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Separatie: effect op veiligheid 
van (mede)patiënten
Sinds enkele jaren is de geestelijke gezondheidszorg actief om separatie en andere dwangtoepassingen zoveel 

mogelijk terug te dringen. Agressie is de voornaamste reden van dwangtoepassingen, vanwege het gevaar dat 

agressie met zich meebrengt. Separatie is een interventie met veel risico’s voor de patiënt in kwestie. Agressie op een 

psychiatrische afdeling brengt echter ook veel risico’s met zich mee voor het welzijn van medepatiënten en personeel. 

Vooral de veiligheid van medepatiënten is in de wetenschappelijke literatuur veelal onderbelicht. De meeste methoden 

om separatie na te bespreken beperken zich tot het nabespreken met de gesepareerde patiënt. Het is aan te bevelen 

incidenten ook zoveel mogelijk met medepatiënten na te bespreken. Hiervoor zijn momenteel geen goed gevalideerde 

instrumenten voor handen. Het nabespreken van incidenten wordt door het overgrote deel van patiënten en medewer-

kers wel gewaardeerd. Daarom moeten de mogelijkheden hiertoe zoveel als mogelijk worden benut.

mag worden toegepast indien alle mogelijkheden voor 
vrijwillige zorg, dan wel effectieve alternatieven, zijn 
geprobeerd en deze geen van alle een uitkomst bieden.1

Wet en regelgeving
Het toepassen van dwang in de geestelijke gezondheids-
zorg vereist een maatregel in het kader van de Wet 
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(Wet bopz).2 Patiënten moeten gedwongen zijn opgeno-
men met een inbewaringstelling (ibs) of een rechterlijke 
machtiging (rm). Deze worden op basis van een 
geneeskundige verklaring afgegeven door de rechter. 

Een dwangopname is niet voldoende om een patiënt 
gedwongen te mogen behandelen. Bij toepassing van 
dwang in een acute noodsituatie moet een arts eerst 
besloten hebben tot het starten van een art. 39 (middel 
of maatregel). Deze maatregel geldt voor maximaal 
zeven dagen en staat dwangtoepassingen toe om acuut 
gevaar voor de patiënt of anderen in het ziekenhuis af te 
wenden. Dagelijks moet een arts beoordelen of er nog 
steeds sprake is van acuut gevaar en of de interventie 
niet kan worden vervangen door een minder ingrij-
pende interventie (subsidiariteit). Deze beoordeling is 
voorbehouden aan een psychiater of een arts onder 
supervisie van de psychiater en kan niet door een 
verpleegkundig specialist worden gedaan. 

Als er na zeven dagen nog steeds dwang nodig is om het 
gevaar af te wenden is daarvoor een art. 38c (dwangbe-
handeling) noodzakelijk. Hiervoor is een second 

In januari 2011 hebben diverse partijen uit de geestelijke 
gezondheidszorg een intentieverklaring getekend ter 
preventie van dwang en drang in de psychiatrie. Hierin 
werd de intentie uitgesproken tot een situatie te komen 
waarin dwang als ultimum remedium (uiterste middel) 
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Na het lezen van dit artikel kunt/weet u:
–   het belang van het voorkómen van agressie voor 

(mede)patiënten op een psychiatrische afdeling;
–   de noodzaak aangeven van het breed nabespre-

ken van agressie-incidenten;
–   wat de hedendaagse wetenschappelijke literatuur 

beschrijft over de cliëntperceptie van agressie op 
een psychiatrische afdeling.
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opinion nodig van een psychiater die niet bij de behan-
deling betrokken is. Een art. 38c kan worden gestart 
zonder tussenkomst van de rechter (dit geldt tevens voor 
art. 39). 

Dwangbehandeling kan worden ingezet bij intern gevaar 
(gevaar binnen de instelling) of extern gevaar. Het 
onderscheid wordt gemaakt om dwangbehandeling 
mogelijk te maken voor patiënten die binnen de kliniek 
geen gevaar vormen, maar door het weigeren van 
behandeling een mogelijk eindeloze opname in de 
kliniek in het vooruitzicht hebben. Dit is het gevolg van 
een verruiming van de bopz in 2008. Was dwangbehan-
deling in de ggz voorheen alleen mogelijk als sprake 
was van gevaar binnen de instelling, per 1 juni 2008 is 
het criterium voor dwangbehandeling verruimd en kan 
ook de stoornis of het daaruit voortvloeiende gevaar 
buiten de instelling behandeld worden ‘voor zover het 
aannemelijk is dat zonder die behandeling het gevaar 
dat betrokkene door een stoornis van de geestvermo-

gens doet veroorzaken, niet binnen een redelijke termijn 
kan worden weggenomen’.5

Bij intern gevaar heeft de dwangbehandeling geen 
maximale duur, bij extern gevaar duurt de dwangbehan-
deling maximaal drie maanden. Separatie wordt 
gebruikt om intern gevaar af te wenden. 

