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SAMENVATTINGSKAART 

RICHTLIJN ISOLATIE MECHANISCHE MIDDELEN 

 

Mechanische 
middelen 
aangelegd

Visite binnen                      

30 minuten 

(triage U2)

Vraag :

waarom is er geen 
lichter alternatief 

toegepast?

Advies op maat :

gezondheidsrisico's 
van isolatie bij deze 

ingeslotene

Advies :

Zoek direct 
alternatief voor 

mechanische 
middelen

Alternatief (zorg)

PPC

EZV/EZA

JCvSZ

Ziekenhuis

Psychiatrisch ziekenhuis (art 15.5 PBW)

Alternatief (veiligheid / straf) 

Strafcel op eigen afdeling

Uitsluiten groepsactiviteiten

Afnemen privileges 

Overplaatsing naar andere inrichting

Face-to-face visite

Open celdeur

  WERKWIJZE BEOORDELING PERSOON IN MECHANISCHE MIDDELEN  
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MEDISCHE BEOORDELING PERSOON IN MECHANISCHE MIDDELEN 

 

 

Medisch dossier

Visite bij 
betrokkene

ABCDE 
beoordeling

Lichamelijk 
onderzoek : 

letsels en ziekte

Psychiatrisch 
onderzoek

Vastleggen                          
in medisch dossier 

( HIS)

Bevindingen onderzoek

Advies aan directie

Follow-up elke 30 min !

Let op suicidaliteit en 

(neiging tot) automutilatie

Overweeg psychiater of 
psycholoog te betrekken

Let op ademweg, risco 

verstikking, afknellen 

ledematen, onderkoeling,

oververhitting, hygiene cel

Let op intoxicatie of  

onttrekking 

van alcohol, drugs,  

geneesmiddelen

Onderzoek face to face,                       
open celdeur

Kijk, voel, luister en ruik!

Voorgeschiedenis

Kwetsbaarheden

Medicatie

Reden isolatie-plaatsing
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Exposure : aandachtspunten bij onderzoek t.a.v. mechanische middelen 

Mechanische 

middelen 

Afknelling zenuwen/bloedvaten, verstikking (masker/buikligging) 

Onderkoeling Scheurkleding, slapen op matras op de grond, nat geworden, stil liggen 

door fixatie ? 

Oververhitting Onvoldoende geventileerde cel, teveel kleding (daklozen!), worsteling 

(EDS!) 

Letsels Gearresteerd of geplaatst met overmacht/worsteling ? Automutilatie ? 

Suïcidepoging ? 

 

Het oriënterend psychiatrisch onderzoek  

Eerste indruk Verzorging, gelaatsuitdrukking, geschatte leeftijd conform 

kalenderleeftijd ? 

Contact  Contactgroei, oogcontact 

Gevoel Welk gevoel roept betrokkene op bij de arts ? 

Bewustzijn Helder of verlaagd ? Schatting met EMV (3-15) of AVPU score 

Aandacht en concentratie Concentratiestoornis, verhoogde afleidbaarheid 

Oriëntatie Tijd, plaats, andere personen, eigen persoon 

Geheugen Korte termijn, lange termijn, confabuleren (leegtes opvullen) 

Oordeelsvorming Gestoord realiteitsbesef, zelfoverschatting, gebrek aan zelfkritiek 

Ziekte-inzicht Ziekte-inzicht, ziekte-besef 

Waarneming Hallucinaties (akoestisch, visueel, tactiel) 

Denken Vorm (tempo, samenhang) en inhoud (wanen, dwanggedachten) 

Stemming Eufoor, normofoor, somber, prikkelbaar/boos, angstig 

Affect Vlak, labiel of normaal modulerend ?  

Suïcidaliteit  Gedachten, plannen, eerdere pogingen ?  
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Mechanische middelen : overwegingen voor de arts  

Denk differentiaal-diagnostisch aan het Excited Delirium Syndroom als oorzaak voor de 

opwindingstoestand en handel conform de medTzorg/FMMU richtlijn Verslaving : EDS !                                                                                                          

 sedatie en ambulance naar somatisch ziekenhuis 

Denk sowieso aan sedatie om de patstelling met mechanische middelen te doorbreken ; ook bij 

sedatie is er sprake van dwang, maar het middel is vaak meer in proportie en minder schadelijk 

dan de mechanische middelen 

o Sedatie kan op grond van WGBO als er acuut gevaar voor leven, of gevaar voor ernstig 

gezondheidsnadeel dreigt (noodtoestand) 

o Sedatie kan op grond van de PBW waarbij de directeur de gedetineerde opdraagt een 

medische handeling te ondergaan (jij moet dit als arts uiteraard wel zinvol vinden!) – er 

moet dan wel een duidelijk doel worden geformuleerd, zoals sedatie om overbrengen 

naar een PPC (penitentiair psychiatrisch complex) of een psychiatrisch ziekenhuis (art. 

15.5 PBW) mogelijk te maken. Jouw handelen moet bijdragen aan het oplossen van de 

situatie.  

Een directeur die tot mechanische middelen besluit is vaak “handelingsverlegen” : hij ziet geen 

enkele andere manier meer om de situatie te doorbreken. Help het management van de PI door 

als arts weer “handelingsperspectief” te geven : doe concrete voorstellen voor alternatieven om 

de onrust te doorbreken. Deze alternatieven kunnen zowel op somatisch (organische oorzaak voor 

de onrust) als op psychiatrisch vlak liggen.  

 

Sedatie / chemische fixatie als alternatief voor mechanische middelen  

 Midazolam neusspray, 5mg per gift, zonodig herhalen tot de onrust bezworen is 

 Midazolam injectie, 5 mg per intramusculaire injectie, nodig herhalen tot de onrust bezworen is 

Let op, dat je de vitale functies (ABCDE) blijft bewaken zodra de sedatie intreedt en heb met name aandacht voor een 

vrije ademweg (boeien los, stabiele zijligging, hulpverlener ernaast) 
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Alternatieven voor isolatie binnen justitie 

Straf en beheer  o Plaatsing op een afdeling met minder beperkingen dan een 

isoleercel : 

 Strafcel op eigen afdeling 

 Insluiting in eigen cel / uitsluiting van 

groepsactiviteiten 

 Afnemen van privileges ( tv, sport, etc) 

 Overplaatsing naar andere inrichting 

Zorg o Plaatsing in een situatie met meer zorg 

 PPC                                                                               

( Penitentiair Psychiatrisch Centrum – als een PPC-

plek met        

 ‘terstond-plaatsing’ wordt aangevraagd kan 

betrokkene    

 binnen enkele uren overgeplaatst worden) 

 EZA / EZV                                                                        

(Extra zorg afdeling/voorziening) 

 JCvSZ                                                                

(Justitieel Centrum voor Somatische Zorg) 

 Ziekenhuis 

 Psychiatrisch ziekenhuis                                                                              

( beoordeling door de crisisdienst,                                     

 met art. 15.5 van de PBW overplaatsen) 

 

 

 

 


