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Protocol uitvoering vrijheidsbeperkende middelen en  
maatregelen 
 

 

Doel/Inleiding 
 
Met vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg worden interventies bedoeld die 
(vanuit de werking van de wet BOPZ) beperkende gevolgen hebben voor de 
individuele vrijheid van cliënten, waarbij de intentie van de maatregel bepaalt of het 
gaat om een vrijheidsbeperkende maatregel of een andere intentie (bv begeleiding, 
warme zorg, eigen verzoek). Vaak gaat het dan over (ernstige) beperking van de 
bewegingsvrijheid. Cliënten kunnen bijvoorbeeld niet zelfstandig hun huis of hun 
stoel verlaten. Het gaat hierbij om afzondering, al dan niet op de eigen kamer of 
appartement, en fixatie met hulpmiddelen zoals verpleegdeken, tafelbladen aan de 
stoel, bedhekken en andere mechanische middelen. Ook het gebruik van 
elektronische hulpmiddelen heeft beperkende gevolgen voor cliënten. 
Omdat deze interventies de cliënt ernstig belemmeren in zijn bewegingsvrijheid is 
het van belang zorgvuldig af te wegen en vast te leggen welke afspraken gemaakt 
zijn. 
Dit protocol beschrijft: 

- De mogelijke interventies die worden gehanteerd binnen St Franciscus 
- Op welke wijze deze worden gehanteerd 
- Indicatie en/of contra-indicaties voor deze interventies 

Tevens is de checklist zorgvuldigheidseisen bij het starten van middelen en 
maatregelen toegevoegd, evenals het formulier middelen en maatregelen. 
Het doel is voorkomen van lichamelijk en/of geestelijk letsel, bij de cliënt zelf of bij 
anderen (mede cliënten of personeel). 
 
Naast interventies die beperkende gevolgen hebben voor de individuele vrijheid, 
kunnen vrijheidsbeperkende interventies ook bedoeld zijn voor groepen cliënten, een 
voorbeeld hiervan is de codedeur (zie hiervoor de notitie sluitplan BOPZ-afdeling). 
Tevens kan een in principe vrijheidsbeperkende maatregel worden ingezet met een 
andere intentie dan vrijheidsbeperking (bv sensorbel ter begeleiding om de kamer 
terug te kunnen vinden, bedhek als warme zorg omdat familie daar om vraagt vanuit 
een gevoel van veiligheid). Er is dan geen sprake van een VBM zoals bedoeld vanuit 
de wet BOPZ. 
 
 
Verantwoordelijkheden 
 
De medewerker zorg is verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van 
vrijheidsbeperkende interventies. Niveau 2 medewerkers voeren uit onder 
verantwoordelijkheid van niveau 3. De medewerker zorg moet derhalve op de 
hoogte zijn van de wijze waarop de uit te voeren interventie moet worden toegepast. 
De besluitvorming rondom het al dan niet toepassen van vrijheidsbeperkende 
interventies is multidisciplinair en komt altijd tot stand met de 
cliënt/vertegenwoordiger en de specialist ouderengeneeskunde. Zie ook de 
beleidsnotitie BOPZ. 
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Het kwaliteitssysteem Prezo beschrijft in D 4.1.9 en D 4.1 10 (vrijheidsbeperkende 
maatregelen) en V 2.4 (preventiebeleid veiligheid) relevante prestaties en 
voorwaarden. 
 
 
Uitvoering 
 
In dit protocol worden de gebruikelijke en meest voorkomende interventies 
beschreven die gebruikt worden binnen St Franciscus. Er worden geen 
onrustbanden in bed gebruikt in verband met de gevaarlijke situaties die dit kan  
opleveren. 
 
Het gebruik van vrijheidsbeperkende interventies is onder te brengen in: 

- Vrijheidsbeperkende interventies in liggende houding / in en rondom bed 
- Vrijheidsbeperkende interventies in zittende houding / bij (rol) stoel 
- Vrijheidsbeperkende interventies bij mobiele cliënten 
- Overige vrijheidsbeperkende interventies  

Per interventie volgt: 
- Een algemene beschrijving 
- Indicatie en/of contra-indicatie voor deze interventie 
- Op welke wijze deze wordt gehanteerd 

 
Algemene afspraken: 

- Bij elke interventie wordt de Checklist Zorgvuldigheidseisen ingevuld (zie 
elders in dit protocol). 

