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‘Als ik later in het verpleeghuis wordt opgeno-

men hoop ik dat de zorgverlener mij vastbindt als 

hij of zij denkt dat dit goed voor mij is.’ Meer dan 

95% van de zorgverleners in verpleeghuizen is 

het niet eens met deze stelling. Toch neemt een 

groot deel van hen regelmatig het besluit om vrij-

heidsbeperkende maatregelen toe te passen in de 

dagelijkse praktijk; ‘vanuit het oogpunt van goed 

hulpverlenerschap en bescherming van de cliënt’. 

De vraag is echter hoe effectief de toepassing van 

vrijheidsbeperking is, wat de consequentie is van 

het stoppen van maatregelen en of er alterna-

tieven zijn. In deze bijdrage wordt een overzicht 

gegeven van de huidige kennis over vrijheids-

beperking en initiatieven om maatregelen in ver-

pleeghuizen te reduceren.

Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende maatregelen omvatten alle (fy-

sieke) maatregelen die de bewegingsvrijheid van 

mensen beperken,1-3 zoals de toepassing van bedhek-

ken, heupgordels (zoals de Zweedse band), stoelplan-

ken, rolstoelen op de rem, diepe stoelen, maar ook 

infraroodwaarschuwingssystemen en de toepassing 

van camera’s. Daarnaast kan soms ook kalmerende 

medicatie als een niet-fysieke maatregel worden ge-

duid. Het gebruik van psychofarmaca hangt sterk sa-

men met slechter cognitief functioneren, vooral met 

betrekking tot aandacht en het kunnen uitvoeren van 

taken,4 terwijl de prevalentie van psychofarmacage-

bruik in verpleeghuizen hoog is.5

Deze bijdrage beperkt zich tot fysieke vrijheidsbeper-

kende maatregelen.

Prevalentie
De prevalentie van het toepassen van fysieke vrij-

heidsbeperkende maatregelen in verpleeghuizen ligt 

tussen 41 en 64%.1,2,6 Kijken we alleen naar het ge-

bruik van heupgordels (zoals Zweedse en Bratex-ban-

den) dan is de door instellingen gerapporteerde pre-

valentie in Nederland ongeveer 10%.7,8 De Inspectie 

voor de Gezondheidszorg rapporteerde eind 2008 een 

prevalentie van 14% banden in bed en stoel.3

In een recent onderzoek in verpleeghuizen9 blijkt de 

prevalentie van vrijheidsbeperkende maatregelen in 

kleinschalige woonvormen (54%) vergelijkbaar met 

die in traditionele verpleeghuizen (61%). Als geke-

ken wordt naar de soort maatregelen dan valt ech-

ter op dat het gebruik van heupgordels in kleinschali-

ge woonvormen beduidend lager is (1%) en dat meer 

gebruik wordt gemaakt van infraroodwaarschuwings-

systemen (29%) dan op traditionele verpleeghuisaf-

delingen (10% heupgordels en 10% waarschuwings-

systemen).9

Overigens kan de prevalentie van vrijheidsbeperkende 

maatregelen tussen verpleeghuizen en afdelingen in 

een verpleeghuis beduidend variëren.

Determinanten van vrijheidsbeperking
In ongeveer 90% van de situaties wordt een vrij-

heidsbeperkende maatregel toegepast om vallen te 

voorkomen.7,8,10 In 10% zijn er andere redenen zoals 

het indammen van onrust, agressie, zwerfgedrag of 

ander gedrag zoals het smeren met ontlasting.

Onderzoek in het buitenland en Nederland toont on-

dubbelzinnig aan dat bewonerskenmerken de belang-

rijkste determinanten zijn voor de toepassing van vrij-

heidsbeperking.11,12 Een slechte cognitieve status, een 

hoge mate van lichamelijke afhankelijkheid en een 

slechte mobiliteit zijn de belangrijkste voorspellers 

voor de toepassing van vrijheidsbeperking.10,13

Onderzoek laat verder zien dat kenmerken in het 

werk (zoals werkdruk, sociale steun van collega’s en 

leiding, autonomie) of de organisatie (zoals ziektever-

zuim en ratio medewerkers/bewoners) niet bepalen of 

voorspellen of maatregelen worden toegepast.14,15 An-

ders gezegd, hoge werkdruk leidt niet tot meer vrij-

heidsbeperking.

