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Workshop 12 maart 2019

Enkele vaststellingen uit de rapporten
over vrijheidsbeperkende maatregelen

en agressie



Rapporten vrijheidsbeperkende maatregelen
en agressie in 5’

• participatie

• 1 procesindicator

• 1 resultaatindicator

• Doel van de bespreking

• Verwachte resultaten van de workshop



percentage deelnemende ziekenhuizen (PZ + PAAZ)
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Procesindicator – agressie (PZ + PAAZ)
% patiënten bij wie een risicotaxatie over agressie is gebeurd en waarvan de resultaten in 
het dossier zijn genoteerd



Resultaatidicator agressie (PZ + PAAZ)
totaal aantal fysieke overmeesteringen ten gevolge van agressie tijdens de referentieperiode



Procesindicator vrijheidsbeperkende maatregelen
(PZ + PAAZ)

% afgezonderde en gefixeerde patiënten bij wie er zich een opmerking over de toestemming in het 
dossier bevindt



resultaatinducator vrijheidsbeperkende maatregelen
Episoden tijdens de referentieperiode in de diensten A en T

Jaar 2014 2015 2016

deelnemers 53 48 55

Mediaan 5,6% 6,15% 6,4%

Algemene + psychiatrische ziekenhuizen

% gehospitaliseerde patiënten in diensten A/T welke minstens 1 x afgezonderd
werden tijdens de referentieperiode



Reflecties met het publiek

De samenstelling van de indicatoren is geïnspireerd op het best 
beschikbare bewijsmateriaal op het moment van het opstellen van de 
indictoren.

Deze indicatoren zijn een gemeenschappelijke referentie voor alle 
ziekenhuizen om te dienen als reflectie-instrument over de 
beroepsuitoefening om zo een hefboom te zijn voor het verbeteren van 
zorgverlening.



Delen van good practices  over  
• datacollectie
• Interpreteren van resultaten
• Opzetten van verbeteracties

Hoe de FRKVA -
dataverzameling

afstemmen met andere
vragen naar gegevens?