In december 2012 heeft de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (igz) het Toetsingskader terugdringen separe-
ren 2011-20136 gepubliceerd. Hierin worden de regels 
omtrent separeren aangescherpt. De nadruk ligt op het 
voorkómen van eenzame opsluiting en het tegengaan 
van langdurige separaties. Voor dit laatste wordt hoog 
ingezet op consultatie. Het laten meekijken door collega-
behandelaren of externe experts kan helpen om nieuwe 
inzichten te verkrijgen of een eventuele impasse tussen 
patiënt en behandelaren te doorbreken. Hierna volgen 
enkele aandachtspunten vanuit het toetsings kader:
–  Bij patiënten bekend met agressie, suïcidaliteit en/of 

gevaarzettend gedrag is een op de patiënt toegesne-
den signaleringsplan aanwezig.

–  Elke separatie wordt aantoonbaar met patiënten 
geëvalueerd (aantoonbaar houdt in dat het terug te 
vinden is in het dossier).

–  De duur van elke interventie en episode van separa-
tie is geregistreerd in de Argus gegevensset.

–  Elk uur is er aantoonbaar sprake van minimaal één 
keer vijf minuten fysieke nabijheid van een hulpver-
lener.

–  Elk half uur is er aantoonbaar sprake van oogcontact 
met de patiënt, contact via intercom of fysieke 
nabijheid van een hulpverlener.

–  Elk kwartier wordt de patiënt aantoonbaar gecontro-
leerd via camera of door het venster in de deur.

–  Bij een separatie langer dan één week wordt een 
onafhankelijke psychiater in consult gevraagd. Na 
drie weken is dit een teamconsulent, na zes weken 
een extern vergelijkbaar behandelteam en na dertien 
weken externe experts van bijvoorbeeld het Centrum 
voor Consultatie en Expertise.

–  Voorgaande geldt in elke situatie dat de patiënt 
gedurende de genoemde periode minstens twaalf 
uur per etmaal in de separeer verblijft.

terugdringen seParatie
Alle betrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg zijn 
het erover eens dat dwangtoepassingen zoveel mogelijk 
beperkt moeten worden. Hiervoor is het noodzakelijk 
agressie zoveel mogelijk terug te dringen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg. Agressie kan (naast 
mogelijk materiële en fysieke schade) traumatische 
gevolgen hebben voor het personeel van een afdeling 

ciJfers dWang en drang: argus3

In 2006 is begonnen met de registratie van dwang-
maatregelen door middel van de Argus gegevensset. 
De definitie van Argus luidt als volgt:
‘Argus is een gegevensset voor vrijheidsbeperkende 
interventies. Met Argus kan een eenduidige registra-
tie plaatsvinden van de meest toegepaste vormen 
van vrijheidsbeperkende interventies in de geeste-
lijke gezondheidszorg (ggz): diverse vormen van 
insluiting, fixatie en de gedwongen toediening van 
medicatie, vocht en/of voeding, ongeacht de juridi-
sche status van de patiënt.’3

Ten behoeve van het rapport Vijf jaar Argus: Rap-
portage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 
2011 leverden 29 instellingen (19 ggz-instellingen, 7 
paaz’en en 1 instelling voor kinder- en jeugdpsychi-
atrie) gegevens aan over de incidentie en duur van 
dwangmaatregelen. Voor de vergelijking met 2010 
werd gebruikgemaakt van de zeventien instellingen 
waarvan gegevens beschikbaar waren van beide jaren. 
In 2011 werd 8,5% van de patiënten van de beschreven 
instellingen gesepareerd tijdens hun opname. Dat is 
een reductie van 2,4% ten opzichte van 2010. Men zag 
een daling in het absolute aantal separatie-uren van 
9,3% en een daling in de ratio van separatie-uren (het 
aantal separatie-uren als rekening wordt gehouden 
met het aantal opname-uren) van 10,2%. 
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en voor de patiënten die daar verblijven. Separatie kan 
fysieke schade veroorzaken bij de patiënt en kan 
traumatische klachten tot gevolg hebben. Nederland 
scoort hoog op het aantal separaties in vergelijking met 
diverse andere Europese landen.7 Internationale 
vergelijkingen zijn echter moeilijk te maken, vanwege 
grote verschillen in de inzet van dwangtoepassingen.