Het reduceren van vrijheids-
beperking in verpleeghuizen

prof.dr. Jan P.H. Hamers, hoogleraar Verpleging en verzorging van ouderen, School for Public Health and Primary 

Care, Universiteit Maastricht / Math J.M. Gulpers, onderzoeker, directeur verpleeghuis, School for Public Health and 

Primary Care, Universiteit Maastricht / Michel Bleijlevens, onderzoeker, School for Public Health and Primary Care, 

Universiteit Maastricht / dr. Anna R. Huizing, onderzoeker, School for Public Health and Primary Care, Universiteit 

Maastricht / prof.dr. Erik J. Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie, Afdeling Klinische Neuropsychologie, 

Vrije Universiteit, Amsterdam / Hans Houweling, ouderenarts, Warm Thuis, Haarlem / dr. Erik van Rossum, lector 

Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen, School for Public Health and Primary Care, Universiteit Maastricht en Kennis-

kring Autonomie en Participatie van chronisch zieken, Hogeschool Zuyd, Heerlen / Correspondentie: 

jph.hamers@zw.unimaas.nl



Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde | nummer 5 | 2009 157

Consequenties van vrijheidsbeperking
Vastgesteld moet worden dat de toepassing van 

restrictieve vrijheidsbeperkende maatregelen veel 

negatieve consequenties heeft voor bewoners op 

zowel lichamelijk als psychologisch vlak.10,16 Nega-

tieve gevolgen zijn bijvoorbeeld: het ontstaan van 

incontinentie, decubitus, contracturen, depressie, 

agressie en agitatie. Lichamelijke passiviteit leidt 

daarnaast tot forse achteruitgang van het denkver-

mogen, het slaap-waakritme en stemming van 

bewoners.

Restrictieve maatregelen 

moeten zoveel mogelijk 

worden gereduceerd

Verder is de toepassing van maatregelen niet per defi -

nitie veilig. Sommige bewoners proberen zich met alle 

macht te bevrijden uit hun fi xatie. Jaarlijks ontstaan 

letsels (zoals blauwe plekken en schaafwonden) door 

het gebruik van maatregelen en zijn er zelfs dodelijke 

ongevallen te betreuren door het gebruik van bedhek-

ken en heupgordels (zoals Zweedse banden).7,8,17,18

Een belangrijke vraag is dus of het toepassen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen effectief is. Wetende 

dat dat het voorkomen van vallen en het ontstaan van 

letsels ten gevolge van het vallen zou moeten zijn, 

luidt het antwoord: nee. Daarvoor kunnen diverse re-

denen worden aangedragen, zoals:

•  door het vastbinden van bewoners wordt het valri-

sico onbedoeld verhoogd (o.a. vanwege sterke af-

name van de spiermassa door niet gebruiken van 

spieren en verminderde balans door niet gebruiken 

van de loopfunctie) en raken we in een vicieuze cir-

kel (een nieuwe val van de bewoner wordt immers 

gezien als bevestiging dat bijvoorbeeld vastbinden 

adequaat is);

•  uit onderzoek in de VS en Nederland blijkt dat het 

(zorgvuldig) verminderen van heupgordels niet leidt 

tot valpartijen met ernstig letsel;

•  het risico op ernstig letsel (zoals een heupfractuur; 

gevolg van 2-5% van alle valpartijen) wordt door 

hulpverleners overschat, waarbij dat risico bij fre-

quente vallers (die groot risico lopen te worden 

vastgebonden) juist lager is dan bij bewoners die 

weinig vallen;

•  er zijn veel humanere maatregelen om vallen te 

voorkomen. In Nederland en het buitenland is reeds 

veel onderzoek verricht op dit terrein.20,22

Daarnaast is er steeds meer bewijs dat niet bewegen 

leidt tot verslechtering in cognitief functioneren23 en 

dat bewegingsprogramma’s niet alleen de loopfunctie 

in stand houden, maar ook agitatie en agressie lijken 

te verminderen.24,25 We moeten ouderen in de mees-

te gevallen daarom niet afremmen te bewegen en te 

lopen en in hun vrijheid te beperken, maar dit juist te 

stimuleren en daar de omgeving op inrichten.

Reduceren van vrijheidsbeperkende 
maatregelen
Hoewel we weten dat het toepassen van restrictieve 

maatregelen (vastbinden) niet adequaat is, is de re-

ductie van deze maatregelen in de praktijk niet een-

voudig.13,26-28 Bijvoorbeeld omdat zorgverleners altijd 

geleerd hebben dat het toepassen van vrijheidsbe-

perkende maatregelen effectief is. Maar ook omdat 

er niet één specifi ek alternatief is dat alle vrijheids-

beperkende maatregelen kan vervangen. Anders ge-

zegd, de toepassing van alle heupgordels in de Ne-

derlandse verpleeghuizen kan niet worden vervangen 

door bijvoorbeeld infraroodwaarschuwingssystemen. 

