan op elk ogenblik beslissen om de zieke opnieuw op te nemen in de instelling 
(als hij dit nodig acht voor de toestand van de zieke of als de voorwaarden van de nabehandeling 
niet worden nageleefd). Als er na een jaar nabehandeling geen heropname heeft plaatsgevonden, 
wordt het verblijf automatisch opgeheven. De arts-diensthoofd kan op elk ogenblik, op initiatief of 
op verzoek van een betrokkene, beslissen dat de ziekenhuisopname of de nabehandeling niet 
meer nodig is. Hij kan de maatregel dan opheffen. Hij stelt een gemotiveerd verslag op en brengt 
de zieke en de directeur van de instelling op de hoogte van zijn beslissing. De directeur verwittigt 
de betrokken magistraten. Zowel de zieke als zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn advocaat en 
alle betrokken partijen, kunnen binnen vijftien dagen na de kennisgeving van de uitspraak in beroep 
gaan tegen het vonnis van de vrederechter.  
 
Als beschermingsmaatregelen noodzakelijk blijken, maar de toestand van de geesteszieke en de 
omstandigheden de verzorging in het gezin mogelijk maken, kan volgens artikel 23 van de wet van 
26 juni 1990 elke betrokkene hiervoor conform artikel 5 een verzoekschrift indienen bij de bevoegde 
vrederechter (samen met een omstandig medisch verslag). Indien de vrederechter het verzoek 
inwilligt geeft hij opdracht aan een bepaalde persoon om de zieke te bewaken en aan een arts om 
de zieke te behandelen. Deze maatregel geldt voor een periode van veertig dagen of langer. Indien 
de toestand van de zieke zijn verdere verblijf in het gezin na het verstrijken van de termijn van 
veertig dagen vereist, zendt de arts ten minste vijftien dagen voor het verstrijken van die termijn 
aan de vrederechter een omstandig verslag dat de noodzaak van verder verblijf bevestigt. De 
vrederechter legt de duur van het verblijf vast, die niet meer dan twee jaar mag bedragen. 
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Aanbevelingen 
 

Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de klinische praktijk en onderzoekers in dit domein 
formuleerden een aantal adviezen tot wetswijziging met de bedoeling de wet beter aangepast te 
maken aan de huidige inzichten in geestelijke gezondheidszorg (P. Degadt, 2015).  Dit advies werd 
gedetailleerd uitgewerkt en de HGR onderschrijft het volledig. We vatten de belangrijkste 
aanbevelingen samen:  

 
- Zorg moet primeren op dwang. De wettelijke mogelijjkheid van «  behandeling ten huize » 

moet meer toegepast worden. In het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke 
gezondheidszorg moet tot een bredere invulling van de bestaande wettelijke maatregel van 
verpleging in het gezin gekomen worden. Meer concreet wordt gepleit om de thuissituatie van 
de patiënt te verruimen tot de thuisvervangende situatie zoals de psychiatrische 
verzorgingstehuizen, de woon- en zorgcentra en mogelijk zelfs de initiatieven beschut wonen. 
Ook de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de mobiele crisisteams in het kader van de 
artikel 107-projecten kunnen hier een rol vervullen.  

- Zelfs in een vermaatschappelijkte zorg of een zorg in de thuissituatie moet men beducht blijven 
voor impliciete dwang. De factor die hier zorgt voor een vermindering van dwanginterventies is  
de afstemming tussen voorzieningen waarbij de gebruiker de regie in handen heeft binnen een 
participatief model. 

- De justitiële crisisbedden en de FOR K-bedden moeten instaan voor gedwongen opnames van 
minderjarigen. Andersom mogen gedwongen opnames van volwassenen op een K-dienst/ in 
een K-bed in principe niet voorkomen. De overheid moet de nodige opnamecapaciteit voorzien 
om dit mogelijk te maken. 

