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2 Definitie (omschrijving) : 
 
Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle middelen die hetzij direct, hetzij indirect, bij een individu 
worden toegepast met als doel de bewegingsvrijheid te beperken. (Gallinagh et al., 2001) 
Met fysieke fixatie wordt bedoeld: elk middel, materiaal of uitrusting dat vastgemaakt is aan of dichtbij 
het lichaam van de persoon, dat niet controleerbaar of gemakkelijk verwijderbaar is door die persoon en 
dat opzettelijk bedoeld is om te voorkomen dat de persoon zijn lichaam naar een gekozen positie 
beweegt, of dat de persoon normale toegang heeft tot zijn lichaam. (Stillwell, 1991) 
 
 
Het gaat om fysieke fixatie in een eerder ruime zin toegepast bij volwassen personen en betreft “elke 
handeling of het gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet makkelijk kan 
worden verwijderd”, zoals:. 

- gebruik van bedsponden, uitsluitend met het doel te fixeren. 
- lendengordels (Zweedse band), pols- en enkelbanden, riemen, fixatiegordels of -vesten, 

handschoenen, … 
- gewone stoelen, rolstoelen of geriatrische zetels met aangepaste veiligheidsgordels en/of 

voorzettafel, uitsluitend met het doel te fixeren. 
- gesloten kamers of gesloten verpleegeenheden (bv. met cijferslot) 

 
Het gaat om dit soort fixatie die de patiënt belemmert in zijn vrijheid en functioneren; 
m.a.w. het fixeren voor het positioneren van een patiënt die niet meer kan stappen en dat ook niet meer 
wenst te doen wordt NIET als “fysieke fixatie” beschouwd. 
 

3 Basisprincipes: 
 

Het basisprincipe is dat er NIET wordt gefixeerd tenzij de veiligheid op geen enkele andere manier kan 
gevrijwaard worden. 

 
- Deze richtlijn is geen protocol, d.w.z. dat deze richtlijn bedoeld is om het beslissingsproces 

rond fixatie te ondersteunen. Mits gegronde reden kan van de richtlijn afgeweken worden. 
- De beslissing tot het gebruik van fixatie gebeurt bij voorkeur in team, samen met de patiënt 

en/of familie. 
- Alvorens over te gaan tot fixatie worden eerst alternatieven overwogen. 
- Het aanwenden van fixatiemiddelen als vrijheidsbeperkende maatregel is een technisch 

verpleegkundige verstrekking waarvoor geen medisch voorschrift nodig is. In het kader van het 
behandelcontract dat de patiënt met de arts heeft afgesloten, bepaalt de arts mee het 
fixatiebeleid.  

- Fixatie is in principe altijd beperkt in tijd. De nood aan verdere fixatie moet dus regelmatig 
geëvalueerd worden. 

- Het comfort van de patiënt wordt maximaal nagestreefd. 
- Een verhoogd toezicht is aangewezen in functie van de mogelijkheden. 
- In het verpleegdossier wordt een verslag opgemaakt als uiting van een doordacht teambesluit. 
- Bij fixatie in urgente situaties moet een registratieformulier opgesteld worden omdat dit 
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- mogelijk een levensbedreigende situatie is en registratie van belang is voor alle betrokkenen. 
- Er wordt steeds op zoek gegaan naar onderliggende uitlokkende factoren. 

 

4 Indicaties :  
 
- Risico op beschadiging van fysieke en/of psychische integriteit van de patiënt of die van anderen. 
- Risico op onderbreking van levensnoodzakelijke therapie. 
 

5 Beslissingsboom :  
 

5.1 Flowchart 
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5.2 Vrijheidsbeperking in urgente situaties 

 

 
 

Vrijheidsbeperking in urgente situaties: 
kortdurend gebruik van fixatie kan aangewezen zijn 

indien de veiligheid en de gezondheid op geen andere manier kan gevrijwaard 
worden 

door de aanwezige zorgverstrekker(s) 

 
 

5.2.1 Voorwaarden 

 
- een “urgente situatie”: 
Het betreft : “een fysiek agressieve en/of niet (be)handelbare patiënt (sociaal en cognitief niet meer 
toegankelijk), met beduidend risico voor de patiënt om zichzelf of anderen letsels toe te brengen, 
waarbij de veiligheid en de gezondheid op geen enkele andere manier dan door fixatie kan 
gevrijwaard worden door de aanwezige zorgverstrekker(s), 
 
- het bepalen van de urgentie: 
Het bepalen van de urgentie gebeurt door screening van de patiënt door een verpleegkundige op basis 
van de definitie. van “urgente situatie”, gerichte gegevensverzameling en intuïtie. Er is bijgevolg nood 
aan een goede afspraak met artsen welke info van belang is voor evaluatie van de situatie. 
 