Per bewoner moet gekeken worden naar een geschik-

te alternatieve interventie. Daarbij kan echter geput 

worden uit talrijke alternatieven zoals lage bedden, 

een matras op de grond, heupbeschermers, elektro-

nische waarschuwingssystemen, cameratoezicht, trai-

nen van loopfunctie, bewegingsprogramma’s, bui-

tenlucht en licht, en aanbod van extra individuele 

activiteiten.

In buitenlands onderzoek komt naar voren dat bij-

scholing van hulpverleners en de inzet van gespeci-

aliseerde verpleegkundigen kan leiden tot verminde-

ring van vrijheidsbeperking in verpleeghuizen.29,30 Als 

deze aanpak in Nederland wordt toegepast blijkt deze 

echter niet te werken. Recent praktijkgericht onder-

zoek heeft laten zien dat bijscholing in Nederland niet 

tot een reductie van maatregelen in verpleeghuizen 

leidt.1,2,31 Vergelijkend onderzoek laat verder zien dat 

Nederlandse zorgverleners maatregelen als minder 

restrictief beoordelen dan Duitse en Zwitserse colle-

gae.32 In Nederland is dus meer nodig dan alleen bij-

scholing om de toepassing van vrijheidsbeperkende 

maatregelen te verminderen.

Daarom is in samenwerking met verpleeghuizen een 

aangepaste interventie (genoemd EXBELT) ontwikkeld 

die geleid heeft tot het verwijderen van vrijwel alle 

heupgordels uit een psychogeriatrisch verpleeghuis.21 

Een jaar na invoering heeft deze interventie niet ge-

leid tot valpartijen met ernstig letsel of een toename 

van kalmerende medicatie. Verder bleek ook het ge-

bruik van andere vrijheidsbeperkende maatregelen 

(vooral bedhekken) gedaald.

De kernonderdelen van EXBELT zijn:

1. een ‘verbod’ op het gebruik van de heupgordels;

2.  een bijscholingsprogramma voor zorgverleners 

(artsen, paramedici, verpleegkundigen, verzorgen-

den);
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3.  de beschikbaarheid van alternatieve interventies 

(zoals een laag bed, een infraroodsysteem, came-

ratoezicht, buitenlucht, extra activiteiten, fysiothe-

rapie en balansoefeningen) gericht op de individue-

le bewoner;

4.  een goede communicatie met familieleden en ver-

tegenwoordigers van bewoners, en medewerkers;

5.  een gespecialiseerde verpleegkundige als consul-

tant voor specifi eke casussen.

Het verbod wordt uitgevaardigd door de directie van 

de instelling, waarbij hulpverleners twee maanden de 

tijd krijgen om alternatieve maatregelen uit te probe-

ren en toe te passen en de banden veilig uit te ban-

nen. De alternatieve interventies dienen op individu-

eel niveau beschikbaar te zijn (ter illustratie: er hoeft 

dus geen laag bed te worden aangeschaft voor alle 

bewoners). In 2009 is EXBELT uitgetest op 26 afde-

lingen van verschillende verpleeghuizen in Nederland; 

op deze afdelingen wonen ruim 700 bewoners. De re-

sultaten van dat onderzoek worden begin 2010 ver-

wacht.

Wetgeving
In andere landen (o.a. VS, Denemarken) heeft stren-

gere wetgeving geleid tot een sterke vermindering 

van bepaalde maatregelen (zoals heupgordels). Er 

zijn sterke aanwijzingen dat de positieve effecten van 

bijscholing in de VS zijn beïnvloed door de invoering 

van strengere wetgeving.33

De wetgeving in Nederland laat het toepassen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen toe als deze zorg-

vuldig zijn afgewogen, besproken en gerapporteerd. 

De praktijk is echter dat zorgverleners (artsen, ver-

pleegkundigen, verzorgenden en paramedici) altijd 

vinden (en beargumenteren) dat de maatregel bij hun 

bewoners adequaat is toegepast.32 De huidige wetge-

ving zal daarom niet bijdragen aan minder vrijheids-

beperking in verpleeghuizen. Daarvoor is een duide-

lijkere stellingname (zoals een verbod op het gebruik 

van banden voor valpreventie) noodzakelijk.

Eind 2008 heeft de staatssecretaris van VWS34 aange-

kondigd dat een wetswijziging aanstaande is. In 2009 

is het wetsvoorstel ten aanzien van zorg en dwang 

voor personen met een psychogeriatrische aandoe-

ning of een verstandelijk handicap aangeboden aan 

de Tweede Kamer.35 In het memorie van toelichting bij 

deze wet is opgenomen dat de toepassing van onrust-

banden alleen nog is toegestaan als alle alternatieven 

zijn uitgeput en er ernstig nadeel dreigt voor de be-

woner. Valgevaar wordt daarbij expliciet uitgesloten 

van de defi nitie van ernstig nadeel. Anders gezegd, 

onrustbanden zijn dan niet meer toegestaan als maat-

regel tegen valpreventie.

