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Visie

Het  Vlaams  Agentschap  Zorg  en  Gezondheid  definieert  “vrijheidsbeperkende
maatregelen”  als  iedere  behandelingsmethode,  elk  middel,  materiaal  of
uitrusting aan of in de buurt van het lichaam van de bewoner,  die hij/zij  niet
gemakkelijk kan verwijderen en/of die de bewegingsvrijheid van of de normale
toegang tot het lichaam beperkt. 

In de missie van Woonzorgcentrum Sint-Felix staat dat de mens als individu op
een holistische  wijze  dient  benaderd  te  worden.  Welzijn,  geborgenheid,  open
communicatie, waardigheid, respect, zelfbeschikking en autonomie zijn tevens bij
vrijheidsbeperkende maatregelen centrale waarden. 
Vanuit deze missie streven wij naar een fixatiearm beleid met als uitgangspunten
het multidisciplinair analyseren van het gedrag van de bewoner, het zoeken naar
alternatieven op maat van de bewoner,  het stilstaan bij  wat het voor iemand
betekent om in zijn vrijheid beperkt te worden en het bewust en verantwoord
omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen.
Wij gaan ervan uit dat door warmte, geborgenheid en genegenheid te bieden,
kortom een veilige zone te creëren, we meer onrust kunnen wegnemen dan met
welk  ander  middel  ook.  Het  leven  is  echter  niet  zonder  risico’s,  niet  in  ons
dagelijks leven, ook niet binnen een woonzorgcentrum. Je kan nooit een 100%
veilige situatie creëren.

Indien  een  bewoner  een  bepaald  gedrag  vertoont  waarbij  mogelijks
vrijheidsbeperkende  maatregelen  nodig  zijn,  dan  zal  er  een  multidisciplinair
overleg  plaatsvinden.  Dit  heeft  als  doel  in  team  te  onderzoeken  of  er  een
onderliggend  aan  te  pakken  probleem  is  dat  het  gedrag  van  de  bewoner
verklaart  en  of  er  alternatieven  zijn  om  vrijheidsbeperkende  maatregelen  te
voorkomen.
Indien vrijheidsbeperkende maatregelen toch vereist zijn, dient dit zeer omzichtig
te gebeuren met inspraak en goedkeuring van de bewoner, zoals voorgeschreven
door de Wet op de patiëntenrechten (2002).
Indien de bewoner wilsonbekwaam is, zal de mentor de beslissing op zich nemen.
In  een  acute  situatie  kan  de  verpleegkundige  de  beslissing  nemen  om  een
bewoner in zijn vrijheid te beperken zonder vooraf toelating te kunnen vragen.
De  verpleegkundige  zal  zijn/haar  gemotiveerde  handeling  omschrijven  in  het
elektronisch  zorgdossier.  De  bewoner,  de  mentor  en  de  huisarts  worden
geïnformeerd. 
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