- Formulier middelen en maatregelen wordt ingevuld en ter ondertekening aan 
arts en familie aangeboden. Dit krijgt een plekje in het dossier. 

- Van elke interventie wordt meteen (in de te werken dienst) een doel in het 
zorgleefplan opgesteld. 

- De contactverzorgende is verantwoordelijk voor het up to date houden van 
het zorgleefplan en oa het zo nodig bijstellen van het genoemde doel. 

- Elke verzorgende maakt gebruik van het zorgleefplan en handelt conform dit 
plan. Goed observeren en rapporteren is essentieel ivm evaluatie en wordt 
van alle verzorgenden verwacht. 

- Verder wordt in het zorgleefplan vastgelegd:  
0 reden van toepassing (bij welk gedrag wordt de interventie toegepast) 
0 frequentie, tijdstip en evt tijdsduur van toepassing 
0 op welke plaats verblijft de cliënt tijdens de toepassing 
0 welke observaties vinden tijdens de interventie plaats, met name om de    
veiligheid te kunnen garanderen 

- Aandachtspunten bij de observatie zijn: 
0 verzet de cliënt zich? 
0 is de familie accoord? 
0 hoe reageert de cliënt op de interventie? 
0 is de toepassing veilig of zijn er risico’s? 

 
Algemene benodigdheden: 

- Procedure starten van middelen en/of maatregelen 
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- Checklist Zorgvuldigheidseisen  
- Formulier Middelen en Maatregelen 
- Benodigd materiaal 

 
 
Algemene voorbereiding: 

- Vraag de specialist ouderengeneeskunde om toestemming. 
- Overleg met de familie over het voorstel en de argumenten. Indien zij niet 

accoord gaan, overleg opnieuw. 
- Vul de checklist in. 
- Vertel de cliënt wat er gaat gebeuren. 
- Vraag toestemming aan de cliënt. Indien verzet, zie beleidsnotitie BOPZ, en 

protocol vaststellen van verzet. 
 
Algemene nazorg: 

- Observeer de cliënt de eerste dag minimaal elk half uur. Daarna volgens 
afspraak in elk geval tijdens alle zorgcontacten. 

- Rapporteer bijzonderheden. Overleg met de specialist ouderengeneeskunde 
indien noodzakelijk of wenselijk. 

- Zorg dat alle benodigde formulier worden getekend en opgeborgen. 
- Maatregelen worden volgens afspraak geëvalueerd. 

 
 

1. Vrijheidsbeperkende interventies in liggende houding / in en rondom het 
bed 

 
1.1 De verpleegdeken 
 
De verpleegdeken is een matrasomsluitend hoeslaken dat overloopt in een 
jasje zonder mouwen. De verpleegdeken kan gesloten worden met een rits 
die loopt van de hals tot onder het matras. De flanken zijn verstevigd door het 
gebruikte stretchstof. De ritsjes aan de zijkanten van het laken kunnen dienen 
als doorlaatmogelijkheid die het gebruik van bv katheterslangen 
vergemakkelijkt. De cliënt kan in de verpleegdeken enigszins vrij bewegen 
maar kan zelfstandig het bed niet verlaten. 
 
Indicatie voor het gebruik: 

- Bij een cliënt die door plukken en rommelen inco materiaal los maakt of 
zichzelf ontkleedt , het koud krijgt en daardoor niet slaapt, en misschien ook 
niet in staat is zelfstandig te lopen, het besef niet heeft dat hij/zij dat niet kan 
en de cliënt kan niet kenbaar maken op te willen staan. 

- Bij een cliënt met een dermatologische aandoening die niet het besef heeft 
dat hij/zij de aandoening zoveel mogelijk met rust moet laten/ter bescherming 
tegen krabben. 

- Controleer of de cliënt voldoende kan bewegen en draaien, zonder dat 
deze uit bed kan vallen. 
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Contra-indicatie voor gebruik: 
- Bij cliënten die onrustig worden juist door het gebruik van een verpleegdeken. 
- Als alternatief voor een band in bed bij erge onrust. 

