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Hand in hand op weg naar vrijheid
Woensdag 25 januari was het dan zover. De Inspiratiedag ‘Samen op weg naar vrijheid’ 

nam bezit van het voormalige Zorghotel. Dit mede mede door Vilans ondersteunde 

evenement wist een slordige zeventig medewerkers, cliënten, mantelzorgers en cliënt-

vertegenwoordigers naar de eerste verdieping van St. Elisabeth te trekken. Daar werd het 

thema vrijheid een dag lang in de schijnwerpers gezet. Onder meer door een escaperoom, 

pubquiz en Lagerhuisdebat. Maar waarom eigenlijk? “Omdat we medewerkers en ook 

cliënten bewust willen laten worden van wat vrijheid is. En vooral ook wat het gevoel van 

vrijheid kan beperken”, vertelt Wouter van Oord-Jansen van Vilans.

PAS OP VOOR DIE ‘SNEAKY’ VORMEN VAN VRIJHEIDSBEPERKING

De afgelopen jaren is er afscheid genomen van verschillende vrijheidsbeperkende midde-

len, zoals de Zweedse band. Maar tal van meer ‘sneaky’ vormen van vrijheidsbeperking 

zijn nog actief. Vormen waar medewerkers en cliënten zich misschien minder bewust 

van zijn. Met je rug naar een cliënt toe staan, overleggen over de cliënt in plaats van met 

de cliënt, het denken vóór een cliënt in plaats van hem of haar vragen… Idealiter geven 

medewerkers cliënten de aandacht die ze wensen. Maar cliënten worden steeds vaker 

opgenomen in een ver gevorderd stadium van hun dementie. En in de huidige kleinschali-

ge woonvormen moet je als zorgmedewerker je veelal in je eentje zien te redden. Dat zorgt 

ervoor dat wens en werkelijkheid gemakkelijk op gespannen voet kunnen komen te staan.

WEG MET DIE ANGST!

Een dag lang inspiratie snuiven, ervaringen uitwisselen en kennis opdoen leert dat er 

binnen zorggroep Maas & Waal eigenlijk best veel goed gaat. Ook is er is veel creativiteit 

aanwezig bij medewerkers om cliënten zoveel mogelijk vrijheid te bieden, merken ook 

Wouter en zijn Vilans-collega Franzisca. Net als ideeën om de omstandigheden nog verder 

te verbeteren. Wat weerhoudt zorgmedewerkers er dan van om nog cliëntgerichter te 

werken? Vaak zijn het tijd en lef, weet Wouter. Want waar haal je de tijd vandaan? En na-

tuurlijk ligt een discussie over vrijheid versus veiligheid op de loer. Het is dus een kwestie 

van worstelen, verschillende bordjes in de lucht houden en prioriteiten stellen. Maar wie 

de uitdaging wil aangaan en denkt in mogelijkheden, kan tot bijzondere ontdekkingen 

komen. En laat dat nou precies in lijn zijn met Doen wat nodig is! 
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Wat beperkt mij in mijn vrijheid?
Tijdens het Spiegelgesprek tussen cliënten en medewerkers 

kwamen onder meer de volgende gebeurtenissen ter sprake die 

bij cliënten zorgen voor een gevoel van vrijheidsbeperking.

• Niet naar de wc kunnen als je moet.

• Geen of te weinig contact met je EVV.

• Koffi ekopje met een te klein oor aangeboden krijgen.

• 24/7 afhankelijk zijn van de hulp van anderen.

• Gevangen zitten in je eigen lichaam.

• Regelgeving (medewerkers die je niet kunnen helpen 

omdat ze niet bevoegd zijn).

Ook waren er voorbeelden waaruit blijkt dat het de goede kant 

op gaat met vrijheid van cliënten:

• Contact met zorgmedewerkers is heel toegankelijk.

• Door Doen wat nodig is! kijkt men meer naar de mogelijk-

heden dan de onmogelijkheden.

• Met de wensen in de Wensboom wordt ook echt iets 

gedaan.

