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Definitie. 
Deze procedure gaat over het afzonderen in enge zin. Deze is in se tijdelijk en stopt wanneer het 
ongewenste gedrag is gestopt. Er kan maar worden afgezonderd in het geval dat het gedrag van de 
gebruiker risico’s inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit, of voor de fysieke integriteit van andere 
gebruikers of personeelsleden, of wanneer de gebruiker materiaal vernielt. 
 
Werkwijze 
 
We maken een onderscheid tussen eenmalig afzonderen (in een situatie die zich eenmalig of voor de 
eerste maal voordoet) en structureel afzonderen (in een situatie die vooraf doorgesproken/gepland 
is).  
 
Eenmalig afzonderen. 
 

 Wanneer een begeleider wordt geconfronteerd met (nieuw) ongewenst gedrag, kan hij of zij 
overgaan tot het afzonderen van de gebruiker. Hij of zij doet dit naar best vermogen, 
afhankelijk van de omstandigheden. 

 Het is de plicht van de begeleider om dit te melden, mondeling of via het logboek. Hierbij 
wordt de situatie omschreven: wat ging aan het gedrag vooraf, welk gedrag werd er gesteld, 
hoe is er gehandeld, wat waren de gevolgen,… 

 De pedagoog/zorgconsulent wordt op de hoogte gesteld. De familie van de gebruiker wordt 
op de hoogte gebracht van wat er gebeurd is. 

 De pedagoog/zorgconsulent bekijkt samen met het team welke de volgende te nemen 
stappen zijn. Indien nodig wordt er een structurele afzonderingsmaatregel afgesproken. De 
procedure rond structureel afzonderen gaat dan in werking. 

 
Structureel afzonderen. 
 

 Afspraken rond structureel afzonderen worden in principe gemaakt binnen de procedure 
handelingsplanning, waarbij de gebruiker en zijn/haar familie betrokken zijn. De afspraken 
worden vooraf goedgekeurd door de gebruiker en zijn/haar familie. Het handelingsplan 
wordt ondertekend. 

 Bij afzondering wordt er steeds toezicht gehouden. 

 Wanneer wegens dringendheid de timing van de handelingsplanning niet kan worden 
gevolgd, wordt door het begeleidend team, in aanwezigheid van de 
pedagoog/zorgconsulent, een voorstel gedaan tot afzonderingsmaatregel. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de aard van het ongewenst gedrag, de gevolgen ervan, de beleving 
van de gebruiker, de beleving van het team, de mogelijke risico’s,… 

 De pedagoog/zorgconsulent brengt de gebruiker en zijn/haar familie op de hoogte van het 
voorstel tot maatregel. Er wordt gestreefd naar consensus. Dit wordt schriftelijk bevestigd. 
Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er een verklaring opgesteld dat de gebruiker en zijn/haar 
familie op de hoogte werden gesteld van de afzonderingsmaatregel. Dit wordt gevoegd bij 
het handelingsplan. 

 De maatregel wordt uitgevoerd zoals afgesproken. Telkens wanneer er afzondering nodig is 
geweest, wordt dit geregistreerd in het logboek. Bij de evaluatie van het handelingsplan 
wordt de maatregel en de gevolgen geëvalueerd. Waar nodig wordt er bijgestuurd. De 
gebruiker en zijn/haar familie worden betrokken bij de evaluatie. 
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Registraties 
 
 

Registratie wie Indexering bewaartermijn 

handelingsplan 
(eventueel tijdelijk addendum) 

pedagoog/zorgcon
sulent 

In dossiermap 
gebruiker – N-schijf 

min. 30 jaar 

verslag teamvergadering verantwoordelijke N-schijf min. 5 jaar 

 
 
 