 
Instructie: 
1. Plaats de verpleegdeken met de hoekuitsparing om de hoekzijde van het 

matras. 
2. Buig het bestaande matras zo dat de andere twee hoekuitsparingen ook 

bevestigd kunnen worden. 
3. Open de rits en leg de cliënt met of zonder nachtkleding in de 

verpleegdeken en sluit deze, dmv de rits tot de onderzijde van de hoes. 
 

Aandachtspunt bij gebruik: 
- Bij cliënten met behoefte tot masturberen zal er rekening mee gehouden 

moeten worden dat de cliënt hiertoe wel de gelegenheid krijgt. 
 
 
1.2 Bedhekken 

 
Bedhekken (ook wel onrusthekken genoemd) zijn 2 of 3 massieve (beuken) 
latten/roestvrijstalen vouwhekken ingebouwd langs het bed. Ze zijn in één 
stand verstelbaar met drukknopbediening achter het hoofd- voeteneinde. 
Daarnaast is er een knop met extra veiligheidsborging (de ontgrendeling). 
 
Indicatie voor gebruik: 

- Bij een cliënt die niet in staat is zelfstandig te lopen, het besef niet heeft dat 
hij/zij dat niet kan én de cliënt kan niet kenbaar maken op te willen staan. 

- Bij een cliënt die niet de neiging heeft over het bedhek te klimmen. 
 

Contra-indicatie voor gebruik: 
- Bij cliënten met onrustgedrag gedurende de nacht. 
- Bij cliënten die over het bedhek klimmen. 

 
Aandachtspunten bij gebruik: 

- Bevestiging fixatiemateriaal aan het bed en nooit aan het bedhek! 
- Alert zijn voor beknelling van lichaamsdelen. 
- Angst (zich opgesloten voelen). 
- Overweeg bedhekbeschermers indien nodig. 
- Zorg voor een goed passende maat matras. 
- Zet het bed in de laagste stand. 

 
 

1.3 Sensorbel 
 

Een sensor signaleert en meldt bewegingen binnen een bepaalde omtrek (in 
een hoek van 90 graden, over een afstand van 6 meter). De beweging die de 
cliënt maakt om zijn/haar bed te verlaten wordt gesignaleerd en gemeld. De 
draadloze sensorbel bestaat uit 2 bij elkaar horende delen: 
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1. De zender (de sensor op statief). 
2. De ontvanger (wordt in een stopcontact gestoken en ingeplugd in het 

oproepsysteem). 
 

Indicatie voor gebruik: 
- Cliënt is nog wel mobiel, maar heeft ivm valgevaar ondersteuning nodig 

tijdens het lopen. 
- Cliënt die heel onrustig reageert op bedhekken/verpleegdeken. 

 
Contra-indicatie voor gebruik: 

- Geen contra-indicatie 
 

Instructie: 
1. Plaats de sensor, kijkend richting bed, op de vloer (bij voorkeur op  enkele 

meters afstand, onder een tafel of kastje, dus uit het looppad). 
2. Aanzetten: Zet de schakelaar op de ontvanger op 1 (groen lampje gaat 

branden). Controleer of de sensor werkt. 
3. Uitzetten: zet de schakelaar op 0 (rood lampje gaat branden). Zet evt het 

oproepsysteem uit. 
4. Wanneer het lampje geel oplicht, is de batterij van de sensor bijna leeg en 

moet vervangen worden. 
 

Aandachtspunten bij gebruik: 
- Vervang de batterij tijdig. 
- Zorg dat er niemand over de sensor kan vallen. 

 
1.4 Poseybed 

 
Het poseybed is een succesvol alternatief voor de onrustband. Het verhoogt 
niet alleen de veiligheid en geborgenheid, maar geeft tevens een gevoel van 
vrijheid. Het licht komt gefilterd binnen en het groene doek geeft rust. 
 
Indicatie voor gebruik 

- Bij cliënten met een verhoogd valrisico die onrust vertonen in bed en waarbij 
andere minder ingrijpende alternatieven niet voldoen 

 
Contra-indicatie 

- Geen contra-indicatie maar bij meerdere slangetjes en veel bewegen kan het 
ongemakkelijk zijn. 