Ondanks de heterogeniteit tussen de landen zijn er enkele 
overeenkomsten te vinden. In elk land heeft men inciden-
teel te maken met patiënten die vanwege ernstige agressie 
of gewelddadig gedrag een groot veiligheidsrisico vormen 
voor zichzelf, medewerkers of andere patiënten. Deze 
patiënten worden in elk land uit de situatie op de afdeling 
gehaald en (indien nodig) beperkt in hun bewegingsvrij-
heid. De verschillen zitten in de manieren waarop dit 
gebeurt; voorbeelden zijn separatie, fixatie, medicamen-
teus ingrijpen en het door personeel fysiek fixeren van 
een patiënt op de grond, op bed of in een stoel.

Een belangrijke reden voor de gewenste vermindering 
van het aantal separaties zijn de traumatiserende 
effecten voor de patiënt. In een onderzoek naar nega-
tieve patiëntervaringen rapporteert bijna de helft van de 
deelnemers ernstige stressklachten een week na de 
separatie.8 Er is enig bewijs dat separatie door patiënten 
als minder restrictief wordt beschouwd dan fixatie.9 
Wereldwijd wordt in de literatuur gemeld dat patiënten 
door separatie, naast psychologische schade, ernstig 
fysiek letsel oplopen of zelfs overlijden.10 Hier zijn 
diverse, tragische voorbeelden van bekend, zoals de 
verstandelijk beperkte vrouw Roelie die stierf aan 
inwendige verwondingen na plaatsing in de time-out 
kamer van een verstandelijk gehandicapteninstelling. 
Dergelijke verhalen bevestigen de tendens in en buiten 
Nederland dat de psychiatrie het separeren van patiën-
ten zoveel mogelijk moet uitbannen.

veiligHeid van Patiënten
De veiligheid van patiënten en personeel is de basis voor 
een goed zorgklimaat. Separatie is pas van toepassing als 
er sprake is van een gevaarlijke situatie voor de patiënt 
zelf, medepatiënten, medewerkers of goederen. Het 
besluit tot separatie kan vanwege de mogelijk schade-
lijke effecten van separatie tegenstrijdige gevoelens 
oproepen binnen een behandelteam. De noodzaak van 
het wegnemen van agressie en geweld op psychiatrische 
afdelingen is echter groot. Dat agressie op psychiatrische 
afdelingen traumatische klachten tot gevolg kan hebben 
bij medewerkers, is reeds lange tijd bekend.11 

Onderzoek naar de effecten van agressie op mede-
patiënten is helaas schaars. In een van de weinige studies 

hiernaar (n = 142) blijkt dat 54% van de patiënten met 
een ernstige psychiatrische stoornis te maken heeft 
gehad met medepatiënten die zeer gewelddadig of 
anderszins zeer beangstigend waren.8 Een andere vraag 
in dit onderzoek was of dit na een week nog steeds veel 
spanning met zich meebracht; 43% van de respondenten 
antwoordde bevestigend op deze vraag.8 Een ander 
opvallend feit uit de literatuur is dat agressie naar 
medewerkers vaker separatie tot gevolg heeft dan 
agressie naar medepatiënten (35% versus 25%).12

Uit dit onderzoek blijkt dat medepatiënten ernstig 
geschaad kunnen worden wanneer er sprake is van 
agressie en geweld op een afdeling. Omdat patiënten op 
een (gesloten) afdeling minder mogelijkheden hebben 
om zichzelf in veiligheid te brengen dan medewerkers, 
kan dit een extra angstige ervaring zijn. Onder meer 
door gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en 
landelijke richtlijnen is het onduidelijk of hieraan 
voldoende aandacht wordt besteed in de psychiatrie. In 
de nvvp-richtlijn Besluitvorming dwang: opname en 
behandeling wordt dit onderwerp niet belicht. Deze 
richtlijn is vooral gericht op de besluitvorming van de 
psychiater omtrent dwangtoepassing. De richtlijn 
bevestigt wel de mogelijk traumatische effecten van 
separatie.13 Tevens wordt bevestigd dat uit onderzoek 

definities dWangtoePassingen4

•	 	Separatie. Het voor verzorging, verpleging en 
behandeling insluiten van een patiënt in een spe-
ciaal daarvoor bestemde ruimte die aan wettelijke 
eisen voldoet.

