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Checklist aanschaf, logistiek en beheer 
vrijheidsbeperkende middelen (bopz) 
 
Eisenpakket bij aanschaf en gebruik bedhekken en bedhekbeschermers 
 

 De bedhekken moeten geïntegreerd zijn en niet afneembaar (om ARBO-
technische redenen). 

 De bedhekken moeten dezelfde lengte hebben als het bed. 

 De afmetingen tussen de latten en/of spijlen van het bedhek mag maximaal 13,5 
cm zijn zodat het hoofd van een cliënt niet tussen spijlen of latten bekneld kan 
raken. 

 Het matras moet passen bij de breedte en lengte van het bed. 

 Het matras mag niet tussen de bedhekken door kunnen schuiven. 

 Het bedhek moet goed vergrendelbaar zijn zodat de cliënt het niet kan openen. 

 Een scharnierend bedhek mag vingers en ledematen niet afknellen. 

 De bedhekken dienen stevig te zijn en niet doorbuigbaar. 

 Een verlengd bed dient altijd in combinatie met verlengde bedhekken en een 
verlengd matras te worden gebruikt. 

 Wanneer een antidecubitusmatras boven op een standaard matras wordt gelegd 
mag dit niet te hoog worden. De afstand tussen bovenzijde matras en bovenzijde 
bedhek mag nooit minder dan 25 cm zijn. Het bedhek moet zijn functie kunnen 
behouden. 

 De bedhekbeschermers moeten veilig zijn d.w.z.: 

- De bedhekbeschermers moeten goed te bevestigen zijn en niet gemakkelijk 
te verwijderen door de cliënt. 

- Het moet niet mogelijk zijn voor een cliënt om ledematen onder de 
bedhekbeschermers te steken. Wanneer een cliënt wel in staat is om 
ledematen tussen de bedhekbeschermers te steken, dan dient een stoffen 
bedhekbeschermer gebruikt te worden die onder het matras door gaat. 

- De bedhekbeschermers moeten tijdens zorgmomenten gemakkelijk te 
verwijderen zijn door het verplegend personeel. 

- De bedhekbeschermers moeten het hele bedhek bedekken. Bij een verlengd 
bed moet er tevens een verlengde bedhekbeschermer worden ingezet. 

 
Eisenpakker bij aanschaf en gebruik werkblad op (rol)stoel 
 

 Het werkblad moet bij nood snel te verwijderen zijn.  

 Het werkblad mag geen uitstekende delen hebben waar iemand zich aan kan 
bezeren. 

 Het werkblad moet aansluiten aan het lichaam van de (rol)stoelgebruiker zodat 
onderdoor schuiven niet mogelijk is. 

 Alle overige eisen m.b.t. een werkblad op de (rol)stoel dienen met de 
ergotherapeut besproken en geregeld te worden omdat dergelijke eisen per 
individu kunnen verschillen. 
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Eisenpakket bij aanschaf en gebruik plukpak (hansop) 
 

 Het plukpak moet gewassen kunnen worden op een temperatuur van 60 graden. 

 De gebruiker moet het plukpak niet zelfstandig kunnen openmaken of uittrekken. 

 Er moet op gelet worden dat het plukpak volledig heel is voordat het wordt 
aangetrokken. 

 Maak een juist keuze uit de verschillende materiaalsoorten zoals tricot of katoen. 

 Het hoofdgat van het plukpak moet goed aansluiten zodat de cliënt zich er niet in 
kan werken en verstikkingsgevaar optreedt. 

 Er moet een passende uitvoering gekozen worden zoals: 

- plukpak met drukknoopsluiting in het kruis 

- plukpak met ritssluiting achter op de rug 

- plukpak met lange pijpen en voet en lange mouwen 

- plukpak met korte pijpen en korte mouwen. 
 
Eisenpakket bij inzetten en gebruik gordel in rolstoel 

 

- Zorg voor verwijzing naar de ergotherapeut in verband met het selecteren van een 
 geschikte (rol)stoel met een geschikte gordel. 

- Controleer of de gordel op de juiste wijze is bevestigd aan de (rol)stoel. 

- Laat de bewoner plaatsnemen in de (rol)stoel. 

- Klik de gordel om de buik van de bewoner. Zorg dat de gordel niet knelt, maar laat 
ook geen ruimte over.  

- Ga na hoe de gordel in geval van nood snel geopend kan worden.  

- Controleer of de bewoner comfortabel zit, overleg zo nodig nog met de 
ergotherapeut. 

- Gebruik de gordel op de met arts en familie afgesproken momenten. 
 
Eisenpakket bij aanschaf en gebruik sensorbel 
 

- Het elektrische gedeelte van de sensorbel moet in goede staat verkeren zodat er 
geen gevaarlijke situatie kan ontstaan door bijvoorbeeld kortsluiting. 

- De sensorbel dient zo geplaatst te worden dat de cliënt er niet over kan struikelen.  
 
Eisenpakket bij aanschaf en gebruik poseybed 
 

- Het materiaal moet wasbaar zijn 

- Verstikkingsgevaar mag niet aanwezig zijn 

- De client moet aan alle zijden toegankelijk zijn 

- Het frame moet bepolsterd zijn ivm bezeren 

- Het elektrische gedeelte moet in goede staat verkeren 
 
Algemene eisen rondom logistiek en beheer vrijheidsbeperkende middelen 
 
Teamleider is verantwoordelijk voor hoeveelheid en staat van de middelen. Legt 
hierover verantwoording af in het MT. Medewerkers signaleren en melden 
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voorkomende problemen. Specialist ouderengeneeskunde is eindverantwoordelijk 
voor de inzet van vrijheidsbeperkende middelen. 
 
Het kwaliteitssysteem Prezo beschrijft in V1.1 (deskundigheid) en V2.2.1 (voldoende 
en bekwame medewerkers) relevante prestaties en voorwaarden.  
 
Het protocol M&M voorwaarden voor aanschaf en gebruik materialen is in werking 
getreden in december 2013. Bij evaluatie op 5 november 2014 zijn er geen wijziging-
en aangebracht. Het voorliggende protocol M&M voorwaarden voor aanschaf en 
gebruik materialen is per 5 november 2014 van kracht. Bij evaluatie in december 
2015 zijn geen wijzigingen aangebracht. In sept 2016 is de naam van het protocol 
gewijzigd en is logistiek en beheer samengevoegd met dit protocol. Tevens is het 
poseybed toegevoegd. 


