
Vr
ijh

ei
ds

be
pe

rk
en

de
 m

aa
tr

eg
el

en
 

in
 d

e 
la

ng
du

re
nd

e 
zo

rg

Vrijheidsbeperkende 
maatregelen 
terugdringen? 
Vilans helpt mee



Vrijheidsbeperkende maatregelen hebben vaak een 
averechts effect. Bovendien grijpen ze in op het leven 
van de cliënt. Er zijn betere opties – waarmee je 
meteen voldoet aan de nieuwe wetgeving. 
Maar welke zijn dat? Hoe krijg je die ingevoerd? 
En wat als de familie daar anders over denkt? 

Vilans helpt mee. Op onderdelen of gedurende het 
hele verbetertraject. Je kunt instrumenten bij ons 
krijgen waarmee je zelf aan de slag gaat. Veel tools 
en handige downloads vind je op  www.vilans.nl/
vrijheidsbeperking. Je kunt ons ook vragen om met 
je op te lopen. Vaak is dat fijn, een onafhankelijke 
partij die je adviseert, ondersteunt en als katalysator 
werkt. Dat is precies wat Vilans voor jou kan 
betekenen. 

Hoe staat je organisatie ervoor?
Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking in je organisatie of op de afdeling. 
Hoe vaak en wanneer passen je medewerkers vrijheidsbeperking eigenlijk toe? 
En is dat veel of weinig vergeleken met andere organisaties? 

  Dit wil ik:   
  
  Exact weten hoe onze organisatie ervoor staat met  
  vrijheidsbeperkende maatregelen.
 
 Hulp van Vilans:  Scan om na te gaan hoe vaak je organisatie  vrijheidsbeperking  
  toepast. En of je voldoet aan de wet- en regelgeving. 
 Bijzonderheden:  Er is ook een scan beschikbaar die je zelf online kunt invullen.
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.

  Vrijheidsbeperking zichtbaar maken.
 
 Hulp van Vilans:  Eenvoudige meetmethode om bij te houden hoe vaak en   
  wanneer je vrijheidsbeperkende maatregelen inzet op de   
  afdeling.
 Bijzonderheden:  Meten vergroot tegelijkertijd de bewustwording van 
  medewerkers.  
 Zelf doen of samen:  Zelf doen.

  Onze scores op het gebied van vrijheidsbeperking vergelijken  
  met die van andere organisaties. 
 
 Hulp van Vilans:  Online benchmark om te kijken hoe je scoort ten opzichte 
  van andere organisaties. 
 Zelf doen of samen:  Zelf doen.

‘ Ik had er geen idee van hoe vaak we de bewegingsvrijheid  
 van cliënten beperken. Dat was best een schok.’

 De citaten zijn gebaseerd op uitspraken van professionals tijdens trainingen en adviestrajecten van Vilans.
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Hoe wil je dat de situatie is?
Geen verbetering zonder richting. Bepaal met elkaar welke ambitie de organisatie 
nastreeft. Hoe denkt de organisatie over de inzet van vrijheidsbeperkende maat-
regelen? Staat bijvoorbeeld de vrijheid van cliënten voorop, of juist de veiligheid? 
En wie is er dan verantwoordelijk als er iets gebeurt?

  Dit wil ik:   
  
  Weten hoe mensen binnen mijn organisatie aankijken tegen  
  vrijheidsbeperking. 
 
 Hulp van Vilans:  Een vragenlijst om zicht te krijgen op de houding en 
  veranderingsbereidheid van medewerkers. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.

  De dialoog op gang brengen over hoe we omgaan met 
  vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 
 Hulp van Vilans:  Werkbijeenkomsten die we organiseren en begeleiden.  
 Bijzonderheden:  We kunnen je ook een lijstje met tips aanleveren, zodat je de  
  dialoog zelf kunt aanzwengelen.. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.

   Heldere visie en inzichtelijk beleid ontwikkelen rond 
  vrijheidsbeperking.  
 
 Hulp van Vilans:  Advies en ondersteuning om je visie te formuleren en beleids- 
  uitgangspunten te beschrijven. 
 Bijzonderheden:  We hebben ook een handig hulpmiddel waarmee je visie en  
  beleid ontwikkelt conform de Wet Zorg & Dwang.  
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
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‘ Sinds we andere oplossingen inzetten is er veel 
 meer rust op de afdeling. Mensen fixeren vergroot  
 blijkbaar de onrust.’

Wat is er nodig om te veranderen? 
Krijg goed zicht op de kansen om vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen. Hoe 
zit het met de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden? Wat is er in huis aan 
kennis en kunde? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie klaar is om de maatregelen 
af te bouwen? 

  Dit wil ik:  
 
  Verbeterpunten ontdekken. 
 
 Hulp van Vilans:  Een analyse van kansen en knelpunten in je organisatie.  
 Bijzonderheden:  Het gaat om een combinatie van metingen, vragenlijsten en  
  groepsgesprekken tussen de betrokkenen. 
  Uitkomst is een advies: wat kan er beter en wat is daarvoor nodig?
  Zelf doen of samen:  Met Vilans.