Goede voorbeelden
Op 18 november 2008 hebben onder andere de Lan-

delijke Organisatie Cliëntraden (LOC-LPR), de beroeps-

verenigingen V&VN, Sting, NIP en NVVA, vereniging 

voor zorgondernemers ActiZ, Zorgverzekeraars Neder-

land en de IGZ een intentieverklaring getekend waarin 

zij aangeven te streven naar ‘bandenloze zorg’ in Ne-

derlandse verpleeghuizen in 2011 (zie: www.igz.nl). 

In Nederland voeren steeds meer verpleeghuizen dan 

ook een non-fi xatiebeleid. Daarmee bedoelen zij dat 

ze geen heupgordels (zoals Zweedse banden), pols- 

en enkelbandjes gebruiken, maar passen zij wel an-

dere maatregelen toe zoals bedhekken. Deze instellin-

gen kunnen worden aangeduid als goede voorbeelden 

omdat zij dagelijks bewijzen dat veilige verpleeghuis-

zorg mogelijk is zonder gebruik van heupgordels. 

Ze zijn meestal graag bereid collega’s uit andere in-

stellingen te informeren over de succesvolle aanpak 

en hen rond te leiden in verpleeghuizen. Een overzicht 

van deze instellingen en goede voorbeelden36 kan 

worden gevonden op www.innovatiekringdementie.nl 

en www.zorgvoorbeter.nl.

Conclusie
Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen 

komt veel voor. Sommige maatregelen, zoals de toe-

passing van heupgordels (Zweedse banden) zijn zeer 

restrictief. Daarnaast heeft toepassing van deze maat-

regelen veel negatieve gevolgen voor bewoners. De 

toepassing van maatregelen in verpleeghuizen moet 

daarom sterk worden gereduceerd en het gebruik van 

sommige maatregelen, zoals de heupgordels, moet 

worden uitgebannen. De verantwoordelijkheid bij de 

keuze van alternatieve interventies ligt bij zorgverle-

ners. Voorwaarden zijn de beschikbaarheid van alter-

natieve maatregelen (geen fi nanciële beperkingen) en 

adequate opleiding (en bijscholing) van medewerkers. 

Verder moet er veel nadruk zijn voor de goede voor-

beelden in de verpleeghuiszorg. Daarnaast moeten 

bewoners beschermd worden via wetgeving en moe-

ten ook zorgverleners zich door de wetgever gesteund 

voelen. Het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeria-

trische en verstandelijk gehandicapte cliënten, waarin 

valgevaar expliciet wordt uitgesloten van de defi nitie 

van ernstig nadeel voor de cliënt, lijkt een stap in de 

goede richting. Belangrijk is dat in de praktijk steeds 

meer goede voorbeelden beschikbaar komen. Weten-

schappelijk onderzoek kan helpen om veelbelovende 

interventies, gericht op reductie van vrijheidsbeper-

king, verder te ontwikkelen, te evalueren en beschik-

baar te stellen voor nationale implementatie.
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Samenvatting
Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatrege-

len komt veelvuldig voor in verpleeghuizen. In dit 

artikel wordt een overzicht gegeven van de pre-

valentie en determinanten van vrijheidsbeperking 

en consequenties van deze maatregelen voor be-

woners. De conclusie is dat vrijheidsbeperking te 

vaak voorkomt en dat, vooral restrictieve, maat-

regelen zo veel mogelijk moeten worden geredu-

ceerd. Het verminderen van vrijheidsbeperken-

de maatregelen blijkt echter complex te zijn. Toch 

zijn er steeds meer goede praktijkvoorbeelden die 

laten zien dat restrictieve maatregelen overbodig 

zijn. Met wetenschappelijk onderzoek wordt nage-

gaan hoe de reductie van maatregelen zorgvuldig 

en effectief kan plaatsvinden.

Summary
The use of physical restraints is still common 

practice in nursing homes. This article describes 

the prevalence and determinants of physical res-

traints and its effects on nursing home residents. 

The conclusion is that that physical restraint 

are used to often and that (restrictive) measu-

res must be reduced. However, the reduction of 

physical restraints in clinical practice remains 

complicated. Nevertheless, in the Netherlands an 

increasing number of best practices show that the 

use of restrictive measures is redundant. Scienti-

fi c research is conducted to investigate the effecti-

veness of methods to reduce physical restraints.