- Een specifieke benadering dringt zich op voor personen die zich in een ernstige staat van 
opwinding, agressie of gevaar bevinden. De samenwerking tussen politie, parket en medische 
dienstverlening moet verbeterd worden. Deze maatregelen gaan een eventuele beslissing tot 
gedwongen opname vooraf. De noodzaak hiervoor wordt reeds lang op het terrein 
aangevoeld.Veiligheid van patiënt en personeel staan hierbij op de voorgrond. Wanneer de 
politie als eerste ter plaatse komt, gebeurt volgens deze afspraken een eerste inschatting van 
de situatie door de politie die de nodige maatregelen moet nemen om de toestand veilig te 
stellen. Ingeval van tekenen van verwardheid, psychose, invloed van drugs, wordt medische 
hulp gevraagd. De vrijheidsberoving, indien noodzakelijk, kan bestuurlijk of gerechtelijk zijn. 
Indien de persoon een lichamelijke problematiek vertoont die prioritair medisch onderzoek vergt 
en desgevallend gestabiliseerd moet worden, krijgt de somatische evaluatie voorrang. Een 
psychiatrische evaluatie met het oog op een gedwongen opname volgt zo spoedig mogelijk. 
Indien een gedwongen opname noodzakelijk is, start de procedure voor gedwongen opname 
met het opmaken van een omstandig medisch verslag. Ingeval van een strafbaar feit wordt politie 
en parket gecontacteerd. Medisch en zorgpersoneel kan ingeval van agressie beroep doen op 
de lokale politie. Dit betekent dat de onverbrekelijke band tussen het psychiatrische 
ziekenhuis en de gedwongen opname ruimer moet geïnterpreteerd worden zodat ook 
somatische (intensieve) zorgen zonder probleem en met een permanente dialoog tussen 
de medische en de juridische instanties, kunnen toegediend worden.  

- De beslissing tot gedwongen opname wordt gestart met het omstandig medisch verslag. We 
bevelen aan om de procedure, in voege in het Brussels gewest, algemeen in te voeren. 
Enerzijds, verzoekt het parket, wanneer in het Brussels Gewest daarop een beroep wordt 
gedaan met het oog op een beschermingsmaatregel, doorgaans een tweede psychiatrisch 
advies in een psychiatrische urgentiedienst voor een zo breed mogelijke kijk op het oplossen 
van de situatie en om pas in laatste instantie de wet uit 1990 toe te passen. Anderzijds bestaat 
er in het kader van het overlegplatform voor geestelijke gezondheid in het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest al twintig jaar een intersectoriële samenwerking op het raakvlak tussen 
geestelijke gezondheid en justitie rond de toepassing van de wet uit 1990 waarbij 
beroepsmensen betrokken zijn vanuit zowel de gerechtelijke wereld als de geestelijke 
gezondheidszorg. In deze context werd er in 2003 een dispatching opgericht voor de 
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psychiatrische urgentiediensten die ter beschikking staan van het parket en die op aanvraag van 
het parket hun expertises leveren (spoedprocedure - artikel 9)4. Dit initiatief maakt het mogelijk 
om de expertises billijk te verdelen, op een doorgedreven, multidisciplinaire manier te werken en 
intensief te zoeken naar alternatieven voor gedwongen zorg vooraleer er een omstandig 
medisch verslag wordt opgesteld. 

- Het omstandig medisch attest moet gedetaileerd en kwalitatief hoogstaand zijn. Het moet 
opgesteld worden door ofwel een psychiater ofwel een hiervoor geaccrediteerde arts.  
 
