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VEILIGHEID : VRIJHEID





Fysieke
vrijheidsperking



Fysieke vrijheidsbeperking
• Frequent toegepast in verpleeghuizen en ziekenhuizen

- Bijvoorbeeld onrustbanden, dubbelzijdige bedhekken, tafelbladen

• Toepassing heeft veel negatieve consequenties
- Bijvoorbeeld decubitus, incontinentie, verlies spiermassa, agitatie, 

overlijden

• Belangrijke stappen gezet in preventie en reductie meest
restrictieve maatregelen verpleeghuis (o.a. EXBELT)

• Toepassing in de thuiszorg???

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bedhekken+omhoog&source=images&cd=&cad=rja&docid=TOiJ4b7-oeXbEM&tbnid=HDdqTXUoBO8GvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mhg-products.nl/verpleegbed-hooglaagbed-scanafia-medical-healthcare-group.html&ei=ksyTUaKnG6ml0AXohoGYCQ&psig=AFQjCNGIeI-7zWIyhPa9s2-inHjGkPrJzw&ust=1368727046715478


Fysieke vrijheidsbeperking thuis anno 2014

• Wereldwijd onbekend hoe vaak het voorkwam

• Sterke aanwijzingen voor toepassing

- 80% van verpleegkundigen in NL thuiszorg zeiden dat ze
vrijheidsbeperking hebben toegepast 1

- 40% van medewerkers thuiszorg in Japan zijn toepassing van 
vrijheidsbeperking tegengekomen 2

- Verpleegkundigen in België gaven aan dat ze regelmatig
vrijheidsbeperking toepassen 3

1. De Veer et al. JAGS 2009:1881-1886; 
2. Kurata & Ojima BMC Geriatr 2014:39; 
3. Scheepmans et al. BMC Geriatr 2014:17



Fysieke vrijheidsbeperking thuis en medicatie

• Europese studie: mensen met dementia in 8 landen

- Vrijheidsbeperkende maatregelen thuis: 10%
- Grote verschillen tussen landen

- 3% (Nederland) en 4% (Engeland) tot 18% (Spanje) and 20% (Duitsland)
- 4 maatregelen: banden, tafelbladen, bedhekken, infrarood detectie

- Kalmerende medicatie: 56%
- Grote verschillen tussen landen

- 38% (Nederland) en 42% (Estland) tot 74% (Spanje) and 76% (Frankrijk)
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Belangrijke vragen

• Hoe vaak komt onvrijwillige zorg voor in de thuiszorg?

• Welke factoren hangen samen met de toepassing van onvrijwillige
zorg?

• Wie neemt het initiatief en wie past onvrijwillige zorg toe?

Onvrijwillige zorg i.p.v. fysieke vrijheidsbeperking



Onvrijwillige Zorg



Onvrijwillige zorg

“Zorg waarmee de cliënt of zijn vertegenwoordiger niet instemt en
zorg waarmee de vertegenwoordiger heeft ingestemd maar 

waartegen de cliënt zich verzet”. 



Onvrijwillige zorg

• Gedwongen zorg
- Toepassen hygiëne, medicatie, voeding, wegnemen 

vervoersmiddelen, etc.

• Kalmerende medicatie
- Antidepressiva, antipsychotica, etc.

• Fysieke vrijheidsbeperking
- Vastbinden, bedhekken, diepe of gekantelde stoel, 

tafelbladen, etc.



Wet ‘Zorg en Dwang’ regelt…

dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een
verstandelijke beperking tegen zijn/haar wil zorg verleend kan
worden als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf
of iemand anders ernstig benadeelt. 



Wet ‘Zorg en Dwang’

• Uitganspunten: 
- Dwangmaatregelen horen niet thuis in de zorg voor ouderen
- Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, 

ook bij ernstig probleemgedrag



Onderzoek: Hoe vaak komt het voor?  

• Welke gegevens zijn verzameld?

- Onvrijwillige zorg
- Type maatregelen
- Door wie aangevraagd en toegepast?

- Factoren die mogelijk samenhangen
- Cognitie / ADL / mobiliteit / Diagnose dementie
- Belasting mantelzorg

• Nederland & België



Nederland



Wat zijn de resultaten

• Onvrijwillige zorg: 39% (320 personen)
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Factoren die samenhangen (Nederland)

• Cognitief functioneren
• ADL afhankelijkheid

• Formele diagnose dementie
• Belasting van de mantelzorg
• Alleen wonen



Initiatief en toepassing
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België



Wat zijn de resultaten

• Onvrijwillige zorg in Nederland (39%) en België (52%)
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Initiatief (Nederland versus België)
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Toepassen (Nederland versus België)
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Factoren die samenhangen (België)

• Cognitief functioneren
• ADL afhankelijkheid

• Formele diagnose dementie
• Belasting van de mantelzorg
• Alleen wonen



Attitude van zorgverleners 
t.a.v. onvrijwillige zorg bij 
mensen met dementie? 



Opzet onderzoek attitude

Huisartsen (n=74)                             Verpleegkundig
personeel 

(n=109)

Overige professionals(n=45)           Mantelzorgers(n=77)

Meetinstrument

Deelnemers
• Limburg, Nederland

• Cross-sectioneel
• April / juli 2016

Data collectie



Maastricht Attitude Questionnaire – Home Care

• Kenmerken
- Leeftijd, geslacht, aantal zorguren, ervaren zorgbelasting, etc.