Elke verpleegkundige of de zorgkundige mits een zorgplan handelt onverwijld (en uiteraard zonder 
toestemming af te wachten), maar beperkt zich tot onmiddellijk noodzakelijke tussenkomsten in het 
belang van de veiligheid en gezondheid van de patiënt en anderen. Fixatie en behandeling moeten in 
functie staan van het welzijn van de patiënt. 
 
- de betrokkenheid van een arts: 
De arts wordt bij de fixatie betrokken onder meer om volgende redenen: 
- in het kader van het behandelcontract dat meestal tussen arts en patiënt bestaat moet de arts op de 
hoogte worden gebracht van de fixatie.  
- een medische urgentie kan immers aan de basis van het gedrag kan liggen zodat de evaluatie aan 
bed van de situatie door een arts noodzakelijk kan zijn. De arts moet in deze omstandigheden ook 
oordelen of fixatie niet tegenaangewezen is. 
- het doel van de fixatie, eventueel met inbegrip van een sedatie, is dikwijls  om een behandeling 
mogelijk te maken en deze behandeling moet door de arts voorgeschreven worden. 
 
- verslaggeving: 
Elke verpleegkundige verstrekking, waaronder fixatie, vereist registraties en notities in het 
patiëntendossier. Een adequate besluitvorming is slechts mogelijk mits een correcte observatie en 
verslaglegging in het patiëntendossier. 
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5.2.2 Aandachtspunten bij fixatie in urgente situaties 

 
Het is van belang om zoveel als mogelijk te anticiperen en urgentie te vermijden ! 
Zorg voor uw eigen veiligheid: 
 
- probeer zelf rustig te blijven en de patiënt respectvol te benaderen; agressie kan agressie uitlokken ! 
- hou de patiënt in uw zicht en hou voldoende afstand 
- probeer altijd met minstens 2 personen te zijn om de patiënt te fixeren 
 
Er is nood aan verhoogd toezicht: 
 
- omdat het om een medische urgentie kan gaan 
- omwille van het gevaar op ongevallen bij een geagiteerde gefixeerde patiënt 
- omwille van de nevenwerkingen verbonden aan sederende medicatie 
- omdat de patiënt op regelmatige basis geobserveerd moet worden (zie o.a. bij “veilige fixatie”) 
- zo mogelijk moet de patiënt in de buurt van de verpleegpost geplaatst worden 
- zo medisch geïndiceerd moet een transfer naar intensieve zorg gebeuren (beslissing van een arts!) 
- om aandacht te besteden aan risico’s in de omgeving van de patiënt; er moet altijd rekening gehouden 
worden met de kans dat de patiënt uit zijn fixatie loskomt: ramen sluiten, risicovol materiaal verwijderen 
(scharen, voorwerpen waarmee kan gegooid worden, …). 
 
Zorg voor veilige fixatie: 
 
- omwille van het gevaar op ongevallen bij een geagiteerde gefixeerde patiënt 
- om huidletsels bij de patiënt te vermijden 
- Er wordt geopteerd voor fixatiemateriaal met magneetsloten. 
- bij gebruik van hulpmiddelen: volg de gebruiksaanwijzing van de firma en vermijd improvisatie 
 
De nood aan snel contact en/of snelle aanwezigheid van een arts: 
 
Rekening houdend met het behandelcontract tussen arts en patiënt moet de behandelende arts zo snel 
mogelijk gecontacteerd worden voor verder overleg en verdere behandelingsplanning: het blijft een 
belangrijk event in de ziektetoestand van de patiënt. Soms kan het noodzakelijk zijn dat de 
behandelende arts of arts van wacht onmiddellijk ter plaatse komt bv. bij onverwachte evoluties. 
 
Zorgvuldig documenteren op een specifiek registratiedocument: 
 
- van de toestand van de patiënt 
- van de reden tot fixatie 
- de fixatiemaatregelen 
- evaluatie van de deugdelijkheid van de fixatie 
- evaluatie van de verdere nood aan fixatie 
- evaluatie van de behandeling 
 
Informeren van de familie (en zo mogelijk van de patiënt) (informed consent): 
 
De familie wordt ten gepaste tijde op de hoogte gebracht van de reden en omstandigheden, de 
vermoedelijke duur van fixatie en de evaluatie van de nood aan fixatie. 
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Indien noodzakelijk wordt eveneens voldoende begeleiding en ondersteuning voorzien.  
Indien de patiënt een eerste keer gefixeerd wordt, wordt er voor het eerstvolgend bezoek contact met 
de familie opgenomen om hen te verwittigen en voor te bereiden op confrontatie met fixatie. 
 
Geruststellende aanwezigheid: 
Vraag (indien gewenst) aan de familie of naastbestaande naar de mogelijkheden tot geruststellende 
aanwezigheid bij de patiënten (tijdens en buiten de bezoekuren). Deze afspraak kan echter geen 
reden zijn voor verminderde observatie vanwege de zorgverstrekkers. 
 