2 Afzondering  

Afzondering betekent dat de patiënt tegen zijn wil in zijn eigen kamer of in een afgezonderde ruimte 
die gesloten is, moet verblijven met de bedoeling te voorkomen dat de patiënt contact heeft met 
anderen. De afzondering is individueel en gebeurt op medisch voorschrift. Zoals eerder vermeld, 
mag ze in geen geval een strafmaatregel zijn, maar dient ze om de veiligheid van de patiënt en/of 
zijn omgeving te waarborgen of om de bewegingsvrijheid van de patiënt te beperken als hij de 
normale grenzen van de intimiteit, de persoonlijke ruimte en de fysieke integriteit niet meer naleeft. 
De afzondering vindt plaats onder optimale veiligheidsvoorwaarden voor de patiënt en het 
zorgteam. Er wordt gecontroleerd dat er zich geen gevaarlijke voorwerpen in de kamer of in het 
bezit van de patiënt bevinden. De patiënt krijgt alle vereiste informatie over het doel, de aard, de 
duur en de omstandigheden van de afzondering.  
 
We stellen vast dat in de verschillende Europese landen het percentage patiënten in afzondering 
en de duur van de afzondering onderling sterk verschillen. De hoogste cijfers vinden we in 
Nederland en de laagste in Groot-Brittannië (Stewart, 2009). Die verschillen wijzen erop dat, 
afgezien van de individuele psychopathologie van de patiënt, de gewoonten binnen elke afdeling 
een invloed hebben op het toepassen van dergelijke maatregelen. Het is dus mogelijk het 
voorkomen en de kwaliteit van het gebruik van afzondering te verbeteren5.  
We mogen immers niet vergeten dat afzondering tal van fysieke en psychologische gevaren en 
schadelijke gevolgen inhoudt, niet alleen voor patiënten maar ook voor het  personeel. Dit geldt in 
het bijzonder voor bijzonder heftige, emotioneel traumatische reacties zoals angst, beklemming en 
woede. Er bestaat ook gevaar voor een vicieuze cirkel waarin een gevoel van vervreemding, 
afzondering en angst zich kan vertalen in agressiviteit en geweld.   

                                                
4 Procedure via de telefoonlijn ‘Nixon’. Recentelijk kan er in het kader van de hervorming in de geestelijke gezondheid, in bepaalde situaties, 

een mobiel crisisteam met psychiatrisch advies interveniëren op aanvraag van het parket. Dankzij de Nixonlijn wordt er meer de kant 

opgekeken van alternatieve oplossingen. 
5 Ter informatie en om een idee te geven van de omvang, kunnen we cijfers aanhalen van een psychiatrisch ziekenhuis in het Waalse 

Gewest (art. 13): bij 9 % van alle opgenomen patiënten wordt er minstens één dwangmaatregel toegepast. De gemiddelde duur van 

een afzonderingsmaatregel bedraagt 11,9 uur. De afzonderingsmaatregelen worden vooral toegepast bij gedwongen opnames. De 

hoofdredenen voor afzondering zijn geweld (43 %), ongeorganiseerd gedrag (31 %), risicogedrag (13 %) en afwijkend gedrag ten 

opzichte van de omgeving (12 %).  

Uit een internationale literatuurreview blijkt dat op een psychiatrische afdeling afzondering gebruikt wordt bij tussen 4 en 20 % van de 

opgenomen patiënten (art. 6). Er zijn ook grote verschillen op het vlak van afzonderingsduur en -methodes: periodes van afzondering 

of fysieke fixatie duren van tien minuten tot meerdere uren. 
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Bovendien creëert dit een negatief beeld van het zorgtraject, waardoor de patiënt minder geneigd 
zal zijn om spontaan en vrijwillig hulp te zoeken. Het gevolg is dat de patiënt minder zal meewerken 
aan de verdere behandeling, dat hij gestigmatiseerd is en nu het etiket draagt van gevaarlijk te zijn 
en ten slotte dat hij minder openlijk zal spreken over zijn symptomen, zijn gedachten en zijn 
emoties. De fysieke gevolgen zijn evenmin verwaarloosbaar: een hoger risico op doorligwonden, 
incontinentie, asfyxie, hartritmestoornissen en diep-veneuze trombose.  
 
