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INFORMATIEF
Fixatie arme zorg



Het eerste symbool is een persoon; deze stelt onze 
bewoners voor.

Het tweede stelt de zorgende mens voor; het verzorgend 
personeel.

Hier wordt een duif uitgebeeld die vrijheid voorstaat. Wij 
kiezen voor maximale vrijheid en autonomie van onze 
bewoners.

En tot slot is er de letter C die Communicatie en Comfort 
symboliseren; wij gaan de directe communicatie aan met 
onze bewoners en familie. Wij streven ook comfortzorg na.

BIJ EEN 
LOGO



Onder VBM verstaan we elke 
handeling of het gebruik van 
materiaal die de bewegingsvrij-
heid beperkt en die niet (makke-
lijk) verwijderd kan worden door 
de bewoner. We denken dan 
vooral aan het gebruik van onrust-
hekkens (bed), zweedse riemen 
(in bed of zetel), verpleegdekens 
(bed), de kamer sluiten, voorzet-
tafels en relaxzetels in ligstand.

Doorheen deze folder staat de 
vlinder symbool voor de vrijheid 
die zo belangrijk is bij de afwe-
ging voor toepassing van een 
� xatiemaatregel.

FIXATIE?
een leven zonder risico’s bestaat niet! 

Wij kunnen wel risico’s afwegen en daarbij gerichte keuzen maken. In onze 
woon- en zorgcentra maken wij alvast de keuze voor RESPECTvolle ouderenzorg 
waarbij elke vorm van vrijheidsbeperking maximaal geweerd wordt. En ja, dit 
betekent dat ons fi xatie-arm beleid niet risicoloos is maar weloverwogen.

Op dit vlak leert de literatuur ons dat de toepassing van vrijheidsbeperkende 
maatregelen (VBM) het valrisico niet zozeer beperkt maar juist doet toenemen 
door de impact op de mobiliteit en de toenemende onrust. Zonder toepassing 
van VBM is het valrisico reëel maar de letsels zijn doorgaans beperkt.

Deze nota reikt de nodige informatie aan voor bewoner en familie waarbij een 
‘NEEN’ in eerste instantie voor banden en riemen voorop staat. Wij willen dus 
zeer uitdrukkelijk het debat aangaan met betrokkenen mocht er toch een vraag 
naar fi xatie gesteld worden. Bij bewoners die zelf vragen om de relaxzetel/
rolstoel in ligstand te plaatsen of het onrusthekken aan het bed op te trekken, 
wordt dit niet als VBM beschouwd maar als een comfortmaatregel die u wenst 
om uw veiligheidsgevoel te verhogen. Wij vragen u dan wel een formulier van 
‘eigen toepassing VBM’ te willen ondertekenen.

Een overwogen risico  



Fixatie wordt dikwijls ingegeven 
vanuit veiligheidsoverwegingen 
en dat voornamelijk bij bewoners 
met een ‘slechte cognitieve status’, 
‘een hoge mate van lichamelijke 
afhankelijkheid’ en een ‘slechte 
mobiliteit’.

Voornamelijk het verhoogde valrisico 
bij ouderen (zeker bij personen met 

dementie) doet hulpverleners grijpen naar fi xatie. Onderzoek wijst immers uit 
dat 85-jarigen minstens één maal per jaar vallen met al dan niet aanzienlijke 
letsels waarbij heupfracturen in het oog springen. Het valrisico is doorgaans 
te wijten aan het samenspel van meerdere oorzaken: gebruik van medicatie, 
evenwichtsstoornissen, verminderde botmassa, zwakkere spieren....

In overige gevallen (10%) wordt fi xatie 
ingezet om redenen als ‘er voorheen werd 
gefi xeerd’, ‘om onrust in te dammen’, 
‘zwerfgedrag’, ‘agitatie met impact 
op medebewoners’, onderuitglijden 
of scheefzakken maar ook expliciete 
vraagstelling van familieleden.

Argumenten voor fi xatie 

Fixatie wordt dikwijls 
ingegeven vanuit 
veiligheidsoverwegingen.

Ernstige gevolgen….