Fixatie is een zeer ingrijpend iets voor de patiënt en roept heel wat negatieve gevoelens op, zodat dit op 
zich reeds een reden is voor geruststellende aanwezigheid.  
 
Het is belangrijk om zelf rustig te blijven en zoveel mogelijk aan de patiënt uitleg te geven waarom tot 
fixatie wordt overgegaan.  
 
VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN DIE HET GEBRUIK VAN FYSIEKE FIXATIE KUNNEN 
UITSTELLEN OF VERMIJDEN: 
 

- Specifieke maatregelen: bed in laagste stand, verhoogd toezicht door inschakeling 
familie/vrijwilligers, vast schoeisel, aangepaste loophulpmiddelen, installeren van de patiënt in 
nabijheid/in het zicht van de verpleegwacht, bed tegen muur schuiven, …  

 
- Cognitieve en sensorische stimulatie: krant, klok, kalender, foto’s vertrouwenspersoon, correct  

gebruik van bril en hoorapparaat, patiënt regelmatig oriënteren in tijd, plaats en persoon, zorg 
voor evenwichtige prikkeldosering, geen sensorische over- en/of onderprikkeling,.. 

 
- Geïndividualiseerde zorg: creëer een therapeutische omgeving en zorg voor continuïteit van 

zorg, 
vertrouwensklimaat en respectvolle benadering, luister ectief, documenteer en analyseer 
gedrag van patiënt, moedig bezoek van vertrouwenspersoon aan, geef voldoende uitleg bij 
diagnostische en therapeutische interventies en bouw voldoende rustpauzes in; bij agitatie de 
patiënt kalm, duidelijk en geruststellend bejegenen en niet onbewaakt alleen laten, 
therapeutische aanraking, voorzie voldoende activiteit en vermijd verveling,.. 
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5.3 Vrijheidsbeperking in niet-urgente situaties 

Vrijheidsbeperking in niet-urgente situaties: 
fixatie mag enkel aangewend worden: 

indien de veiligheid en de gezondheid op geen andere manier kan gevrijwaard worden 
of indien het gedrag op geen enkele andere manier kan beheerst worden 

 
We maken in de benadering onderscheid tussen een beslissingsonbekwame patiënt en een 
beslissingsbekwame patiënt. 
 

5.3.1 Vrijheidsbeperking bij een beslissingsonbekwame patiënt. 

 
Beslissingsonbekwaamheid is niet wettelijk omschreven en berust op een klinische beoordeling van de 
behandelende arts in samenspraak met zijn/ haar team. Indien nodig roept de behandelende arts het 
advies van een collega en/ of een psycholoog in. Een beslissingsonbekwame patiënt is op het ogenblik 
van evaluatie mentaal en/of fysisch niet in staat om: 
 
- de verstrekte informatie te begrijpen 
 
- of inzicht te verwerven in de aard van de situatie 
 
- of inzicht te verwerven in de gevolgen van zijn besluit 
 
De wet betreffende de rechten van de patiënt schrijft voor dat men dan terugvalt op respectievelijk: 
1. een door de patiënt zelf (op voorhand) benoemde vertegenwoordiger met al dan niet een 
voorafgaande wilsverklaring. 
2. een wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt; in wettelijk bepaalde hiërarchische volgorde: 

a. de echtgeno(o)t(e), de wettelijk of feitelijk samenwonende partner 
b. een meerderjarig kind 
c. een ouder 
d. een meerderjarige broer of zus 
 

In de praktijk is een voorafgaande wilsverklaring zelden voor handen. De vertegenwoordiger (meestal 
familie) wordt rechtstreeks betrokken in het zorg- en beslissingsproces en ten gepaste tijde op de 
hoogte gebracht van de reden en de omstandigheden. Indien noodzakelijk wordt eveneens voldoende 
begeleiding en ondersteuning voorzien. Door het informeren over de voor- en nadelen van fixatie en het 
voeren van een open communicatie met de familie wordt rekening gehouden met hun visie en 
perceptie. Door deze proactieve betrokkenheid zal de familie waarschijnlijk minder vlug klacht indienen 
wanneer er zich in het kader van het fixeren of niet fixeren een ongeval of ander probleem zou 
voordoen. Daarenboven kan de fysieke aanwezigheid van een familielid in de nabijheid op zich 
preventief werken ten aanzien van de fixatie (bewakingsfunctie). 
 
Op bovenstaand principe bestaat een uitzondering. De zorgverstrekker behartigt de belangen van de 
beslissingsonbekwame patiënt telkens wanneer er: 

1. geen door de patiënt zelf benoemde vertegenwoordiger is (of deze niet bereid is) of geen 
wettelijke vertegenwoordiger is (of deze niet bereid is) 

2. een geval van conflict ontstaat tussen wettelijke vertegenwoordigers van dezelfde rang 
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3. een wettelijke vertegenwoordiger een beslissing neemt die een bedreiging van het leven of een 
ernstige aantasting van de gezondheid van de patiënt inhoudt. 
 

