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Stap voor stap van vrijheidsbeperkende
maatregelen af

Ik ben blij dat ik vandaag hier op dit
congres ben

11 januari 2016
Femke de Wit
Senior adviseur Vilans

Stelling

Het uitluistersysteem is niet
vrijheidsbeperkend

Stelling

De huisregels die wij hebben
beperken cliënten in hun vrijheid

Stelling

Als iemand zich verzet tegen wassen
moet je even doorzetten

Stelling

Als ik later oud ben hoop ik dat een
verzorgende mij vastbindt als ik
valgevaarlijk ben
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Inhoud workshop
•
•
•
•

Licht of zwaar?
Hoe afbouwen?
Casusbespreking
Vragen

Ons doel
De kwaliteit van leven verbeteren van
mensen die lange tijd zorg en
ondersteuning nodig hebben.
– Ouderen
– Mensen met beperking
– Mensen met chronische ziekte(n)

Positie

Universele verklaring van de
rechten van de mens
Artikel 3:
Ieder mens heeft recht op leven, vrijheid
en onschendbaarheid van zijn persoon.

onderwijs /
opleiding

Onvrijwillige zorg
Alle maatregelen, fysiek of verbaal, die
cliënten in hun vrijheid beperken (IGZ).
Wat is vrijheidsbeperking/
onvrijwillige zorg?

– Dit kunnen ook niet-afgesproken maatregelen zijn.
– Vrijheidsbeperking kan zowel fysiek als verbaal
– Domotica is ook een vorm van vrijheidsbeperking.
Net als het inzetten van gedragsregulerende medicatie
– Individuele en groepsafspraken
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Definitie onvrijwillige zorg
• Zorg waarmee de cliënt(vertegenwoordiger) niet
instemt of zich tegen verzet
• Op 5 domeinen:
– Psychofarmaca
– Beperkingen in de bewegingsvrijheid
– Toezichtsmaatregelen
– Beperkingen het eigen leven in te richten
– Toedienen vocht en voeding

Nee, tenzij……

Redenen voor vrijheidsbeperking
•
•
•
•
•
•

Onrust

Valgevaar

Gevolgen vrijheidsbeperking

Ag

re

Angst en onrust
Meer psychofarmaca: bijwerkingen
Mobiliteit
Incontinentie
Decubitus
Letsel

ie

ss

Minder vrijheidsbeperking kan!
Resultaten verbetertrajecten:
– 50% minder fixerende maatregelen in 9 maanden
– Daling gedragsmedicatie
– Valincidenten met letsel en agressie-incidenten nemen niet toe
Onderzoek ouderenzorg (Anna Huizing 2010):
– Mate van fixatie hangt niet af van personele bezetting.
– Personeel waarbij meer gefixeerd werd had een hoge
arbeidsnorm/verantwoordelijkheid > minder durven loslaten

Waarom zorgen voor vrijheid?
•
•
•
•
•
•

Het kan!
Vallen is geen reden voor fixatie
Fixatie heeft negatieve bijwerkingen
Toezicht inspectie
Wet Zorg en Dwang
Er zijn alternatieven
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Goede voorbeelden

De weg naar Leven in vrijheid
1.
2.
3.
4.
5.

Visie
Beleid van organisatie
Bewustwording (meten is weten)
Cultuuromslag: alle lagen in de organisatie
Kennis vergroten in de multidisciplinaire teams en bij
client(vertegenwoordigers) en naasten
6. Communiceren
7. Ondersteuning: domotica, opleiding personeel,
materialen

Cliënt
• Standaardaanpak bestaat niet-individuele
benadering noodzakelijk
• Aansluiten bij belevingswereld van cliënt
• Blijven kijken, luisteren
• Naasten betrekken

Blijven verwonderen

Zoeken naar alternatieven

Welke alternatieven worden
gebruikt?

• Niets
• Niet-materiële alternatieven
– Anders kijken naar vrijheidsbeperking
– Andere benadering en bejegening van cliënten
– Activiteiten, dagbesteding
– Omgeving
– Toezicht huiskamer
• Materiële alternatieven
– Extra laag bed
– Domotica
– Aanpassingen in de omgeving (loopcircuit, tuin)
– Bedboxen
– Betere zithouding door rolstoelaanpassingen, etc.

Licht of zwaar?
• VBM-score
• strokenoefening
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Afbouwen
• Dilemma: vrijheid – veiligheid
• Niet te snel willen oplossen
• Alle perspectieven meenemen in
zoektocht
• Tijd om in cliënt te verdiepen

Casus
• Hoe kan vrijheid vergroot worden, wat
kan afgebouwd worden, welke
alternatieven zijn mogelijk?
• A.h.v. formulier, in groepjes

Levensgeluk

Afbouwen
•
•
•
•

Evalueren
Observeren en (risico)analyse
Goede afspraken maken
Loslaten

Meer informatie
• http://www.vilans.nl/thema-vrijheidsbeperking.html
• http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/VindplaatsVrijheidsbeperking.html
• http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/
Vernieuwd-80-alternatieven-vrijheidsbeperking.html
• Artikel: Grens tussen vrijheid en veiligheid, door M. van
Vliet, in Boardroom 2, maart 2014, p. 20-22

f.dewit@vilans.nl

Vragen?
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