
In de thuiszorg wordt 24,7% van de patiënten (60+) in hun vrijheid beperkt, waarvan 85% dagelijks en 54,5% langdurig. 

‘Elke handelingsmethode (menselijk of mechanisch toegepast), materiaal of uitrusting aan of in de buurt van het  
lichaam van een persoon met de opzettelijke bedoeling dat de persoon deze niet kan verwijderen en die de  
bewegingsvrijheid beperkt.’ 
(Retsas, 1998; Gastmans & Milisen, 2006) 

Voorbeelden: bed tegen de muur plaatsen, kamerdeur op slot doen, persoon afzonderen in een aparte 
ruimte, remmen op de rolstoel, voorzettafel… 

Praktijkrichtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’ 

Zorgverleners moeten zich steeds bewust zijn dat elke toegepaste maatregel die de (bewegings) vrijheid 
beperkt (ongeacht het doel), fixatie is van de patiënt. 

Ethisch Kader 

Het al dan niet toepassen van fysieke fixatie is een moeilijke ethische beslissing waarbij waarden, normen en de redenen 
voor gebruik van fixatie worden afgewogen. 

De waardigheid respecteren Behandel iedere patiënt als een persoon. Vrijheid is een belangrijk kenmerk van het    
persoon-zijn. De menselijke waardigheid blijft altijd centraal ongeacht een ziekte,        
handicap of de nakende dood. 

De autonomie respecteren Informeer de wilsbekwame persoon en de familie maximaal over de keuzemogelijkheden. 
Betrek de persoon zo veel mogelijk in het besluitvormingsproces. 

Het integrale welzijn bevorderen Besteed aandacht aan zowel de lichamelijke als de psychosociale integriteit. 

De zelfredzaamheid bevorderen Ondersteun de zelfredzaamheid van de patiënt maximaal. Overweeg de toepassing van 
fixatie enkel wanneer het gedrag van de patiënt een ernstig gevaar inhoudt voor hemzelf 
of voor anderen. 

Juridisch Kader 

 Het fixeren of isoleren van een patiënt is vrijheidsberoving en is in principe niet toegelaten.  

 Verpleegkundigen, artsen, mantelzorgers (mits mantelzorgattest) en zorgkundigen (onder toezicht van een      
verpleegkundige en binnen een gestructureerde equipe) zijn hiertoe bevoegd. 

 Handel volgens het zorgvuldigheidsprincipe: overleg met betrokkenen (multidisciplinair samenwerken), onderzoek 
onderliggende oorzaken van het probleem, registreer en rapporteer in het patiëntendossier, handel conform een 
verpleegplan, breng de huisarts op de hoogte, pas de maatregelen zorgvuldig en correct toe, evalueer regelmatig. 

 Vraag uitdrukkelijke toestemming: 

 Aan de wilsbekwame persoon. 

 Indien niet wilsbekwaam, aan de vertegenwoordiger van de persoon. 

Verken medische oorzaken Ga na of de persoon vb. orthostatische hypotensie, visusstoornissen, valangst, dwaalgedrag of mobiliteitsproblemen heeft. Informeer bij de huisarts of medicatie en ziektebeelden een rol kunnen spelen. 

Optimaliseer de omgeving Verwijder obstakels zoals wielen aan nachtkastjes, onaangepast schoeisel, losliggende objecten op de grond. Denk na over binnenhuisinrichting zoals een extra laag bed of een rubberen mat of matras naast het 
bed. Breng nachtverlichting aan. Personaliseer de ruimte door het plaatsen van foto’s of bezittingen binnen handbereik. 

Ondersteun de persoon Moedig aan tot (lichamelijke) activiteit zoals helpen in het huishouden en bewegingsoefeningen. Moedig contact aan met familie, vrienden of kennissen. Help de persoon bij het rondlopen of zorg voor technische 
hulpmiddelen zoals een rollator. 

Empower de mantelzorger Geef informatie aan de mantelzorger, ondersteun de mantelzorger. 

Kijk ook naar : 

 De Alternatievenbundel - Alternatieven voor vrijheidsbeperking: https://www.vilans.nl/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking 

 www.valpreventie.be 

Persoonsgebonden factoren Beperkte mobiliteit, verhoogd valrisico, verminderd cognitief functioneren, hoge lichamelijke afhankelijkheid en gedragsproblemen, incontinentie, polyfarmacie 

Contextgebonden factoren De vraag van familie naar fixatie, afwezigheid mantelzorger, gebrek aan toezicht, kenmerken van de woning, laag welbevinden of overbelasting van de mantelzorger 

Zorgverleners en hun organisatie Beperkte aanwezigheid van continue professionele hulp, attitude en kennis van de zorgverlener (vb: misvatting omtrent fysieke fixatie, zich onvoldoende bewust zijn van het probleem, routinegedrag…),  

eigenschappen/cultuur van de organisatie (vb: geen duidelijk beleid, geen multidisciplinaire betrokkenheid, geen patiëntgerichte zorgcultuur), inschatting van de risicofactoren door verpleegkundigen 

Wat is Fixatie? 

Probleem 

Risicofactoren 

Ethisch en juridisch kader 

Alternatieven Elke zorgverlener kan creatief op zoek gaan naar alternatieven. 

Bron: Scheepmans K, Dierckx de Casterlé B, Paquay L, Van Gansbeke H, Milisen K. Streven naar een fixatiearme thuiszorg: Praktijkrichtlijn. Leuven: Acco; 2016.  

fixatiearmezorg.be 

Voor de patiënt 

Fysieke gevolgen: kneuzing, decubitus, ademhalingsproblemen, vermindering           
van spierkracht, risico op overlijden… 
 
Psychosociale gevolgen: vernedering, verlies zelfrespect, angst, risico op sociale 
isolatie, agressie… 

Voor de mantelzorger 

Negatieve gevoelens zoals ontkenning, kwaadheid en ontluistering, emotionele 
spanning, voelen zich vaak oncomfortabel, schuldig en hopeloos 

Voor de zorgverlener 

Negatieve gevoelens zoals schuldgevoel, frustratie, ongemak, morele conflicten 

Gevolgen 

Een combinatie van factoren kan leiden tot fysieke fixatie. Een grondige bevraging door jou als zorgverlener is noodzakelijk. 