Het beslissingsproces (vaststellen van de beslissings(on)bekwaamheid, optreden van en overleg met 
vertegenwoordigers en eventueel optreden als belangenbehartiger) zal steeds in het patiëntendossier 
gedocumenteerd worden. De wet op de patiëntenrechten verplicht een schriftelijke motivering. De 
familie wordt ten gepaste tijde op de hoogte gebracht van de reden en de omstandigheden. Indien 
noodzakelijk wordt voldoende begeleiding en ondersteuning eveneens voorzien. 
Indien de beslissingsonbekwaamheid te voorzien is zoals tijdens een verblijf op intensieve zorg, is het 
verstrekken van voorafgaandelijke informatie aan de patiënt of het diensteigen protocol aangewezen. 
De beslissingsonbekwame patiënt moet altijd in de mate van het mogelijke bij de beslissing (tot 
vrijheidsbeperking) worden betrokken.  
 
 
 

5.3.2 Vrijheidsbeperking bij een beslissingsbekwame patiënt. 

 
Bij de beslissingbekwame patiënt is de regel dat de toestemming is vereist alvorens over te gaan tot 
vrijheidsbeperking. Indien een zorgverstrekker de noodzaak tot vrijheidsbeperking vaststelt bij een 
wilsbekwame patiënt die weigert, dient de zorgverstrekker altijd en onmiddellijk te overleggen met een 
verpleegkundige of de arts. 
De patiënt moet op voorhand maximaal geïnformeerd worden over de verschillende 
keuzemogelijkheden  en de gevolgen van bv. fixeren en niet-fixeren. De verpleegkundige of de arts 
moet op een zo objectief mogelijke en voor de patiënt begrijpelijke wijze informatie geven over de 
verschillende behandelmogelijkheden, hun doel en aard, voor- en nadelen, gevolgen en risico’s.  De 
verpleegkundige zal rekening houdend met het behandelcontract arts – patiënt in principe 
voorafgaandelijk met de arts overleg plegen. Als de beslissingsbekwame patiënt de fixatie blijft 
weigeren wordt dit gerespecteerd en de beslissing wordt genoteerd in het patiëntendossier. 
 

5.3.2.1 Voorwaarden 

 
Fixatie als laatste keuze ! 
 
Fixatie kan GEEN optie van eerste keuze zijn omdat: 
- patiënten het recht hebben om vrij te zijn van fixatie 
- fixatie geen efficiënt middel is in de preventie van vallen 
- fixatie geen efficiënt middel is in de behandeling van onrust 
- er risico's verbonden zijn aan fixatie 
 
Fixatie : na multidisciplinaire beslissing, met inbegrip van de vertegenwoordiger(s) bij een 
beslissingsonbekwame patiënt na voorafgaandelijk geïnformeerde toestemming van de patiënt: 
 
Een multidisciplinaire beslissing verhoogt de kans dat: 
- in het verantwoorden van de keuze met zoveel mogelijk informatie is rekening gehouden 
- de beslissing als een verantwoordelijkheid van meerdere personen wordt gedragen 
- er een goede communicatie is m.b.t. de fixatie 
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Door het betrekken van de patiënt of zijn vertegenwoordiger(s) 
- kan er rekening gehouden worden met hun visie/perceptie t.a.v. fixatie 
- zijn zij automatisch geïnformeerd 
- wordt de toestemming bekomen en bij weigering door de vertegenwoordiger(s) kan er desgevallend in 
multidisciplinair overleg in het belang van de patiënt en om bedreiging van het leven of aantasting van 
de gezondheid af te wenden, van afgeweken worden.  
 
Belang van de arts in het multidisciplinair team:  
 
De arts moet kunnen beoordelen of de medische toestand van de patiënt geen tegenindicatie vormt 
voor fixatie. 
 
Regelmatig opnieuw evalueren of de nood aan fixatie verder bestaat:: 
 
- om na te gaan of er geen veiliger alternatieven beschikbaar zijn gekomen 
- om na te gaan of er geen wijziging is in het gedrag of risico op vallen van de patiënt 
 
Om die reden is het voorschrift voor fixatie ook maar 24 uur geldig en moet het dagelijks 
geëvalueerd worden ! 
 
Fixatie moet gekoppeld worden aan een “mobiliteitsplan”: 
- de ledematen die gefixeerd worden moeten regelmatig geoefend worden 
- zo mogelijk zou de patiënt op regelmatige tijdstippen moeten kunnen rondstappen (bv. met de kinesist 
of bij het naar het toilet brengen, met familie, …) 
- ter preventie van de risico's verbonden aan immobilisatie door fixatie 
- en om het risico op vallen te verminderen ! 
 

5.3.2.2 Aandachtspunten bij fixatie in niet-urgente situaties 

 
Zorgvuldige beoordeling en documentatie (rapportage) dat er geen veiliger alternatief kon 
gevonden worden. 
 