 
Instructie 
1. Leverancier installeert het bed. 
2. Lees de gebruiksaanwijzing of kijk op youtube. 
3. Zorg dat alle ritsen en snelkoppelgespen dicht zijn. 
4. Kontroleer dit altijd! 
5. Trek niet aan de panelen, maar gebruik de rits. 
6. Zet bij weggaan het bed altijd in de laagste stand. 
7. Zorg dat de bediening op slot staat en de wielen op de rem. 
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8. In nood: gebruik een schaar of veiligheidsmes. 
 

Aandachtspunten bij gebruik 
- Bij mankementen direct laten maken. 

 
 

2. Vrijheidsbeperkende interventies in zittende houding / gebruik (rol)stoel 
 

2.1 Voorzetblad 
 
Het voorzetblad is een werkblad welke op een (rol)stoel bevestigd kan 
worden. De gebruiker kan daardoor niet zelfstandig de (rol)stoel verlaten. Een 
voorzetblad wordt soms ook gebruikt voor het gebruikersgemak zodat de 
cliënt zelfstandig een kop koffie kan drinken of een activiteit kan doen. In dat 
geval spreken we niet van vrijheidsbeperking en wordt na afloop van de 
activiteit het blad ook verwijderd.  
 
Indicatie voor gebruik: 

- Bij een cliënt die niet in staat is zelfstandig te lopen, het besef niet heeft dat 
hij/zij dat niet kan én de cliënt kan niet kenbaar maken op te willen staan/te 
willen lopen. 

- Bij een cliënt met ernstige vermoeidheid door loopdwang waardoor valgevaar 
ontstaat, middels het voorzetblad kan een moment van rust en herstel worden 
gecreëerd. 

 
Contra-indicatie voor gebruik: 

- Bij cliënten die onrustig worden door het gebruik van een voorzetblad. 
 

Aandachtspunten bij gebruik: 
- Ben alert op beknelling. 
- Zorg voor juiste bevestiging. 

 
 

2.2 Gordel of heupband in de (rol)stoel 
 

Een gordel of heupband in de (rol)stoel wordt overwegend ingezet als 
veiligheidsmaatregel bij het transport met bv een rolstoelbus of bij een 
instabiele cliënt tijdens het wandelen. Er is dan altijd een kliksysteem dat 
gemakkelijk geopend kan worden. 
Als vrijheidsbeperking wordt een ander sluitsysteem gebruikt welke 
enkel niet door de cliënt te openen is. 
 
Indicatie voor gebruik: 

- Wanneer een cliënt niet beseft dat hij gaat vallen wanneer hij probeert te 
lopen en dat kan zijn op bepaalde momenten van de dag. 

 
Contra-indicatie voor gebruik: 

- Bij cliënten die uit alle macht aan de gordel blijven trekken. 
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Aandachtspunten bij gebruik: 

- Let erop dat de gordel passend qua lengte is (niet te lang en niet te kort). 
- Let erop dat als de cliënt onderuit schuift, hij/zij zichzelf niet op kan hangen in 

de gordel.  
 
 

3. Vrijheidsbeperkende interventies bij mobiele cliënten 
 

3.1 GPS 
 
Is in onderzoeksfase binnen st Franciscus. 
 
 

4. Overige vrijheidsbeperkende interventies 
 

4.1 Dwangvoeding 
 

Dwang bij inname van vocht of voeding wordt niet toegepast. Soms kan er 
sprake zijn van enige aansporing/drang, maar als de cliënt zich blijft verzetten 
wordt er niet tegen de wil van de cliënt vocht/voeding toegediend. 
 
 
4.2 Dwangmedicatie 

 
Dwangmedicatie als noodmaatregel. 
Dwangmedicatie wordt uitsluitend als noodmaatregel toegepast als de 
geestesstoornis van de cliënt zo ernstig is dat de behandelend arts zich 
genoodzaakt ziet medicatie toe te dienen in de vorm van een injectie. 
Dwangmedicatie kan uitsluitend worden toegepast op een BOPZ erkende 
afdeling. 
 
Indicatie voor gebruik: 

- Het probleemgedrag van de cliënt is dermate storend dat de cliënt een gevaar 
is voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving. 