•	 	Afzondering. Het voor verzorging, verpleging en 
behandeling insluiten van een patiënt in een spe-
ciaal daarvoor bestemde afzonderingskamer. Een 
afzonderingskamer is een prikkelarm ingerichte 
éénpersoonskamer met bed, tafel, stoel, kleding-
kast en wasgelegenheid.

•	 	Fixatie. Het beperken van een patiënt in zijn 
bewegingsmogelijkheden, ofwel door toepassing 
van mechanische hulpmiddelen, ofwel door het 
fysiek vasthouden.

•	 	Medicatie. Medicatie moet geregistreerd worden 
indien de (parenterale) toediening gepaard gaat 
met fysiek verzet.

•	 	Gedwongen	toediening	voeding	en/of	vocht. Vocht 
en voeding (parenteraal of per os) moeten geregi-
streerd worden indien de toediening gepaard gaat 
met fysiek verzet.
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blijkt dat patiënten (in stabiele toestand) de voorkeur 
uitspreken voor dwangmedicatie boven separatie.13 

Momenteel is er een multidisciplinaire richtlijn in 
ontwikkeling met betrekking tot het gebruik van dwang 
en drang in de psychiatrie. De hoop is dat er aandacht 
wordt besteed aan traumatisering van patiënten na 
separatie en traumatisering van medepatiënten na 
geweldsincidenten op een afdeling.

Casus

Melvin is een patiënt van middelbare leeftijd met 
schizofrenie van het paranoïde type. Hij is al jaren 
bekend in de psychiatrie en wordt met enige regelmaat 
opgenomen. Vóór deze opname heeft hij zijn depotme-
dicatie enkele weken geweigerd. Na enige tijd is hij 
behoorlijk opgeknapt, zijn achterdocht en wanen zijn 
grotendeels naar de achtergrond verdwenen. Op een 
vroege ochtend wordt Melvin ernstig bedreigd door 
een medepatiënt, Abdel. Abdel is net opgenomen, zeer 
angstig en is bang dat Melvin hem iets wil aandoen. 
Doordat de verpleegkundigen van de afdeling tussen 
beiden komen, wordt een geweldsincident voorkomen. 
Melvin is hier enorm van geschrokken en zegt bang 
te zijn voor Abdel. Het behandelteam is echter van 
mening, dat er momenteel geen gronden zijn om Abdel 

te separeren. Het verpleegkundig team zal er alles aan 
moeten doen om de twee patiënten zoveel mogelijk uit 
elkaar te houden. Melvin trekt zich steeds meer terug 
op zijn kamer en wil niet meer deelnemen aan gemeen-
schappelijke activiteiten. Hierdoor is hij steeds meer uit 
beeld van de verpleging en is hij vooral bezig op zijn 
kamer om zijn rituelen uit te voeren. Dat zijn terugtrek-
gedrag voortkomt uit angst, concludeert men pas na 
de overgang van Abdel naar de open afdeling. Melvin 
laat zich weer meer zien, is meer ontspannen en enige 
tijd later kan hij naar huis worden ontslagen. De vraag 
blijft staan of zijn opname langer heeft geduurd door 
het incident, achteraf bezien heeft dit een terugval tot 
gevolg gehad.

incidentnaBesPreKing
Het nabespreken van separaties met patiënten die 
gesepareerd zijn is een geaccepteerd fenomeen en wordt 
in het toetsingskader ‘terugdringen dwang’ verplicht 
gesteld door igz.6 Hoewel dit veelvuldig voorkomt, zijn 
gestructureerde methoden hiervoor schaars. Onderzoek 
naar de effectiviteit hiervan in het kader van bijvoor-
beeld traumatische ervaringen of incidenten in de 
toekomst is niet voorhanden. Patiënten (n = 30) en 
medewerkers (n = 30) blijken het wel zeer nuttig te 
vinden om het gebruik van dwang na agressie na te 
bespreken (respectievelijk 97% en 94%).14 