Hierbij moet ook nagegaan worden dat de gevaren inherent aan fixatie niet groter zijn dan de 
bekommernis om veiligheid. 
 

- er kan afgeweken worden van het individueel recht op vrijheid indien de beslissingsbekwame 
patiënt niet in staat wordt geacht om voor zijn eigen handelen verantwoordelijk te zijn; m.a.w. 
als de patiënt niet in staat is om voor zijn eigen veiligheid in te staan, dan wordt het de plicht 
van de zorgverstrekker = “toezichts- en bewakingsplicht” ! 

- om bovenvermelde redenen kan fixatie geen optie van eerste keuze zijn; indien er dan toch 
wordt gekozen voor fixatie dan moet deze keuze verantwoord worden ! 

 
Gedrag dat aanzet tot het overgaan tot fixatie moet eerst aanzetten tot het nagaan of het gedrag 
niet kan begrepen worden en/of er geen oorzaak kan gevonden worden: 
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- bij patiënten met cognitieve stoornissen of afasie zou moeten nagegaan worden of het 
gedrag geen non-verbale manier van het communiceren van noden is; door het 
achterhalen van de noden en het zo mogelijk tegemoet komen hieraan kan fixatie 
eventueel vermeden worden. 

 
- bij patiënten met een gedrag dat wijst op gevaar voor vallen zou eerst moeten gedacht 

worden aan de reden voor het risico op vallen en of deze reden behandelbaar is; zeker 
in het geval het een patiënt betreft die vóór opname nog mobiel was. 

 
- bij patiënten die intraveneuze leidingen, sondes, ... uittrekken: 

 zo mogelijk de nood van de behandeling aan de patiënt uitleggen; 

 de nood aan verdere behandeling met deze invasieve technieken nagaan en zo 
mogelijk verwijderen; 

 leidingen uit het zicht of het bereik van de patiënt brengen (onder de slaapkledij 
verbergen; omzwachtelen; insteekplaats met groot verband bedekken; 
“wanten” aantrekken; trappelzak, ...) 

 het zorgvuldig omgaan met de leidingen om pijn of ongemak te vermijden. 
 
Herevaluatie: de nood aan regelmatige beoordeling zowel van de patiënt als van het 
fixatiemateriaal: 
 

- de herevaluatie dient regelmatig door een verpleegkundige te gebeuren  
- de nood aan verdere fixatie wordt in team besproken; 
- indien verdere vrijheidsbeperking noodzakelijk blijkt wordt dit genoteerd in het dossier; 
- regelmatige beoordeling van de patiënt is nodig omdat fixatie geen 

toezichtsvervangend middel kan zijn en omwille van de risico's verbonden aan fixatie. 
Er moet ook altijd rekening mee gehouden worden dat een lichte agitatie of onrust de 
voorbode kan zijn van “delirium”, met een ernstig onderliggend medisch lijden; 

- regelmatige beoordeling van het fixatiemateriaal is nodig om de gepastheid van het 
fixatiemateriaal te kunnen inschatten. Indien de patiënt zich uit het fixatiemateriaal heeft 
kunnen bevrijden is fixatie op een andere wijze zeker aangewezen. 

 
De fixatie moet regelmatig verwijderd worden: 
 

- ter preventie van de risico ’s verbonden aan fixatie 
- dat kan bv. als de patiënt verzorgd wordt, of als de familie aanwezig is, ... 

 
Zorg voor veilige fixatie: 
 

- omwille van het gevaar op ongevallen bij een geagiteerde gefixeerde patiënt  
- om huidletsels bij de patiënt te vermijden 
- Er wordt geopteerd voor fixatiemateriaal met magneetsloten 
- bij gebruik van hulpmiddelen: volg de gebruiksaanwijzing van de firma en vermijd 

improvisatie 
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Aandacht voor hydratatie, eliminatie, comfort en sociale interactie: 
 

- ter preventie van de risico's verbonden aan fixatie; 
- drank binnen de bereikbaarheid van de patiënt zetten of regelmatig te drinken geven; 
- de patiënt regelmatig naar het toilet brengen (eventueel toiletschema) en zorg voor 

vezelrijke voeding en beweging; 
- zoeken naar fixatiemiddelen die het minst beperkend zijn; 
- bij fixatie in bed of in de zetel: goed ondersteunen bv. door (positionerings)kussens, ... 
- de bel binnen de bereikbaarheid van de patiënt leggen; 
- aan de familie vragen om geruststellend aanwezig te zijn (zo wenselijk en haalbaar); 
- regelmatig eens de kamer ingaan, ook al is het maar voor een halve minuut en kort 

aandacht geven aan de patiënt; 
- de deur van de kamer openlaten bij een in de zetel gefixeerde patiënt zodat hij 

regelmatig iemand kan zien passeren of de patiënt in de gang of de dagzaal zetten 
(opletten met overstimulatie met risico op agitatie) 

