Vragen

“Vrijheid van ouderen kunnen we best

Heb je nog vragen over fysieke

beperken omdat ze meer risico lopen

fixatie bij je partner, familielid of

te vallen en zich ernstig kunnen

kennis?

verwonden.”

Spreek

“Mensen voelen zich verplicht om
personen

te

beschermen

tegen

schade. Daarom wordt er vaak gebruik
gemaakt

van

vrijheidsbeperkende

maatregelen.”

dan

gerust

zorgverlener aan.
Deze folder bevat algemene
informatie en is bedoeld als
aanvulling op het gesprek met jouw
zorgverlener.

“Het stoort de oudere persoon niet om
in zijn of haar vrijheid beperkt te

worden.”

KU Leuven

In tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht is fixeren altijd
nadelig en leidt fixeren niet tot
minder risico en schade. De
beschikbare alternatieven
moeten dus altijd worden
overwogen.
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Spreek erover met jouw
zorgverlener en zoek samen
naar een gepaste oplossing
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Jef is 82 jaar en is soms wat
verward. ‘s Nachts kan hij erg
onrustig worden. Om nachtdwalen
te
voorkomen,
worden
zijn
bedhekken omhoog geplaatst.
Jan de zoon van Maria, zorgt al
enkele jaren voor zijn moeder.
Wanneer Jan naar de supermarkt
gaat, installeert hij Maria graag in
een zetel met een tafelblad. Jan is
bang dat Maria gaat vallen en iets
gaat breken.
Jeanne heeft jaren op een
boerderij gewerkt, zij moest om 4
uur opstaan om de dieren eten te
geven. Jeanne heeft dementie en
staat dus vaak om 4 uur ‘s nachts
op. Om te voorkomen dat zij haar
kamer verlaat, doet haar partner
de kamerdeur op slot.
Samen kunnen we zoeken naar
een gepaste oplossing.

Wat is fysieke fixatie?
Fysieke fixatie is elke handeling,
materiaal of uitrusting die bedoeld is
om de bewegingsvrijheid van een
persoon te beperken.
Voorbeelden: Iemand vastbinden
met
bijvoorbeeld
een
gordel,
kamerdeur op slot doen, persoon
afzonderen in een aparte ruimte,
remmen op rolstoel, voorzettafel, …

Gevolgen fysieke fixatie
Voor de patiënt
Fysieke
gevolgen:
kneuzing,
huidletsels,
blauwe
plekken,
ademhalingsproblemen, vermindering
spierkracht, …
Emotionele gevolgen: vernedering,
verlies zelfrespect, angst, agressie, …
Voor de mantelzorger
Negatieve gevoelens, ontkenning,
kwaadheid
en
ontluistering,
emotionele spanning, maar ook gevoelens van ongemak, schuld en
hopeloosheid.
Voor de zorgverlener
Negatieve gevoelens, schuldgevoel,
frustratie, ongemak en waarden zoals
empathie voor de situatie en
eigenwaarden die in strijd staan met
elkaar.

Praten over fixatie is niet zo
eenvoudig, maar jouw
zorgverstrekker zal naar je
luisteren, zonder een oordeel te
vormen.

Samen op zoek naar
een oplossing
De beslissing om al dan niet te
fixeren is vaak niet eenvoudig.
Daarom gaan zorgverleners samen
met jou zoeken naar de meest
gepaste oplossing. Je wordt als
patiënt, mantelzorger en familielid
vanaf het begin betrokken. Ook gaan
zorgverleners
zoveel
mogelijk
rekening houden met jouw wensen
als
patiënt,
familielid
of
mantelzorger.

Enkele tips
Optimaliseer de omgeving
 Zorg voor een goede verlichting.
 Neem gevaarlijke obstakels weg
zoals nachtkastjes op wielen,
losliggende kabels en tapijten.
 Gebruik bijvoorbeeld een extra
laag bed of een rubberen mat
naast het bed.
 Plaats nachtverlichting.
 Personaliseer de ruimte door het
plaatsen van foto’s of bezittingen
binnen handbereik van de persoon.
Ondersteuning van de persoon
 Moedig de persoon aan tot
lichamelijke
beweging
zoals
helpen in het huishouden en
bewegingsoefeningen.
 Moedig contact met familie,
vrienden of kennissen aan.
 Help de persoon bij het rondlopen
of zorg voor ondersteuningsmiddelen zoals een rollator.