Soms gebeurt de afzondering zelfs vrijwillig, in het kader van vooraf doorgesproken therapeutische 
maatregelen (Soloff, 1981). In dat geval kan afzondering zelfs een gevoel van veiligheid en rust 
verschaffen. Bovendien beschouwen sommige patiënten de afzonderingsmaatregelen achteraf als 
heilzaam. Uit een studie die in Nederland werd uitgevoerd bij 210 patiënten die een gedwongen 
behandeling hadden ondergaan, blijkt dat 84 % van de patiënten a posteriori het met spoed 
toedienen van medicatie onder dwang als heilzaam ervoer. Dit percentage daalt tot 59 % voor 
afzondering en tot 18 % voor fysieke fixatie. Patiënten beschouwen deze dwangmaatregelen 
echter als minder heilzaam dan het verplegend personeel (dat beschouwt medicatie, afzondering 
en fixatie heilzaam in respectievelijk 99, 92 en 59 % van de gevallen). Bovendien geven patiënten 
die werden afgezonderd de voorkeur aan het alternatief van met spoed toedienen van medicatie 
onder dwang boven afzondering.  
 
Aanbevelingen 
 
- Afzondering mag enkel gebeuren in daartoe uitgeruste instellingen en met naleving van het 

principe van minimale beperking. 
 
- Afzondering mag enkel worden toegepast onder medisch toezicht en moet schriftelijk worden 

vastgelegd. De arts onderzoekt de patiënt bij het begin van de afzondering om zijn klinische 
toestand te beoordelen. Hij brengt de patiënt op de hoogte van de beslissing tot de procedure. 
Als het behandelende team het besluit tot afzondering dringend genomen heeft, moet de arts zo 
snel mogelijk op de hoogte worden gebracht om de beslissing goed te keuren en de situatie 
opnieuw te bekijken zodra dit mogelijk is. 

 
- De mogelijkheid moet  voorzien worden dat de patient niet alleen gelaten wordt (1-op-1-

begeleiding) als hij/zij dit wenst en als het zinvol en haalbaar wordt geacht. 
 
- Na afloop van de afzondering organiseert een teamlid een debriefing met de patiënt zodat deze 

kan spreken over zijn ervaring en om manieren te vinden om herhaling te vermijden. 
 
- Het team moet ook een debriefing kunnen houden over de controle en de evaluatie van het 

incident. 
 
- Er moet een register worden ingevuld. Net zoals bij de werkwijze in het kader van in 

observatiestelling volgens de wet van 1990, moet ook hier een register worden ingevuld met de 
identiteit van de patiënt, de begin- en einddatum van de maatregel, de redenen en de aard van 
de afzondering (met of zonder fixatie). 

 
- De afzonderingsomstandigheden moeten voldoen aan bepaalde criteria: Er moeten minimale 

oriëntatiemiddelen worden ingesteld en beoordeeld, namelijk aanwezigheid van licht en/of 
muziek, aanduiding van het juiste uur en de juiste datum op een uurwerk. De afzonderingsruimte 
moet voldoen aan de hygiënische basisregels in verband met de afmetingen (min. 9m2) en de 
inrichting. De veiligheid van de patiënt en van het team is de grootste prioriteit. Meubelen moeten 
die veiligheid garanderen (bed, toilet, water); 
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- Om het comfort van de patiënt te garanderen, moeten zijn basisbehoeften (hygiëne, hydratatie, 
rookartikelen, aanpassing van de psychotrope en lichamelijke behandeling indien nodig) 
regelmatig worden beoordeeld/bevraagd. 
 

- De controle moet intensief en van dichtbij gebeuren. 
 
- De verpleegkundige moet 1x/u. een visuele controle uitvoeren. Zodra de patiënt wakker is, vindt 

er persoonlijk contact plaats. 
 

- De arts moet de patiënt minimaal 1x/dag onderzoeken. 
 

- De fysieke en de psychische aspecten worden doorlopend gecontroleerd, eventueel met behulp 
van camerabewaking. 
 

