Toelichting bij het rapport
Het rapport van de thematische inspectie vrijheidsbeperkende maatregelen toont naast een aantal
sterke punten ook een aantal verbeterpunten.

De Korbeel
Het rapport leert ons dat we sterk zijn in het bevragen van onze patiënten, hun betrokken context en
onze medewerkers in functie van het preventief omgaan met agressie
De manier van registreren van incidenten, de systematische debriefing na deze incidenten, de
uitgebreide analyse ervan en de bespreking op alle niveaus, wordt als sterk punt benoemd.
Met de verbeterpunten zijn we aan de slag gegaan of plannen we acties voor de nabije toekomst.
Zo willen we onze vroegsignalering nog verder uitwerken om nog meer af te stemmen op de
individuele noden van de kinderen en jongeren.
We bekijken ook hoe we in onze infrastructuur meer en betere mogelijkheden kunnen voorzien voor
de-escalatie. We zetten extra in op het bevragen en betrekken van patiënten en hun context rond
afdelingsregels en afdelingsbeleid. Hierdoor kunnen reeds bestaande procedures steeds geëvalueerd
en bijgestuurd worden.
Verder blijven we op zoek naar nieuwe tendensen en evoluties in de hulpverlening waardoor non
violent resistence en safewards geëxploreerd worden, met de bedoeling om vrijheidsbeperkende
maatregelen maximaal te voorkomen.

De Patio
Infrastructureel beschikken we niet over de mogelijkheid om jongeren het aanbod te doen om in een
bepaalde ruimte tot rust te komen, anders dan hun eigen kamer of de afzonderingskamer. Op de
afdeling is er geen comfortroom. De inspectie en het verslag zorgde er voor om dit een stuk los te

laten, maar stimuleerde ons vooral om na te denken over wat er dan wel mogelijk is, m.a.w. om out
of de box te gaan denken met wat we wel hebben en kunnen.
De inspectie leerde ons om nog kritischer om te gaan met afzonderingen. Bepaalde procedures
werden kritisch bekeken, herwerkt en aangepast. We kregen zicht op een aantal elementen inherent
aan de behandeling, maar die onvoldoende uitgelegd werden in de opnamebundel voor de jongeren
en hun context, zoals het sluiten van de deuren ’s nachts.
Het verslag zorgde voor een algemene kritische reflectie over het aanbod, de werking, procedures
van de eigen afdeling. Het stimuleerde ons om ook eens ‘over het muurtje’ te gaan kijken en van
elkaar te leren over hoe in andere afdelingen met bepaalde zaken wordt omgegaan.