De toepassing van maatregelen die 
de vrijheid beperken hebben zeer 
aanzienlijke negatieve gevolgen voor 
de bewoner: angst, verwardheid, 
agitatie, verlies van zelfrespect, 
depressie maar er zijn ook fysieke 
risico’s zoals doorligwonden, 
verminderde eetlust/ondervoeding, 
afname van spierkracht, respiratoire 
(luchtwegen) verwikkelingen, 
oedemen, cardiale stressfracturen 
en zelfs overlijden.



Hulpverleners staan voor een dilemma en afweging: 
hoe groot is het risico op vallen, welk gevaar lopen 
medebewoners bij iemand met geagiteerd gedrag, welke 
impact hebben vrijheidsbeperkende maatregelen op de 
bewoner,…? Simpele antwoorden bestaan niet en 
gemakkelijkheidsoplossingen willen wij uitsluiten.

Onze vzw heeft steeds getracht op een oordeelkundige wijze 
fixatie toe te passen. Hiertoe werd een stappenplan uitgewerkt 
waarbij de inspraak van de bewoner of zijn vertegenwoordiger 
was verzekerd. Ook de betrokken huisarts en de aan 
het woon- en zorgcentrum verbonden coördinerend en 
raadgevend arts hadden een uitdrukkelijke stem.

Een geïnspireerd en onderbouwd beleid...

Geïnspireerd door de EXBELT-studie (Universiteit Maastricht) 
willen wij ons VBM-beleid scherper stellen. De contouren van 
de EXBELTaanpak (EXpelling BELT restraint from psychogeriatric 
nursing homes) omvat een aantal kernelementen, die wij vanaf 
2015 onverkort willen toepassen.

Een afweging  

‘NeeN’ tegeN fixatie
De vertrekbasis is steeds ‘NEEN TEGEN FIXATIE’, zeker 
indien een mogelijk valrisico als argument wordt 
aangegeven. Wanneer het zorgteam toch meent dat een 
vrijheidsbeperkende maatregel zich opdringt dan zal de 
noodzaak aangetoond moeten worden. Ten gronde 
gebeurt dit door de argumentatieplicht bij zorgverleners 
in te voeren. Voorheen diende de arts of kinesist hun 
toestemming te verlenen; nu wordt hun zeer expliciet 
gevraagd de uitzonderlijke toepassing voor fixatie met 
redenen te omkleden (zie verder).

Van belang is dat:
•	 Alle	standaardinterventies	of	alternatieven	eerst	uitputtend	

onderzocht moeten zijn;

•	 VBM	is	uitsluitend	toegelaten	als	de	gezondheid,	de	
integriteit - waarbij gedacht wordt aan fysieke, psychische 
schade bij de bewoner of zijn medebewoners - ernstig 
geschaad zijn.



Wij maken één en ander concreet. Een 
bewoner is, na een heupfractuur, recent 
ontslagen uit het ziekenhuis en heeft 
daarenboven Alzheimer. Het medische 
argument tot deze uitzonderlijke fi xatie 
is dan: “tijdelijk verhoogd risico op letsels 
indien bewoner opstaat en valt, besefcontext 
van handelen ontbreekt door ziekte van 
Alzheimer”.

Daarenboven worden ook, indien fi xatie dan 
toch wordt toegepast, evaluatiemomenten 
ingebouwd. Tenslotte dient steeds een 
haalbaar mobiliteitsplan aanwezig te zijn.

Onze voorzieningen hebben een zeer expliciet 
‘beweegbeleid’ uitgestippeld onder de 
noemer: ‘Beweeg, beleef en ontmoet’. Een 
aparte nota geeft u hier volledige informatie. 
Hier volstaan wij met de melding dat zoveel 
mogelijk kansen tot beweging worden benut.

Referentiepersonen per campus
Op elke campus werd een personeelslid aangesteld met een bijzondere opdracht 
in het kader van VBM. Voor de vzw is er één centrale aanspreekpersoon: 
Ward Daelemans, master verplegingswetenschappen. 
U kan hem bereiken via fi xatiearmezorg@begralim.be



De vzw heeft voor meer dan 40.000 euro geïnvesteerd in alternatieven. Daarnaast 
werden ook de werkzaamheden van de kinesisten aangepast die sterker moeten 
inzetten op valpreventie en mobiliteit. Wij vatten als volgt samen:

aaNWeZigHeiD VaN aLteRNatieVeN

Aankopen Specifi eke verantwoordelijkheden

Vallen •		10	bedden	die	extra	laag	
gepositioneerd kunnen worden.