- Gebruik van een bewakingscamera is niet in strijd met de wet tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van 8 december 1992 als: 

- dit dient om de veiligheid van de patiënt te verhogen; 
- de patiënt ervan op de hoogte is; 
- de intimiteit van de patiënt zo veel mogelijk wordt gerespecteerd; 
- de bewakingspost zich enkel in het verplegingslokaal bevindt; 
- de gemaakte beelden niet worden bewaard; 
- dit gebeurt op strikt medische gronden. 

 
- Elk contact met de patiënt moet worden gedocumenteerd in het dossier. 

 
- Als de toestand van de patiënt dit toelaat, mag de patiënt de afzonderingsruimte kortstondig 

verlaten, bijvoorbeeld in een sas waarin het mogelijk is progressief naar buiten te gaan. 
 
- Alle bepalingen in verband met de afzondering (met of zonder fixatie) moeten het voorwerp zijn 

van een algemeen beleid van de betrokken instelling. Die bepalingen moeten zijn opgenomen 
in een protocol dat alle zorgverleners van de betreffende instelling kunnen raadplegen. Dit 
protocol moet regelmatig worden geüpdatet. 

 
3 Manuele en mechanische immobilisatie of fixatie (polsbanden, Zweedse 

gordel, voorzettafel) 

Uiteraard geldt ook hier alles wat net gezegd werd voor afzondering. Hier bespreken we specifiek 
fixatie die absoluut noodzakelijk is terwijl de patiënt in afzondering is en deze maatregel alleen niet 
volstaat. De term fixatie slaat op het geheel van maatregelen in verband met het gebruik en de 
toepassing van fixatie- en beveiligingsmiddelen waarmee het lichaam volledig of gedeeltelijk wordt 
geïmmobiliseerd om een patiënt die gedrag vertoont dat als gevaarlijk of slecht aangepast aan de 
situatie wordt beschouwd, in veiligheid te brengen. 
De beslissing om over te gaan tot fysieke fixatie wordt genomen als er een gevaarlijke situatie 
dreigt voor de patiënt en voor anderen en als alle alternatieven voor fixatie werden uitgeprobeerd 
en hebben gefaald. Een aantal mogelijke redenen zijn: risico op vallen (alcoholintoxicatie, 
bijwerkingen van de behandeling), een dreigend zelfmoordrisico, ernstige psychomotorische 
onrust, grote zwerfdrang, het slecht inschatten van gevaar. 
 
Aanbevelingen 
 
- De fixatie moet zo veel mogelijk worden vermeden en als ze onvermijdelijk is, moet ze zo kort 

mogelijk zijn. 
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- Een combinatie van fixatie en afzondering is niet toegelaten. Patient beslist mee in ofwel de 
voorkeur voor fixatie ofwel voor afzondering. 

- Er moet materiaal worden gebruikt dat is aangepast aan de situatie, namelijk beveiligd materiaal 
dat geen wonden kan veroorzaken. 

- Het fixatiemiddel dient te worden aangepast aan de klinische situatie (bijvoorbeeld een hand 
vrijmaken om te roken of te lezen).  

 
4 Dwangbehandeling 

‘Er mag geen enkele behandeling worden gegeven tegen de wil van de patiënt, tenzij niet geven 
van deze behandeling het leven van de patiënt en/of zijn omgeving in gevaar kan brengen. De 
behandeling moet altijd in het belang van de patiënt zijn.’ (World Psychiatric Association- Verklaring 
van Madrid,1997). Het doel van een dwangbehandeling in een psychiatrische context is dus om in 
een dringende situatie de patiënt te kalmeren of zelfs te verdoven, het risico voor hemzelf of voor 
andere personen te verminderen en de onrust en de agressiviteit zo veel mogelijk te doen afnemen.   
 