En vanuit medewerkers 

en cliënten werden de 

volgende tips gegeven die 

een groter gevoel van vrij-

heid kunnen bevorderen.

• Rust en geduld in vragen aan cliënten.

• Meer aandacht voor de persoon: je moet iemand willen 

leren kennen.

• Medewerkers twee dagen laten ondergaan wat cliënten 

dag in dag uit moeten ondergaan.

• Een gevoel van vrijheid of onvrijheid heeft dikwijls te 

maken met alledaagse dingen (muziek aanpassen aan wat 

cliënten willen horen, cliënten zelf melk in hun koffi e laten 

doen ook al morsen ze daarbij). 

• Vrijheid geven aan de cliënt is iets wat je als organisatie 

écht moet willen en daar samen écht voor gaan.

• Verschillende cliënten vergen verschillende houdingen van 

de professionals.

Geen ontsnappen aan
De escaperoom was misschien wel het 

hoogtepunt van de inspiratiedag. Een 

van de kamers in het voormalige Zorg-

hotel was omgebouwd tot escaperoom: 

de ramen afgeplakt met zwart zeil en een 

inrichting die bestond uit een kastje en 

een dressoir met het cliëntendossier en 

wat boeken. Drie medewerkers werden 

in een rolstoel gezet, hun handen vast-

gebonden aan het blad, en op hun hoofd 

een koptelefoon. Drie andere medewer-

kers kregen als doel om deze cliënten zo 

snel mogelijk te bevrijden om vervolgens 

als zestal vervolgopdrachten te doen 

die tot het einde van het spel moesten 

leiden. 

De cliënten worden vastgebonden aan 

hun rolstoel.

In een rolstoel met je handen vastgebonden 

op het blad is er geen ontsnappen aan.

Gezamenlijk zoeken naar de overige 

sleutels. 

Aanwijzingen zitten op de vreemdste 

plaatsen.

Speuren in het cliëntdossier: wat moeten 

we doen?

De eerste sleutel is gevonden: cliënten 

worden bevrijd! 
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De eerste sleutel is gevonden: cliënten 

Wat beperkt mij in mijn vrijheid?
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ORDE! ORDE!

Het Lagerhuisdebat
Negen stellingen en een veelvoud van meningen. Dat is het even simpele als doeltreffende recept voor een bruisend debat á la het Lagerhuis. 

“We moeten al zoveel registreren, dan 

maak ik liever een wandelingetje met een 

cliënt”

“Het leven in een verpleeghuis is hele-

maal niet saai, dan is er weer dit en dan 

weer dat!” 

“Als familie en mantelzorgers meehel-

pen, is er voldoende personeel om de 

vrijheid van een bewoner te garanderen”

“Familie heeft ook een verantwoordelijk-

heid in goede zorg voor een bewoner”

Met een prachtige metafoor vertelt deze 

co-assistent dat we ervoor moeten waken 

dat registreren niet erger is dan het pro-

bleem dat geregistreerd wordt.

De jury spreekt. “Het was moeilijk, maar 

toch zijn we het snel eens geworden over 

de uiteindelijke winnaar van het debat.”

FilmFestival
Het kijken van twee korte fi lms vormde ook een onderdeel van 

de Inspiratiedag. In een van de fi lms zagen de deelnemers een 

nagespeelde praktijkcase van een mevrouw die voor de tv in 

haar kamer tennis zit te kijken. Er komt een zorgmedewerker 

binnen die haar vertelt dat ze haar komt helpen naar bed te 

gaan. “Maar ik ben helemaal niet moe”, zegt de dame. “Dat 

klopt”, zegt de zorgmedewerkster. “Maar ik kom u toch even 

helpen.” En nadat ze de afstandsbediening uit handen van 

mevrouw pakt, begint ze haar uit te kleden en wordt mevrouw 

in bed geholpen.

Eveneens tegen de wil van de cliënt wordt de handtas van de 

cliënt uit haar handen gehaald (“het is toch niet fi jn om met uw 

tas in bed te slapen?”) en ongevraagd het licht uitgedaan (“het 

slaapt toch niet lekker met het licht aan!”)