•		heupbeschermers
•		aangepaste	loopmiddelen
•		valdetectie	sensoren	en	infra	

rood detectoren
•		valmatten
•	‘sta	op’	detectie	

bewegingsdetectoren

Huisarts en coördinerend arts:
nagaan van medische parameters:
- polyfarmacie (medicatie)
- evenwichtsproblematiek
- specifi ek (bloekddrukval, infecties,    
cardiovasculair, evenwichtsproblemen)
Kinesist: valrisico-toets en 
mobiliteitsplan

Onderuitzakken, 
doorzakken, 
scheefzakken

aanpaste rolstoelen en relaxzetels

Dwaalgedrag •		dwaal- en zwerfgedrag kan 
opgevangen worden op Afdeling 
Oase

•		inzet van ballendekens

Dringende of reeds 
bestaande fi xatie?  

Indien er sprake is van een 
dringende fi xatie-nood of indien 
de bewoner vanuit zijn thuissituatie 
reeds werd gefi xeerd, dan wordt 
dit gedurende maximaal 14 
dagen doorgezet. Binnen deze 
periode worden alle betrokken 
partijen geconsulteerd en worden 
alternatieven uitgeprobeerd.

Deze nota wil niet uitputtend 
zijn: wij beschreven niet het 
multidisciplinaire karakter van 
de besluitvorming, bewoners 
zonder beslissingsbekwaamheid 
(waar familie dan optreedt als 
ambassadeur), of medicamenteuze 
sedatie. De plaatselijke 
referentiepersoon of het 
diensthoofd kan u hieromtrent 
verder informeren.



Info Kennisatelier Archipel
Het kennisatelier maakt deel uit van de vzw 
Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg en staat in voor 
kennisontwikkeling in de psychogeriatrie. Een greep 
uit onze publicaties:

•	 Fixatie-arme	zorg
•	 Nabijheid	in	kwetsbaarheid,	over	levenseinde	zorg	

en euthanasie
•	 Kleinschalig	wonen	voor	personen	met	dementie
•	 Oase,	opvang	van	bewoners	met	complex	gedrag

Working papers onderzoek:
•	 Beweeg,	beleef	en	ontmoet
•	 Baden	zonder	stijd:	voorkomen	van	geagiteerd	

gedrag
•	 Video-interactie	begeleiding
•	 Verrijkte	omgeving	voor	personen	met	dementie

Al deze nota’s kan u downloaden op onze website 
onder Kennisatelier Archipel www.begralim.be

In 1988 stonden wij aan de wieg van de Limburgse ouderenzorg. De kernwaarden 
van ons handelen, ‘respectvolle ouderenzorg’, zijn meer dan 125 jaar later, 
nog steeds actueel. Op meerdere locaties baten wij een gevarieerd aanbod van 
ouderenvoorzieningen uit: van servicefl ats, woon- en zorgcentra tot kleinschalig 
wonen. Het betreft allen recent gebouwde infrastructuur met een hoge 
comfortgraad.

Daarnaast ontplooiden wij ook thuiszorgondersteunende diensten zoals centra voor 
kortverblijf en dagzorg. De v.z.w. is tevens co-partner van het Expertisecentrum 
dementie en gangmaker van diverse innovatieve projecten zoals het ‘Mantelzorghuis 
Jongdementie’ en ‘Thuiszorgcoachen’. Meer dan 340 personeelsleden staan garant 
voor de dagelijkse vertaling van onze kernwaarde: ‘Mensen zijn aan mekaar gegeven 
doorheen de kringloop van het leven’.

De centrale administratie van de v.z.w. is gelegen in het 
woon- en zorgcentrum te Hasselt. Alle nuttige informatie 
over onze organisatie kan u terugvinden op onze website: 
www.begralim.be
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Sint elisabeth 
Woon- en zorgcentrum Hasselt

Sint Jozef 
Service� atresidentie Tongeren

eyckendael 
Woon-en zorgcentrum Riemst

Sint franciscus 
Woon-en zorgcentrum Tongeren