Aanbevelingen 
 
De dwangbehandeling moet voldoen aan een aantal voorzorgsbeginselen: 
 
Vanuit juridisch perspectief, volgens het advies van de Raad van Europa (rec(2004)10) en volgens 
de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26.09.2002) :  
 
- De patiënt moet lijden aan een psychiatrische aandoening. 
- De toestand van de patiënt houdt een reëel risico voor zijn eigen gezondheid en voor die van 

anderen in. 
- Er is geen enkel minder ingrijpend interventiemiddel om de gepaste zorg toe te dienen. 
- Er wordt rekening gehouden met de mening van de betrokkene. 
- De dwangbehandeling moet schriftelijk worden vastgelegd en moet ook met regelmatige 
tussenpozen opnieuw worden beoordeeld. 
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Vanuit deontologisch perspectief:  
 
- Een dwangbehandeling is enkel aanvaardbaar binnen een medisch en verpleegkundig kader 

dat voldoende professionele controle van dergelijke patiënten garandeert.  
- De geboden zorg moet zorgvuldig en gewetensvol worden toegediend en moet stroken met de 

wetenschappelijke kennis. 
- De patiënt of zijn vertegenwoordiger moet op de hoogte worden gebracht van de geplande of 

uitgevoerde dwangbehandeling. 
- De patiënt krijgt de mogelijkheid om een door hem gekozen zorgverlener te raadplegen voor een 

tweede opinie. 
 
Vanuit ethisch perspectief:  
 
- De behandeling moet de geestesstoornis die aan de grondslag ligt van de maatregel behandelen 

en rechtstreeks therapeutisch voordeel voor de patiënt inhouden. 
- De psychiater zal onder dwang enkel en zorgvuldig die zorg toedienen die strookt met de op dat 

ogenblik door zijn vakgenoten algemeen aanvaarde wetenschappelijke kennis. 
- Zelfs als de patiënt gedwongen wordt opgenomen, moet de arts de beslissingsbekwaamheid 

van de patiënt nagaan en zijn geïnformeerde toestemming vragen voor de geplande 
behandeling. Slechts indien duidelijk blijkt dat de patiënt onbekwaam is om te beslissen, zal de 
arts de behandeling opleggen. 

- De behandeling moet deel uitmaken van een behandelingsplan dat werd opgesteld en 
aangepast door de behandelende psychiater en geüpdatet in het individuele medische dossier 
van de patiënt. 

- De patiënt mag een tweede advies vragen aan een andere arts. 
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VI Raadgevingen voor het beleid 
 
De opgesomde principes en maatregelen hebben tot doel dwanginterventies zoveel mogelijk te 
voorkomen en, indien toch onvermijdelijk, ze veilig en effectief te maken door middel van een 
rigoureuze kwaliteitscontrole op elke fase van indicatiestelling en evaluatie van een behandeling in 
een geestelijke gezondheidszorgvoorziening.  
Dit kan alleen als de opgesomde maatregelen ook afdwingbaar gemaakt kunnen worden. We 
pleiten er dan ook voor dat de overheid verschillende maatregelen zal nemen in dit verband : 
 
- De normen herzien voor het personeel in de diensten waar een gedwongen ziekenhuisopname 

mogelijk is. De huidige normen zijn onvoldoende om isolatie- en dwangmaatregelen te 
voorkomen en, wanneer deze worden toegepast kan door een gebrek aan personeel niet 
vermeden worden dat er meerdere gedwongen interventies op hetzelfde moment gebeuren. 
Specifieke normen voor dit type dienst zijn noodzakelijk.  

- Het ontwikkelen en implementeren van een degelijk registratiesysteem dat een onderdeel vormt 
van de (jaarlijkse) regulatie- en inspectiebezoeken. 

- Het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren op uitkomst-, proces- en structuurniveau met 
betrekking tot de hoger opgesomde aanbevelingen. De resultaten van deze kwaliteitsindicatoren 
moeten jaarlijks openbaar gepubliceerd worden en constateerbaar zijn voor elke 
belanghebbende. 