Later zien we dezelfde dame weer voor de tv zitten, nu met haar 

rug naar de deur. Als haar dochter dit ziet, gaat ze om ophelde-

ring vragen bij de zorgmedewerkster. Ze krijgt ze te horen dat 

haar moeder vaak door de deur naar de gang roept. En dat dit 

echt veel rustiger voor haar is.

Misschien wel rustiger, maar voor wie? 

Ik weet, ik weet wat jij niet weet…
Acht teams van ieder vijf tot zes personen streden om de winst tijdens de Pub Quiz. 

Serieuze vragen, minder serieuze vragen, vragen met een vette knipoog: ze kwamen 

allemaal voorbij in deze onderlinge kennisquiz waar het er bloedfanatiek aan toeging. 

Viel er ook nog wat te leren? Zeker wel! Want wie wist bijvoorbeeld dat het gebruik van 

psychofarmaca de afgelopen decennia onverminderd hoog is gebleven? Uiteindelijk 

mocht het team van Lilian Willems, Monique de Vrught, Diane Lap, Sylvia van Aalst, 

Benita van de Broek en Marga van Kruisbergen zich na afl oop van het Lagerhuisdebat 

tot winnaars laten kronen. Slimme dames, die zorgmedewerkers! Winnaars van de Pub Quiz.
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Leren leren kun je leren
Dat dementie een degeneratieve ziekte is, is wel zo’n beetje 

bekend. Maar dat mensen met dementie ook iets kunnen leren, 

is voor velen een eyeopener. Tijdens de workshop ‘Vrijheid 

en veiligheid’ liet Dorry Stuij oud-medewerker van zMW en nu 

werkend bij DAZ (Dirkse Anders Zorgen) zien, wat leren brengt 

in relatie tot de zelfstandigheid en daarmee vrijheid van men-

sen met dementie. In een fi lmpje kregen de aanwezigen het 

verhaal van mevrouw Van 

Zuilen te zien. Een mevrouw 

die gewend was om iedere 

maandagmorgen koffi e te 

drinken bij haar dochter. 

Na haar opname in een 

verpleeghuis, ging dat niet 

meer. Tot groot verdriet van 

moeder en dochter. “Door 

associatief leren hebben 

medewerkers en familie mevrouw geleerd om zelfstandig de 

weg naar haar dochter af te leggen. Niet ‘de eerste weg links en 

de tweede rechts’, maar ‘bij het huis van Versteeg ga je met de 

weg mee en op de 

hoek waar de venter 

altijd stond steek je 

over’.”

Dorry vertelde verder dat mensen met dementie niet leren door 

het maken van fouten. “Dat onthouden ze niet.” Er zijn echter 

andere vormen van leren, zoals associatief en emotie leren. 

Zoals bij een meneer die steeds vergat waar de wc was. Deze 

meneer was dol op carnaval en dat deed de medewerkers be-

sluiten om een ‘feestmoment’ te creëren bij het moment dat hij 

naar de wc ging. Er werd een gettoblaster met heel harde car-

navalsmuziek in het toilet geplaatst en misschien werd er ook 

nog wel de polonaise gelopen. Bij de toiletgang van meneer gaf 

dat een zo overdonderende ervaring, dat meneer de volgende 

keren zelfstandig de wc kon vinden. 

“Het belangrijkste is dat je leert om met een andere blik naar 

dementeren te kijken. Focus niet op wat niet kan, maar kijk wat 

er wel mogelijk is. Want ook mensen met dementie zijn in staat 

om nog te ‘leren’. Daardoor ontstaat er ook een iets gelijkwaar-

diger contact.”

Marianne Nillessen, Henriëtte van Dinther en Hans van Herwij-

nen organiseerden samen met Thea van Kraaij (ontbrak wegens 

griep) de Inspiratiedag.

Na afl oop van een zeer geslaagde Inspiratiedag, is het tijd voor 

een gezamenlijk drankje en hapje.
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