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Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

 

Brochure familie 

5. Vragen? 

Het is belangrijk goed te begrijpen waarom werd 

overgegaan tot fixatie. Daarom is een goede com-

municatie met de zorgverstrekker van heel groot 

belang. Indien u nog vragen heeft spreek gerust de 

verpleegkundigen op de afdeling aan. 

 

 

Weet dat fixatie van patiënten heel wat tegenstrij-

dige gevoelens opwekt, zowel bij de patiënt als bij 

de familie, maar zeker ook bij de zorgverstrekker. 

Er samen over spreken helpt beter om met deze 

gevoelens om te gaan. 

 

4. Wat kunt u doen als familie? 

Ook u kunt een waardevolle bijdrage leveren aan 

de zorg van uw familielid.  

• Informeer de patiënt: Vertel aan de patiënt dat 

hij/zij zich in het ziekenhuis bevindt en waarom, 

welke dag, welk uur,..  

• Veiligheid: Probeer de omgeving zo veilig moge-

lijk te maken: let erop dat er geen scherpe voor-

werpen in de buurt liggen, verlicht de kamer goed, 

houd de weg van het bed/zetel naar het toilet vrij, 

plaats een loophulpmiddel in de buurt … 

• Aanwezigheid: Aanwezig van een vertrouwd 

persoon heeft vaak een positief effect. Tijdens uw 

bezoek kan de fixatie tijdelijk opgeheven worden. 

In overleg met de verpleegkundige kan bezoek 

buiten de normale bezoekuren besproken wor-

den. We vragen u wel om, indien u het ziekenhuis 

opnieuw verlaat, dit te melden aan de verpleging 

zodat de maatregelen opnieuw ingesteld kunnen 

worden.  
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Vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
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Beste mijnheer/ mevrouw, 

Uw partner/ familielid of kennis wordt beperkt in 

zijn bewegingsmogelijkheden aan de hand van ma-

teriaal dat de patiënt zelf niet kan verwijderen. 

Men noemt dit  het toepassen van vrijheidsbeper-

kende maatregelen. 

Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatrege-

len is geen snel overwogen beslissing. Er zijn duide-

lijke afspraken en richtlijnen binnen het ziekenhuis. 

Mogelijk hebt u vragen/bedenkingen over deze 

maatregelen. Wij willen u graag aan de hand van 

deze folder meer uitleg aanbieden. 

 

1. Wat zijn vrijheidsbeperkende maatrege-
len? 

Vrijheidsbeperkende maatregelen beperkt de pati-

ënt in mindere of meerdere mate in zijn bewe-

gingsmogelijkheden. Deze materialen zijn door de 

patiënt moeilijk of niet te verwijderen. Voorbeel-

den hiervan zijn: lendenbinders, vestjes, pols– en 

enkelbanden, voorzettafel in ergostoel, ont-

rusthekken, trippelhoes,… 

 

2. Waarom vrijheidsbeperkende maatrege-
len toepassen? 

Belangrijk om weten is dat er door het team goed 

wordt overwogen om al dan niet gebruik te maken 

van deze maatregelen en deze kan om verschillen-

de reden noodzakelijk zijn: 

 Veiligheid van patiënt zelf: de patiënt kan 

een gevaar zijn voor zichzelf. Bv. Agressie 

tegenover zichzelf, wegloopgedrag, … 

 Veiligheid van anderen: de patiënt kan 

sterk onrustig zijn waardoor agressie op-

treedt tegenover anderen. 

 Herstel wordt belemmerd:  de patiënt heeft 

geen inzicht in zijn handelen waardoor de 

patiënt zijn eigen herstel belemmert. Bv. 

Infuus wordt uitgetrokken, … 

 

 

 

3. Visie binnen het ziekenhuis 

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

vormt een ingrijpende inbreuk op de zelfstandig-

heid en de waardigheid van een persoon. Ander-

zijds is geen enkele maatregel volledig zonder on-

gemak of gevaar voor de patiënt. 

Uitgaande van ieder concrete patiënt en situatie, 

wordt er altijd eerst gezocht naar het inzetten van 

alternatieve maatregelen. In sommige situaties is 

het toepassen van vrijheidsbeperkende maatrege-

len noodzakelijk en wordt in dit geval het protocol” 

vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het zie-

kenhuis” gevolgd door onze zorgverstrekkers: 

 Er wordt steeds gekozen voor de minst in-

grijpende interventie in functie van de toe-

stand van de patiënt. 

 De duur van deze maatregelen wordt tot 

een absoluut minimum beperkt. De ver-

pleegkundige houdt extra toezicht en voert 

regelmatig controles uit zodat risico’s tot het 

minimum beperkt zijn. 

 