- Opdracht geven aan wetenschappelijke verenigingen om specifieke vormingsprogramma’s met 
betrekking tot indicatiestelling, effectiviteit en veiligheid op te stellen. Deze moeten 
geïmplementeerd worden in de bestaande opleidingen en ook beschikbaar zijn als continue 
navorming voor personeel in de geestelijke gezondheidszorg. 

- Deze vorming moet aanleiding geven tot specifieke accreditatie. 
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VIII SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van 
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Chris BERVOETS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 
 
BERVOETS Chris 
 
DE FRUYT Jürgen 
 
DELOYER Jocelyn 
 
DEPUYDT Caroline 
 
FEYS Jean-Louis 
 
MATTHYS Frieda 
MORRENS Manuel 
PEUSKENS Hendrik 
 
PIETERS Guido 
STEEGEN Geertje 
STILLEMANS Edith 
VANDENBERGHE Joris 
VERBEEREN Isabelle 

Psychiatrie 
 
Psychiatrie 
 
Psychologie 
 
Psychiatrie 
 
Psychiatrie 
 
Psychiatrie 
Psychiatrie 
Psychiatrie 
 
Psychiatrie 
Psychiatrie 
Psychiatrie 
Psychiatrie  
Substituut Procureur des Konings 
 

UPC KULeuven- VVP 
 
AZ SINT JAN BRUGGE-
VVP 
Centre Psychiatrique 
Saint Martin (Dave) 
Clinique Fond’Roy 
Centre Psychiatrique 
Saint Bernard (Manage) 
VUB-VVP 
UAntwerpen 
UPC KULEUVEN-PZ 
TIENEN - VVP 
UPC KULeuven 
CHU Brugmann 
CHP Jean Titeca 
UPC KULeuven  
Parket van de procureur 
des Konings Halle - 
Vilvoorde 

   
 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
BOWERS Len 
 
ERAUW Pierre 
 

Psychiatric nursing 
 
Advocaat-Generaal 
emeritus 
 

The Institute of Psychiatry, 
Psychology & Neuroscience; 
London 
Hof van Beroep te Brussel 
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De volgende verenigingen werden gehoord: 
 
BIERME Christine 
DELBASCOURT Julie 
GORDON_BERESFORD Cantal 
HAMAEL Roger 
LARDENNOIS Miguel 
LEMAITRE Stéphanie 
MATTHYS Paul 
 
MINOTTE Pascal 
NOUWYNCK Lucien 
PAUWELYN Ludewei 
TAMBUYZER Else 
VAN DE PUT Johan 
VAN SPEYBROECK Jan 
VANEERDEWEGH Kris 
 
VANNESTE Patrick 
 

Service Public de Wallonie 
Psytoyen 
Similes Bruxelles 
Belgische Federatie van Psychologen  
FOD Volksgezondheid 
Similes Wallonie 
Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige 
Activiteit 
CRéSAm 
College van Procureurs-generaal 
Zorgnet Vlaanderen 
Vlaams Patiëntenplatform 
Ups & Downs 
VVGG 
Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige 
Activiteit 
FOD Volksgezondheid 
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IX BIJLAGEN 
 

Uitgenodigde partijen 
 
De volgende stakeholders werden uitgenodigd : 
 
Kabinet van Minister M. De Block 
Kabinet van Minister D. Gosuin 
Kabinet van Minister J. Vandeurzen 
Kabinet van Minister M. Prévot 
College van Procureurs-Generaal 
CréSaM 
Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit  
Belgische Federatie van Psychologen  
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
Ligue des Usagers des Services de Santé 
Psytoyen 
Service public de Wallonie (DGO Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé) 
Similes Vlaanderen 
Similes Brussel 
Similes Wallonie 
FOD Volksgezondheid – DG Gezondheidszorg 
Uilenspiegel 
Ups & Downs 
Vlaams Patiëntenplatform 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 
Zorgnet Vlaanderen 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en geeft 
wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van volksgezondheid en 
van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet dit op vraag of op 
eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze uit, maar hij probeert 
het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijk 
kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door het 
College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .  
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