
Wat zal er concreet gebeuren? 

In de loop van 2017 zullen we alle 

vrijheidsbeperkende maatrege-

len geleidelijk verder afbouwen 

binnen onze woonzorgcentra.  

 

Hoe gaan we te werk? 

Wanneer we alternatieven aan-

bieden voor vrijheidsbeperkende 

middelen, gaan we steeds in 

twee fasen te werk. De eerste 

fase is onderzoek en analyse. 

Onze medewerkers nemen de 

tijd om de onrust van de resident 

te begrijpen of evalueren het val-

risico. Wordt onrust veroorzaakt 

door een lichamelijke nood, door 

pijn of door prikkels in de om-

geving? Wat kan een val veroor-

zaken?   

Daarna zoeken onze mede-

werkers naar oplossingen: de 

resident regelmatig naar het toi-

let begeleiden om vallen of on-

rust te voorkomen; een gepaste 

oefening aanbieden die de 

aandacht van de onrust afleidt; 

materiaal voorstellen zoals een 

valmat, lage bedden of een bal-

lendeken... 

Daarnaast nemen onze mede-

werkers de tijd om wandel– en 

evenwichtsoefeningen te doen, 

en te zorgen voor de gepaste kle-

dij (stevige, platte schoenen) en 

de aangepaste omgeving (tapijt, 

vloer, verlichting…). Ook zo ver-

mindert het risico op vallen. 

Zijn er ook nadelen?  

Het weglaten van een vrijheids-

beperkend middel kan een 

gevoel van onveiligheid, angst 

en/of ongerustheid met zich 

meebrengen. 

Daarom werken we steeds nauw 

samen met resident, familie en 

arts. We betrekken iedereen ac-

tief als gesprekspartner wanneer 

we  vrijheidsbeperkende maatre-

gelen afbouwen. 

We garanderen een continue 

luisterend oor en bereidheid om 

al uw vragen en/of bekommer-

nissen te bespreken. 

Meer weten?  

Als u hierover nog vragen heeft, 

kan u steeds contact opnemen 

met de hoofdverpleegkundige of 

de Head Care.  

BEWEGEN, DA’S LEVEN... 

Naar een woonzorgcentrum zonder 

vrijheidsbeperkende maatregelen 



Elke bewoner is uniek en heeft 

zijn eigen verhaal. Daarom gaan 

we voortdurend op zoek naar 

manieren om residenten te laten 

genieten van leeftijd, op de ma-

nier die hen best past.  

In het kader van ons kwa-

liteitsprogramma, de Armonea 

Experience, wil Armonea zijn be-

woners uitstekende zorg aanbie-

den.  

Eén van de peilers binnen onze 

visie op kwaliteitsvolle zorg is 

ons streven om een woon-

zorgcentrum te zijn zonder 

vrijheidsbeperkende maatrege-

len voor de resident. 

 

Zo veel mogelijk vrijheid 

Het gebruik van hulpmiddelen 

die de vrijheid beperken, veroor-

zaakt zowel lichamelijke als psy-

chische schade. 

Daarom kiest Armonea ervoor 

om zo weinig mogelijk vrijheids-

beperkende middelen te gebrui-

ken, om de individuele vrijheid 

van elk van onze residenten 

maximaal te kunnen garanderen.    

 

Wat is vrijheidsbeperking?  

Vrijheidsbeperkende maatrege-

len worden ook wel eens ‘fixatie’ 

genoemd. Dat is elke me-

chanische, omgevingsbepalende 

of fysieke maatregel die tot doel 

heeft te vermijden dat bepaalde 

activiteiten uitgevoerd kunnen 

worden of die het gedrag van de 

resident controleren.  

Concreet kan dit gaan over deu-

ren die op slot gaan, een ver-

pleegdeken, gordels in zetels, 

veiligheidshek aan het bed…  

 

Zijn er alternatieven?  

Er bestaan voldoende prak-

tijkvoorbeelden en wetenschap-

pelijke documentatie die toela-

ten om uitstekende zorg te bie-

den zonder de vrijheid van de 

resident te beperken.  

Wanneer bijvoorbeeld, in het ka-

der van valpreventie, familie en/

of de behandeld arts beslissen 

om extra voorzorgen te nemen, 

zoeken we samen naar een 

oplossing die én de veiligheid én 

de vrijheid van de resident ga-

randeert.   

« Welke leeftijd u ook heeft, 
vrijheid is een mensenrecht, » 