• Attitude
- 20 items over onvrijwillige zorg (algemeen)
- 40 items over 3 typen onvrijwillige zorg (specifiek) 
- “Veiligheid is belangrijker dan vrijheid bij mensen met dementie”

• Beperkend & ongemak
- 25 voorbeelden
- “Hoe beperkend vind je dit voor mensen met dementie?”
- “Hoeveel ongemak ervaar je bij gebruik hiervan bij mensen met dementie?”



Attituden (1) 
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Huisartsen & mantelzorgers scoren hoger: 

• Positievere attitude
• Meer acceptatie van onvrijwillige zorg 



Attituden (2)
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Huisartsen & mantelzorgers scoren hoger:
• Meer acceptatie

Laagste scores bij Fysieke vrijheidsbeperking
• Minder acceptatie



Beperkend & ongemak

1 2 3

Mantelzorgers

Overige…

Huisartsen

V&V

Fysieke vrijheidsbeperking

Kalmerende medicatie

Gedwongen zorg

Huisartsen & mantelzorgers laagste scores
• Minder beperkend, minder ongemak

Fysieke vrijheidsbeperking hoogste scores
• Meer beperkend, meer ongemak



Conclusies



Conclusies

• Onvrijwillige zorg komt thuis frequent voor
- Medicatie en dwang meest voorkomend

• Specifieke beïnvloedende factoren thuis
- Belasting van mantelzorg (alleen wonen en diagnose dementie in NL)

• Initiatief vaakst bij mantelzorger
- Soms met de rug tegen de muur
- Idee dat onvrijwillige zorg de enige oplossing is om gevaar te voorkomen

• Attitude
- Mantelzorgers en huisartsen positiever.



Begrijpelijk, maar

• Onvrijwillige zorg kan averechts werken
- Mensen met dementie begrijpen maatregelen niet
- Sommige maatregelen kunnen gevaren vergroten

• Overschatting van gevaar
- Nalaten van onvrijwillige zorg leidt meestal niet tot ongelukken
- Wat weegt zwaarder: veiligheid of vrijheid?

• Toepassing in individueel geval mag geen legitimatie zijn voor 
onvrijwillige zorg op grote schaal!



Preventie en reductie onvrijwillige zorg thuis

• Ontwikkeling PRITAH Interventie
- Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At Home

• Succesfactoren EXBELT onderzoek (2008-2013) uitgangspunt
- Beleid gedragen in en door gehele organisatie van zorg
- Scholing: kennis en attitude 
- Coaching en consultatie door gespecialiseerd verpleegkundige
- Alternatieven bekend en beschikbaar

• Input prevalentie en attitude studies

• Input werkgroep onvrijwillige zorg AWO-ZL



PRITAH Interventie

Doel: 

• Voorkomen (en verminderen) van toepassing onvrijwillige zorg bij 
mensen met een cognitieve beperking die thuiszorg ontvangen

- Thuiszorgmedewerkers bewust maken van onvrijwillige zorg, oorzaak 
analyseren en alternatieven toepassen

- Thuiszorgmedewerkers handvatten aanbieden om mantelzorgers te 
ondersteunen

Setting: 

• Mensen met een cognitieve beperking die thuiszorg ontvangen



PRITAH Interventie

Pijlers

1. Beleid: “wij passen geen onvrijwillige zorg toe”
2. Educatie: informatiebijeenkomst & 3 workshops

- Thuiszorgteams (V&V), huishoudelijke hulpen en casemanagers dementie
- Bewustwording
- Nieuwe kennis & inzichten
- Praktische handvatten & tips
- Casuïstiek bespreken 

3. Consultatie & coaching
4. Alternatieven



Ervaringen vanuit de praktijk

• Ine Smeets

- Gespecialiseerd (wijk)verpleegkundige
- Docent PRITAH



Pilot PRITAH

• 2 wijkteams MeanderGroep Zuid-Limburg



Vervolg thema onvrijwillige zorg AWO-ZL

• Uitgebreide procesevaluatie PRITAH
- 12 wijkteams (MeanderGroep Zuid-Limburg; Zuyderland; Envida)
- Implementatie?
- Verandering gedrag en houding thuiszorgmedewerkers?
- Inzicht in manieren om toepassing onvrijwillige zorg in kaart te brengen.

• Kwalitatieve studie
- Ervaringen m.b.t. zorgdilemma’s rondom veiligheid en vrijheid en de 

persoonlijke keuzes van een persoon met dementie die thuiszorg
ontvangt.



Vervolg thema onvrijwillige zorg AWO-ZL

• Toepassing onvrijwillige zorg in verpleeghuis
- Promotietraject Guido Biesmans (Envida)

- Prevalentie studie (Envida, Vivantes, MeanderGroep Zuid-Limburg)
- Ontwikkeling interventie (PRITAH verpleeghuis variant)

• Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige Zorg
- In opdracht V&VN en ZonMw
- Ouderenzorg, Verstandelijk gehandicaptenzorg, GGZ
- Handvatten preventie en reductie onvrijwillige zorg
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