 
 Zorgvuldig documenteren in het patiëntendossier: 
 

- van de toestand van de patiënt 
- van de reden tot fixatie 
- de fixatiemaatregelen 
- evaluatie van de deugdelijkheid van de fixatie 
- evaluatie van de verdere nood aan fixatie 
- evaluatie van de behandeling, van alternatieve maatregelen (behandeling van valrisico, 

... ) 
 
Informeren van de familie (en zo mogelijk van de patiënt): 
 

- omtrent de reden van de fixatie 
- de vermoedelijke duur van de fixatie en de evaluatie van de nood aan fixatie 
- vraag aan de familie naar mogelijkheid tot geruststellende aanwezigheid bij patiënt. 

 
Beëindigen van de vrijheidsbeperking: 
 

- de beslissing tot beëindigen wordt genomen door minstens een verpleegkundige, bij 
voorkeur in overleg met de andere teamleden 

- de beslissing wordt genoteerd in het patiëntendossier en zo spoedig mogelijk 
gecommuniceerd aan de behandelende arts. 

- de patiënt of desgevallend de vertegenwoordiger(s) worden geïnformeerd over de 
beslissing. Indien noodzakelijk volgt een nabespreking. 

 

6 Aandachtspunten voor specifieke verpleegafdelingen 
 

6.1 Pediatrie: 
o De basisprincipes, indicaties, vrijheidsbeperking in urgente en niet-urgente situaties zoals 

hierboven beschreven zijn eveneens van toepassing op de afdeling pediatrie.  
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o Een vrijheidsbeperkende maatregel op pediatrie is steeds een situationele 
vrijheidsbeperking steeds met de bedoeling om te beschermen, nooit met de bedoeling om 
te sanctioneren.  

o De vrijheidsbeperking moet het enige en laatste middel zijn om (dreigende) schade aan 
zichzelf of anderen te verhinderen. 

o De beperking moet zo kort en minimaal mogelijk zijn en steeds onder medische toezicht. 
o Isolatie wegens mogelijk besmettingsgevaar is ook een vrijheidsbeperkende maatregel. 

Extra psychosociale aandacht voor de beleveniswereld van het kind dat even afgesloten is 
van de buitenwereld zal geboden worden.  

o Indien mogelijk wordt aan het kind uitgelegd waarom deze maatregel wordt genomen. 
o Aan de ouders of wettelijke vertegenwoordiger wordt  een mondeling akkoord gevraagd. 

o Schriftelijke rapportage van de mededeling aan vertegenwoordigers en/ of kind zijn terug te 
vinden in het verpleegdossier.  

o Bij kinderen is steeds specifiek fixatiemateriaal aangepast aan leeftijd te gebruiken.  

 Bewegingsruimte van het kind wordt aangepast aan zijn leeftijd en zelfredzaamheid 
(o.a. vrijheid beperken door toegang tot de gang te verbieden of door een 
kinderbed met volledige sponden te gebruiken) 

 Het kind moet steeds in een bed gelegd worden aangepast aan zijn leeftijd.  

6.2 Intensieve zorgen 

o De basisprincipes, indicaties, vrijheidsbeperking in urgente en niet-urgente situaties zoals 
hierboven beschreven zijn eveneens van toepassing op de afdeling intensieve zorgen.  

o Hoewel belangrijk op elke verpleegafdeling is het op intensieve zorgen extra belangrijk 
aandacht te hebben voor de preventie en / of behandeling van het delier (prevalentie wordt 
beschreven tot 30% van de patiënten): 

 Gebruik van een screeningsinstrument (DOS schaal, NEECHAM, …) 

 Aandacht voor oorzaken van verwardheid 

 Adequate medicamenteuze behandeling 

o Belang van fixatie omwille van de indicatie ‘wegens risico op beëindigen van 
levensnoodzakelijke therapie’. Vooral het fixeren van ledematen is hierbij therapeutisch 
noodzakelijk.  

6.3 Spoedgevallen 
o De basisprincipes, indicaties, vrijheidsbeperking in urgente en niet-urgente situaties zoals 

hierboven beschreven zijn eveneens van toepassing op de afdeling spoedgevallen.  
o De afdeling spoedgevallen wordt dikwijls geconfronteerd met een vorm van verbale of 

fysieke agressie, die eveneens aanleiding geven tot vrijheidsbeperkende maatregelen, 
maar waarbij de aanleiding van een andere aard is.  Zie dan ook interne procedure bij 
agressie.  

o De afdeling spoedgevallen dient te beschikken over een isolatiekamer (KB 27 april 1998). 

o Binnen de afdeling spoedgevallen zijn er eigen procedures om zo vlug mogelijk hetzij intern 
hetzij extern advies te vragen aan psychiater/psycholoog. 

