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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
          
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Elke Frans 02 553 09 71 06.12.2019
Elke.frans@vlaanderen.be

Tweede vormingsmoment voor artsen m.b.t. de toepassing van 
vrijheidsbeperkende maatregelen

Geachte directie,
Geachte collega, 

De module “vrijheidsbeperkende maatregelen” van het referentiekader van de 
psychiatrische ziekenhuizen beschrijft de verwachtingen waaraan de 
psychiatrische ziekenhuizen en de A- en K-diensten binnen de algemene 
ziekenhuizen moeten voldoen.

In deze module staat als kwaliteitsvereiste opgenomen dat de artsen om de 4 
jaar minimum 4 uren vorming moeten volgen m.b.t. de toepassing van 
vrijheidsbeperkende maatregelen (medicamenteuze fixatie, de-escalerende 
technieken, preventie van agressie,…). 

In overleg met de Vlaamse overheid heeft de VVP en VVK een gecertificeerde 
opleiding ontwikkeld die voldoet aan deze kwaliteitsvereiste. 

Deze gecertificeerde opleiding richt zich tot artsen in de psychiatrische 
ziekenhuizen en de A- en K-diensten binnen de algemene ziekenhuizen en geeft 
een overzicht van de wetenschappelijke evidentie en goede praktijken m.b.t. het 
voorkomen en toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (bv. acute 
ingrijpmedicatie, afzondering, mechanische fixatie) in de psychiatrische 
residentiële zorg (kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie). 

Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33 
1030 BRUSSEL
T 02 553 35 00
F 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

Aan de hoofdartsen en directies van de betrokken 
ziekenhuizen
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Op dinsdag 26 november ging in het Congrescentrum van het UPC KU Leuven, campus Kortenberg, een 
eerste opleidingsdag door. 

De tweede opleidingsdag gaat door op donderdag 30 januari 2020 van 13u00 tot 18u00 in het VAC in 
Gent (Koningin Maria Hendrikplein 70, 9000 Gent). 

Sprekers:
- Dr. Daniël Neves Ramos
- Dr. Hella Demunter
- Dr. Jürgen De Fruyt

Deelname is gratis, accreditering is aangevraagd.

U kan zich inschrijven via deze link: shorturl.at/zFJR6 

Voor vragen over dit initiatief kan u terecht bij dhr. Kris Van den Broeck (kris@vvponline.be). 

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=shorturl.at%2FzFJR6&data=02%7C01%7Celke.frans%40vlaanderen.be%7C9cd680ca71ed4abdc7b408d77731c080%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637108927874108831&sdata=4NhDOyocHoWxl1%2FYY4CzG5sTEtXFeZ2uTVvGgIxpBn4%3D&reserved=0
mailto:kris@vvponline.be