  Een plan van aanpak, goed onderbouwd en doordacht.
 
 Hulp van Vilans:  Ondersteuning bij het ontwikkelen en opstellen van het 
  verbeterplan, afhankelijk van wat je wilt en nodig hebt. 
 Bijzonderheden:  Geen plan zonder analyse. Daarom schrijven we alleen (mee)  
  aan een plan als er meer zicht is op de situatie nu en op de   
  ambitie voor de toekomst.
  Wil je zelf een plan maken? Laat je inspireren door de 
  voorbeelden & methodieken op onze website.
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
  

  Een verbeterteam binnen mijn organisatie, dat de kar trekt 
  – en waarin verschillende disciplines zitting hebben. 
 
 Hulp van Vilans:  Opzetten en begeleiden van het verbeterteam.  
 Bijzonderheden:  We geven ook training aan mensen binnen de organisatie, zodat  
  zij zelf een verbeterteam kunnen opzetten en begeleiden.  
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
  

  Een goed toegeruste projectleider of manager die het 
  verbetertraject succesvol aanstuurt.
 
 Hulp van Vilans:  Coaching en ondersteuning voor projectleiders en managers.
 Bijzonderheden:  De duur en invulling ervan zijn afhankelijk van je wensen. 
  Die bespreken we natuurlijk eerst.  
 Zelf doen of samen:  Met Vilans.
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Hoe hou je de verbeteringen vast? 
Maak van je verbetering een blijvertje. Het mooiste is als mensen zich er niet eens 
meer van bewust zijn dat ze voor alternatieve maatregelen kiezen. Ze doen het als 
vanzelf. Het zit in hun repertoire. Het heeft tijd en aandacht nodig om zover te komen. 

  Dit wil ik:   
  
  Onze nieuwe aanpak invoeren en vasthouden. 
 
 Hulp van Vilans:  Advies en ondersteuning om je resultaten vast te houden 
  en te verspreiden.  
 Bijzonderheden:  Bekijk ons online magazine ‘Groeikracht’. Daarin staan 
  heldere tips om verbeteringen te verankeren.
  Zelf doen of samen:  Kan allebei.
 

 Vinger aan de pols houden.
 
 Hulp van Vilans:  Een meetinstrument speciaal op maat, waarmee je kunt volgen  
  in hoeverre de organisatie nog vrijheidsbeperkende middelen  
  inzet. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
 

‘ Wij waren altijd veel tijd kwijt met reageren op situaties.  
 Dan gebeurde er wat en dan moesten we weer ingrijpen  
 en mensen fixeren. Nu zijn we die situaties steeds 
 vaker  voor. En hebben we die vrijheidsbeperkende maat- 
 regelen nauwelijks meer nodig.’
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Hoe krijg je de mensen mee?
Zorg ervoor dat mensen in staat zijn om het morgen anders te doen. Vaak is 
informatie alleen onvoldoende. Er is draagvlak nodig en het vergt dikwijls 
nieuwe vaardigheden. Ook is er tijd nodig om te experimenteren en om te leren 
vertrouwen op de nieuwe aanpak. 

  Dit wil ik:   
  
  Voldoende kennis hebben over hoe het ook anders kan. 
 
 Hulp van Vilans:  Een bundel die alternatieven beschrijft voor vrijheids-
  beperkende maatregelen. 
 Zelf doen of samen:  Zelf doen.
 

 Voldoende kunde bij de medewerkers om andere 
 oplossingen in te zetten.
 
 Hulp van Vilans:  Scholing en trainingen voor medewerkers.  
 Bijzonderheden:  We trainen ook mensen in je organisatie, zodat zij zelf hun 
  eigen collega’s kunnen scholen. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
 

  Voldoende draagvlak om het anders te doen. 
 
 Hulp van Vilans:  Informatiebijeenkomsten organiseren en/of begeleiden.   
  Bijvoorbeeld voor medewerkers en familie. 
 Bijzonderheden:  We hebben ook een folder over vrijheidsbeperkende 
  maatregelen, speciaal voor de familie. Handig om mee te geven. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
  

  Paramedici meekrijgen – want ook zij hebben een belangrijke  
  rol bij het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

 Hulp van Vilans:  Informatiebijeenkomst en scholing voor paramedici.
 Bijzonderheden:  Vilans werkt samen met koepel- en beroepsverenigingen. 
 Zelf doen of samen:  Kan allebei.
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Meer weten?
Neem eens contact op met Vilans. We denken graag met je mee over welke 

stappen handig zijn en wat daarbij kan helpen. Ook bekijken we dan 

samen welke producten naadloos aansluiten op je vraag. Zo’n oriënterend 

gesprek is geheel vrijblijvend. 

Contactpersonen
Gehandicaptenzorg: Marjolein van Vliet (030) 789 24 89, m.vanvliet@vilans.nl

Ouderenzorg: Francisca Hardeman (030) 789 25 04, f.hardeman@vilans.nl

www.vilans.nl/vrijheidsbeperking
Voor handige tools en gratis downloads!