6.4 Paramedisch Interventie Team (PIT) 
o De basisprincipes, indicaties, vrijheidsbeperking in urgente en niet-urgente situaties zoals 

hierboven beschreven zijn eveneens van toepassing op de afdeling spoedgevallen.  
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o De interventies vinden plaats buiten het ziekenhuis. Indien er omstaanders aanwezig zijn, 
die geconfronteerd worden met het nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen kan een 
beperkte uitleg nuttig zijn.  

o Het onder controle krijgen van een agressieve patiënt op de openbare weg is moeilijker dan 
in het ziekenhuis. Politioneel optreden kan noodzakelijk zijn. Voorafgemaakte afspraken 
met deze instanties zijn belangrijk en verhogen de efficiëntie.  

o De ambulancedienst moet in het bezit zijn van doeltreffende fixatiemateriaal.  

 

7 Complicaties :  
 

Risico op letsels en ongevallen: 
 

- er is een hogere kans op letsels indien de persoon valt (bv. over bedsponden kruipen). 
- er is kans op ernstige huidletsels als de persoon probeert uit de fixatie te geraken: pols- 

en enkelletsel, decubitus en huidletsels door vastraken in de bedsponden, ... 
- er is kans op een dodelijk ongeval (door verstikking). 

 
 
Risico's verbonden aan de immobilisatie door fixatie: 
 

- verlies van spiermassa en daardoor verlies van mobiliteit en stabiliteit met verhoogd 
risico op vallen; 

- risico op dehydratatie als er geen vocht in de bereikbaarheid van de patiënt staat of als 
de patiënt door fixatie verhinderd is zelf vocht in te nemen; 

- risico op incontinentie doordat de patiënt niet zelf naar het toilet kan stappen of een 
urinaal kan nemen; 

- risico op decubitus door immobilisatie, 
- mogelijke maceratie van de huid door incontinentie en mogelijke dehydratatie; 
- gevaar voor constipatie, ... 

 
Risico op psychisch lijden door fixatie: 
 

Fixatie wordt veelal toegepast bij patiënten met cognitieve stoornissen. Deze patiënten hebben 
al moeite om hun ziekenhuisopname te verwerken en zijn vaak angstig en onzeker. In hun 
vrijheid beperkt worden, zonder echt te begrijpen waarom, kan aanleiding zijn voor het 
ontwikkelen van nog meer angst en onzekerheid, agressie en/of depressie. 
Een gefixeerde patiënt wordt ook belemmerd in zijn mogelijkheden tot sociale contacten, met 
mogelijk sociale isolatie tot gevolg. Een hoge mate van stress kan ook negatieve fysiologische 
gevolgen hebben, mogelijk met levensbedreigend karakter (bv. hartstilstand door ernstige 
agitatie). 
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8 Gebruiksaanwijzing fixatiemateriaal 

8.1 Veilige fixatie: aandachtspunten 
- Kies het materiaal aangepast aan de ernst van de toestand.  
- Gebruik de juiste maat. 
- Maak de linten stevig vast aan een vast punt van het bed, zodat ze niet van plaats 

kunnen verschuiven. 
- Controleer of het materiaal veilig en correct werd aangebracht.  
- Oppassen voor knellende kleding of juwelen.  
- Fixatie in zetel: gebruik van voorzettafeltje, eventueel gecombineerd met onrustgordel, 

adequaat aangedaan, zodat patiënt niet naar onder kan schuiven (ophangingsgevaar!) 
- Combineer de lendengordel steeds met het bedhekken in de hoogste stand en zet het 

bed in de laagste stand.  
 

8.2 Biocarefix –Low standaard bedgordel met tussenbeenstuk 
 

 
 

- Doe de gordel zo aansluitend mogelijk aan zonder de ademhaling van de patiënt te 
belemmeren. Plaats de gordel onder de ribbenkast en boven de heupkam. 

- Gebruik steeds de zijbanden. De zijbanden zorgen ervoor dat de patiënt zich kan 
draaien in het bed. Zorg voor een juiste maat, zodat de patiënt niet over het bed kan 
draaien.  

- De bedgordel mag niet gebruikt worden in de zetel of rolstoel.  
- De patiënt kan nog steeds langs boven uit de gordel kruipen. Minimaal een 

3puntsfixatie kan dit voorkomen.  
- Een verhoogd toezicht op eventuele afknellingen is belangrijk (de eerste keer na 10’) 

8.3 Biocarefix – pols  

 
 

- Bij fixatie van de extremiteiten moet regelmatig gecontroleerd worden dat de 
bloedcirculatie niet wordt afgesnoerd. De ledematen moeten worden gecontroleerd op 
kleur en eventuele zwelling (de eerste keer na 10’).  

- Bevestig de polsbanden nooit aan het bedhekken.  
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- Als polsbanden gebruikt worden om een levensnoodzakelijke therapie te kunnen 
garanderen is een Biocarefix Handschoen een valabel alternatief, dat best eerst 
toegepast wordt.  