ZorginBeeld / Frank Muller
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De meeste instellingen gebruiken eigen methoden om 
het nabespreken van separaties te structureren. Meestal 
gaat een verpleegkundige die bij het incident betrokken 
is geweest in gesprek met de patiënt. Een bestaande en 
gevalideerde methode is de Coercion Experience Scale 
(ces).15 Deze vragenlijst is in Duitsland ontwikkeld en 
brengt de ervaring van patiënten in kaart na een 
dwangtoepassing. Voor de validatie bestond de vragen-
lijst uit 44 items, die in twee categorieën waren onder-
verdeeld: beperking van de mensenrechten en stresso-
ren. De items zijn ontwikkeld op basis van klinische 
ervaring van de onderzoekers en wetenschappelijke 
literatuur. De betrouwbaarheid van de items werd getest 
in een sample (n = 102) van patiënten die gesepareerd  
(n = 60) of gefixeerd (n = 42) zijn geweest. Na onder-
zoek naar het onderscheidend vermogen van de items 
bleef er een vragenlijst over met 30 items, onderverdeeld 
in zes categorieën (vernedering; fysiek schadelijke 
bijwerkingen; interpersoonlijke afzondering; negatieve 
omgevingsinvloeden; angst; dwang). 

De uitkomst van deze vragenlijst is significant gecorre-
leerd met onder andere een screeningsinstrument voor 
de posttraumatische stressstoornis (ptss) en een 
instrument voor het meten van patiënttevredenheid. Er 
zijn aanwijzingen voor het verminderen van traumati-
sche klachten door nabespreking. De ces is tot op heden 
niet in het Nederlands vertaald en gevalideerd. Een 
instrument als dit is echter waardevol voor het gestruc-
tureerd nabespreken van incidenten.

aanBevelingen voor de PraKtiJK
Het is duidelijk dat het lot van medepatiënten bij 
agressie en geweld op een afdeling een probleem is. Er is 
echter gebrek aan wetenschappelijke literatuur of best 
practices in richtlijnen over het aanpakken ervan.

Onderzoek naar het nabespreken van dwangtoepassin-
gen gaat veelal over patiënten bij wie dwangtoepassin-
gen zijn toegepast. Onderzoek naar het nabespreken van 
patiënten die te maken hebben gehad met agressieve of 
gewelddadige medepatiënten is helaas niet voorhanden. 
Interventies waarvan de effectiviteit en vooral veiligheid 
voor patiënten nog niet is aangetoond moeten voorzich-
tig worden geïmplementeerd. Het lijkt wel een aanbeve-
ling om dergelijke incidenten ook met medepatiënten 
na te bespreken. Het nabespreken van deze situaties met 
patiënten die gesepareerd zijn geweest lijkt een bescher-
mend effect te hebben op posttraumatische stressklach-
ten.15 Het is aannemelijk dat de veiligheid van deze 
interventie goed in te schatten is door professionals. 

Het nabespreken van agressie-incidenten kan alle 
betrokkenen helpen bij het verwerken van de gebeurte-
nis, ondanks het gebrek aan gestructureerde en gevali-
deerde methoden hiervoor. De waardering van mede-
werkers en patiënten is dermate groot dat een dergelijke 
interventie thuishoort op elke opnameafdeling die te 
maken heeft met agressie en geweld van medepatiënten. 
Per incident kan worden bepaald of een nabespreking in 
groepsverband of in individuele gesprekken moet 
plaatsvinden. De noodzaak hiervan is tweeledig. Ener-
zijds is aandacht voor onprettige, verdrietige of beangsti-
gende gebeurtenissen tijdens een opname onderdeel van 
goede zorg. Anderzijds is bekend dat patiënten die het 
slachtoffer zijn van geweld (binnen of buiten de kliniek) 
vaker zelf agressieve incidenten veroorzaken binnen de 
psychiatrie. Uit een grote longitudinale studie naar 
geweld door psychiatrische patiënten bleek dat 64% van 
de incidenten werd veroorzaakt door patiënten die zelf 
slachtoffer zijn geweest van agressie of geweld.16 Zo 
draagt een gedegen aanpak van de ervaring van patiën-
ten met geweld van medepatiënten mogelijk ook bij aan 
het verminderen van agressieve incidenten op psychia-
trische afdelingen, geheel conform de tijdgeest. 

Naast het feit (of misschien wel ondanks het feit) dat de 
geestelijke gezondheidszorg separatie zoveel mogelijk 
moet voorkomen, dient de veiligheid van medepatiën-
ten een prominente plaats te hebben in de keuze om een 
agressieve patiënt wel of niet te separeren. Bij de keuze 
voor een eventueel minder ingrijpend alternatief moet 
men ermee rekening houden dat het welzijn van 
medepatiënten soms vereist dat een patiënt tijdelijk van 
de afdeling wordt verwijderd. Het is aan de sector zoveel 
mogelijk in faciliteiten te investeren om dit te kunnen 
doen zonder de patiënt te hoeven opsluiten in een 
separeerruimte.
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