- De cliënt is niet in staat en/of bereid mee te werken aan andere (minder 
ingrijpende) oplossingen. 

 
Contra-indicatie voor gebruik: 

- Als de cliënt bereid en in staat is mee te werken aan andere (minder 
ingrijpende) oplossingen. 

 
Aandachtspunten bij gebruik: 

- Dwangmedicatie kan uitsluitend door de behandelend arts worden toegepast. 
- De familie wordt op de hoogte gebracht door de arts. 

 
Dwangmedicatie als behandelmaatregel. 
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Het toedienen van dwangmedicatie als noodmaatregel komt in de praktijk 
zelden voor. Wat wel met enige regelmaat voorkomt is “dwangmedicatie” 
waarbij de cliënt het medicament in verhullende vorm wordt gegeven. Het 
medicijn wordt dan vaak (gemalen) in het eten gedaan. 
Wanneer op “verborgen wijze” medicatie wordt gegeven met de mededeling 
dat het de pillen zijn van de cliënt, dan is het geen vrijheidsbeperking. 
 
Afzonderen of separatie mag niet binnen het verpleeghuis. 
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CHECKLIST ZORGVULDIGHEIDSEISEN BIJ DE START MET VBM 
(invullen/ aankruisen en in het zorgdossier of uploaden in ysis) 
 
Omschrijf het probleem: 
 
- Voor wie is het een probleem: cliënt zelf, mede cliënten, personeel* 
- Waarom is het een probleem: 
- Wat is het probleem: 
- Wanneer treedt het op (situatie, tijd en plaats): 
- Hoe vaak treedt het op: 
- Wat is geprobeerd om het probleem op te lossen? 
- Welk resultaat had dat? 
 
 Is er sprake van gevaar? Ja / nee* 
 
- Wat is het gevaar? 
- Inschatting hoe reëel het gevaar is: 
 
 Is er verzet tegen noodzakelijk geachte zorg? Ja / nee* 
 
 - Veroorzaakt dit verzet gevaar? Ja / nee* 
 - Voor wie? cliënt zelf, mede cliënten, personeel* 
 
 Is er overlegd met andere disciplines Ja / nee.*  
 
- Zo ja, met welke: 
- Zo nee, waarom niet? 
- Wat is besproken: 
- Aan welke alternatieve oplossingen is gedacht ? 
- Zijn die geprobeerd? 
- Resultaat? 
 
Welke Middelen en/ of Maatregelen worden overwogen? 
 
 
Besproken met vertegenwoordiger  
 
- d.d.:         
 
Reactie: 
 
De “Checklist zorgvuldigheidseisen bij het staren van Middelen en Maatregelen” is in 
werking getreden in april 2009. Bij evaluatie op 5 november 2014 zijn er geen 
wijzigingen aangebracht. Het voorliggende protocol “Checklist zorgvuldigheidseisen 
bij het staren van Middelen en Maatregelen” is per 5 november 2014 van kracht.  
Bij evaluatie in december 2015 zijn geen wijzigingen aangebracht. 
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Persoonsgegevens 

 

  

Geslacht 
vrouw man 

 

 

 

  

Geboortejaar 
 

 
  

Opnamedatum 
 

 

 

  

Situatie 
 

  

Begindatum en -
tijd  

 

 

  

In het kader 
zorgleefplan Ja in het kader van een zorgleefplan 

 

Nee niet in het kader van een zorgleefplan 
 

Geen zorgleefplan aanwezig 
 

 

 

  

Overeenstemmin
g zorgplan Ja met cliënt 

 

Ja met wettelijk vertegenwoordiger 
 

Nee verzet door cliënt 
 

Nee verzet door wettelijke vertegenwoordiger 
 

 

 

  

Aard van 
toepassing M&M-akkoord 

 

Dwangbehandeling 
 

M&M-nood 
 

 

 

  

Beschrijving 
noodsituatie 

 

 

  

Noodzakelijkheid  
  - 

 

Valrisico t.g.v. geen mobiliteitsinzicht - 
 

Dwaalgedrag - 
 

Gevaar eigen leven/ernstig letsel - 
 

Agressie tegen zichzelf oproepen - 
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Ander ernstig letsel bezorgen - 
 