8.4 Biocarefix – voet 

 
 

- Bij fixatie van de extremiteiten moet regelmatig gecontroleerd worden dat de 
bloedcirculatie niet wordt afgesnoerd. De ledematen moeten worden gecontroleerd op 
kleur en eventuele zwelling (de eerste keer na 10’).  

- Bevestig de enkelband nooit aan het bedhekken.  
- Bevestig nooit beide voeten aan één kant van het bed. 

 

8.5 Biocarefix stoelfixatie 

 
 

- Bevestig de stoelfixatiegordel met een slotsysteem eerst stevig rond de rugleuning van 
het zitmeubel.  

- Laat nadien de patiënt plaatsnemen in de zetel en breng de band zo aansluitend 
mogelijk aan zonder de ademhaling van de patiënt te belemmeren.  
 

8.6 Biocarefix Handschoenen 
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9 Uitlenen fixatiemateriaal 
 

Het fixatiemateriaal wordt centraal beheerd in de kelder. Het lokaal is toegankelijk met de 
personeelsbadge en aldus is elke activiteit te achterhalen.  
 
Het materiaal wordt bewaard in een curverbox. Op de curverbox staat de inhoud van het materiaal. Er 
wordt verwacht dat bij het terugbrengen van het materiaal de inhoud terug volledig is.  
 
Elke curverbox bevat daarenboven ook een waszak, zodat het materiaal kan gewassen worden door de 
linnendienst.  
 
Flow: 
 
De afdeling haalt het materiaal op, als het nodig is. Er wordt een logboek afgetekend. Men neemt de 
volledige curverbox mee. De afdeling is verantwoordelijk dat het materiaal niet verloren noch stuk gaat.  
Als het materiaal  niet meer nodig is, brengt de afdeling het materiaal in de curverbox naar de 
linnenkamer voor het onderhoud en controle. 
De linnenkamer kijkt na of al het materiaal aanwezig en in orde is. 

 Als het materiaal in orde is, brengt de linnenkamer het materiaal in de curverbox terug naar de 
centrale uitleendienst.  

 Als het materiaal niet in orde is (hetzij onvolledig, hetzij stuk), brengt de verantwoordelijke van 
de linnenkamer het materiaal naar Heidi Tops. Zij zal de nodige acties ondernemen.  

 
 

10 Referenties: 
 
Milisen e.a.;  Richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de patiënt in de 
UZ Leuven. Tijdschrift voor geneeskunde, 62, nr.3, 2006 
Technische Commissie voor verpleegkunde, werkgroep fixatie en isolatie; eindverslag; 2007 
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw; Kinderen, vrijheidsbeperking en vrijheidsberoving, nr. 4, 2007 
Goris A., Gijsbrechts H., Iemants G.; Fixeren. Als het moet, doe het dan goed. Hoofdstuk 6, p.24-53, 
2011 
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11 Bijlagen 

11.1  Fixatiefiche 
 

Fixatiefiche 

Identificatieklever 
 

 
 

 

 

Deze fiche wordt aangevuld met een verslag in het verpleegdossier per shift.   

Start fixatie: datum:___/___/______ uur:____h____  

Reden van fixatie: 

 Preventie val       O ’s nachts      O overdag                O  
24/24u 

 Dreigende fysieke 
agressie 

      O Zichzelf        O personeel              O  
derden 

      O materiaal      O medepatiënt                             

 Fysieke agressie       O Zichzelf        O personeel             O  
derden 

      O materiaal      O medepatiënt                             

 Agitatie, verbale 

agressie 

 

 Suïcidegevaar        O Drang            O poging 

 Intoxicatie        O Alcohol          O geneesmiddel      O drug      

 Psychotisch gedrag  

 Wegloopgedrag        O  Drang           O  poging 

 Incontinentieproblemen   

 Therapieën   

 Andere:  

 
Gebruikte materiaal: 

 
O voorzettafel O bedsponden O lendengordel O polsbandje  

O enkelbandje O verpleegdeken O andere: ……………………………… 
 

 Datum  Handtekening vpk 

Bespreking in team   

Bespreking met arts   

Bespreking met familie/patiënt   

 
Einde van de fixatie: datum:___/___/______ uur:____h____ 
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11.2  Overleden gefixeerde bewoners 
 
 
 
 

 
Typische posities waarin gefixeerde bewoners zich bevonden op het moment van hun overlijden (Miles 
en Irvine, 1992). Zij droegen allemaal een lendengordel zonder een extra pols of enkelfixatie.  
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Goedgekeurd door :  
 

- Juridische dienst NVKVV (behalve hoofdstuk ‘Aandachtspunten voor specifieke 
verpleegafdelingen’).  

- Ethisch comité H. Hart ZH Mol 
- Veerle Corremans, diensthoofd verpleging 
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