Gevaar psychische gezondheid anderen - 
 

Gevaar algemene veiligheid anderen - 
 

Anders * 
  

 

* Anders, nameljk  

 
 

 

 

  

 

 
 

 

Algemeen 

  

Juridische status 
RM - Rechterlijke Machtiging 

 

IBS - Inbewaringstelling 
 

IBS procedure gestart 
 

BOPZ-indicatie 
 

Vrijwillig 
 

 

 

  

Diagnosecode 
DSM IV  

 

  

Diagnosecode 
ICD-10   

 

  

Omschrijving 
geestesstoornis 
 
 

 

 

  

Gebruikmaken 
klachtregel Cliënt IS in staat 

 

Cliënt NIET in staat wettelijke vertegenwoordiger IS op de hoogte gesteld 
 

Cliënt NIET in staat wettelijke vertegenwoordiger NIET op de hoogte 
gesteld 

 

Cliënt NIET in staat GEEN wettelijke vertegenwoordiger aanwezig 
 

 

 

  

 

 
 

 

Akkoord 

  

Zorgcoördinator 
 
 

Initieel Niet Akkoord Wel Akkoord 
 

 

 

  

Arts 
Initieel Niet Akkoord Wel Akkoord 

 

 

 

  

Naam arts 
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Naam 
ondertekende 
(cliënt/vertegenw
oordiger) 

 

 

  

 

 
 

 

Beëindiging 

  

Status vragenlijst  
Actueel Afgesloten 

 

 

 

  

Einddatum 
 

 
  

Tijd beëindiging 
 

 
  

Beëindiging 
Toepassing feitelijk beëindigd Voortgezet onder andere condities 

 

 

 
  

Reden 
beëindiging Er is geen noodsituatie meer 

 

Overlijden 
 

Alternatief voor vrijheidsbeperking 
 

Inzet andere M&M 
 

 

 

  

Toelichting 

 

 

  

Andere M & M  
M&M 

Afzonderen 
M&M Bedhekken 

M&M Blad op 
(rol)stoel 

M&M 
Cameratoezicht 

 

M&M Gordel 
in rolstoel 

M&M Medicatie 
onder dwang   

 

    
 

 

 

  

Juridische status 
gewijzigd Ja per 

 

Nee wel aangevraagd per 
 

Nee niet gewijzigd 
 

 

 

  

Juridische status 
gewijzigd/aangev
raagd per 

 

 

  

Zorgleefplan 
gewijzigd Ja bijgesteld 

 

Ja opgesteld 
 

Nee 
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Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

Overeenstemmin
g zorgleefplan Ja met cliënt 

 

Ja met wettelijke vertegenwoordiger 
 

Nee verzet door cliënt 
 

Nee verzet door wettelijk vertegenwoordiger 
 

 

 

  

Registratiejaar 
 

 
  

 

 
 

Formulier Middelen & Maatregelen - Sensorbel (2/3) 

 
Toepassing maatregel - SENSORBEL 

  

Reden 
 
Aangeven waarom 
volgens u deze 
maatregel/dit middel 
doelmatig is om het 
ernstige gevaar af te 
wenden. 

 

 

  

Minder ingrijpende 
alternatieven 
Ingezet? 

Ja Nee 
 

 

 

  

Toelichting inzet 
minder ingrijpende 
alternatieven 

 

 

  

Tijdstip(pen) 
toepassing  Wisselende tijdstippen Vaste tijdstippen Continu 

 

 

 

  

Toelichting 
tijdstip(pen) 
toepassing 

 

 

  

 

 
 

 
Evaluatie 1 

  

Evaluatiedatum (01) 
 

 
  

Voortzetten (01) 
Ja Nee Herstart 

 

 

 

  

Datum herstart (01) 
 

 
  

Alternatieven (01) 
Ja Nee 
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Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

Toelichting (01) 

 

 

  

 

 
 

 
Evaluatie 2 

  

Evaluatiedatum (02) 
 

 
  

Voortzetten (02) 
Ja Nee Herstart 

 

 

 

  

Datum herstart (02)  
 

 
  

Alternatieven (02) 
Ja Nee 

 

 

 

  

Toelichting (02) 

 

 

  

 

 
 

Verder in te vullen met meerdere evaluatiemomenten 


