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“Tanja wil zo graag leuke 
bezigheden hebben 
overdag. Eruit, andere 
mensen zien en zich nuttig 
voelen.
Alle dagen met dezelfde 
mensen in hetzelfde huis 
komt haar de neus uit.”

Leven in vrijheid

“Waarom mag ik alleen 
maar koffie wanneer we met 
z’n allen koffiedrinken?”

"Mijn moeder vindt het heel 
vervelend als de  
verzorging binnenkomt 
zonder dat ze 'binnen' heeft 
gezegd. Zo voelt ze
zich nooit helemaal op haar 
gemak op haar kamer."

“Ik weet ook wel dat fruit 
goed voor me is, maar ik 
heb er zo’n hekel aan. 
Mag ik alsjeblieft zelf 
bepalen wat ik eet?”

“O, wat zou ik graag een 
frisse neus halen. Maar ik 
kan niet alleen naar buiten 
en er is zelden iemand die 
met me mee gaat.”

“Sommige bewoners  
kunnen niet veilig alleen 
de straat op, maar 
Mohammed kan dat wel. 
Is voor iedereen de deur 
op slot doen echt de enige 
oplossing?”
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Leeswijzer

Deze handreiking gaat over vrijheid en vrijheidsbeperkingen in de zorg. Deze is 
bestemd voor cliëntenraden. U vindt hierin informatie en methoden om te praten 
over vrijheidsbeperkingen: met uw achterban - oftewel bewoners/bezoekers en 
familieleden/naasten - en met de Raad van Bestuur. Door erover te praten, kunt u 
samen komen tot nieuwe ideeën en oplossingen waarmee de kwaliteit van leven voor 
mensen die zorg krijgen verbeterd kan worden. 
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Inleiding

Leven in vrijheid is belangrijk voor ons allemaal. Ook voor mensen 
met een ziekte of een beperking die maakt dat ze zorg nodig hebben, 
of ze nu zelfstandig wonen of in een instelling. In de meeste zorg-
organisaties krijgt het onderwerp vrijheid en vrijheidsbeperkingen 
echter pas aandacht als er zaken uit de hand lopen. We zijn niet 
gewend om tijd in te ruimen om er rustig over te praten, zonder de 
druk van conflicten of incidenten. Dat is eigenlijk gek, want het ligt 
mensen vaak na aan het hart: kwaliteit van leven hangt immers sterk 
samen met de mate waarin iemand zich vrij of onvrij voelt. 

Waar gaat het precies om als we het hebben over vrijheidsbeperkingen in 
instellingen? Veel mensen denken meteen aan heel ingrijpende situaties: vast-
gebonden zijn op bed of in een isoleercel opgesloten zitten. Maar vrijheids-
beperkingen zitten ook in kleinere dingen: alleen koffie kunnen drinken op 
een vast moment, maar één keer in de week tien minuten met je ouders 
mogen bellen, of bijna nooit buiten komen omdat er niemand is om met je 
mee te gaan. Soms zijn zulke regels er al zo lang dat ze een gewoonte zijn 
geworden en niemand zich meer afvraagt of het misschien ook anders kan.

Vrijheid en veiligheid
Als we praten over vrijheid, moeten we ook praten over veiligheid. Het is 
een hele kunst om steeds een goed evenwicht te zoeken tussen vrijheid aan 
de ene kant en veiligheid aan de andere kant. Dat is lastig, want wat vrijheid 
betekent voor de een, kan overlast, schade of risico’s met zich meebrengen 
voor de persoon zelf of voor een ander, of dat nou een medebewoner of een 
verzorger is. Maar dat iets lastig is, betekent niet dat we het er maar bij 
moeten laten zitten. 

Het is een natuurlijke reactie van verzorgenden (of dat nou professionals zijn 
of mantelzorgers) om veiligheid voorop te zetten, ook als dat ten koste gaat 
van iemands vrijheid. Niemand wil tenslotte dat er ongelukken gebeuren. 
Daarnaast brengen bezuinigingen met zich mee dat bijvoorbeeld moge-
lijkheden voor extra personeel of een goede dagbesteding beperkt worden, 
en dan worden er soms keuzes gemaakt die afbreuk doen aan de vrijheid van 
mensen. Het is goed om over dit soort dilemma’s te praten en vanuit ieder 
mens te kijken wat die nodig heeft voor een goed en veilig leven.
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In alle rust
Praten over vrijheid en vrijheidsbeperkingen is niet alleen belangrijk als er 
acute problemen of schrijnende toestanden zijn. Het is ook juist goed om 
erover te praten als er geen concrete aanleiding is, want dan is het mogelijk 
om in alle rust samen van gedachten te wisselen. Over het belang van leven 
in vrijheid en het recht voor iedereen om het leven te leven dat hem of haar 
past, en om creatief na te denken over nieuwe oplossingen. In de drukte van 
alledag kost het misschien moeite om er tijd voor vrij te maken. Maar het is 
essentieel voor de kwaliteit van leven van mensen. 

Cliëntenraden zijn bij uitstek in de positie om vrijheid en vrijheidsbeper-
kingen in instellingen bespreekbaar te maken. Door daar met enige regelmaat 
aandacht voor te vragen, zorgt u er bovendien voor dat alle betrokkenen zich 
bewust blijven van hoe dagelijkse beslissingen invloed hebben op de vrijheid 
van mensen om op hun eigen manier te leven. Gespreksbijeenkomsten rond 
dit onderwerp voor bewoners, bezoekers, familieleden en vertegenwoordigers 
helpen om in een veilige omgeving ervaring op te doen met praten over dit 

 
Het VN-verdrag 
Het VN-verdrag inzake de Rechten van mensen met een handicap bevordert, 
beschermt en garandeert alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor 
mensen met een handicap, op voet van gelijkheid met anderen. Nederland moet 
dit verdrag nog ratificeren.

Artikel 14
Vrijheid en veiligheid van de persoon
1. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap op voet 

van gelijkheid met anderen:
a. het recht op vrijheid en veiligheid van hun persoon genieten;
b. niet onrechtmatig of willekeurig van hun vrijheid worden beroofd, en dat 

iedere vorm van vrijheidsontneming geschiedt in overeenstemming met de 
wet, en dat het bestaan van een handicap in geen geval vijheidsontneming 
rechtvaardigt.

2.  De Staten die Partij zijn waarborgen dat indien personen met een handicap 
op grond van enig proces van hun vrijheid worden beroofd, zij op voet van 
gelijkheid met anderen recht hebben op de waarborgen in overeenstemming 
met internationale mensenrechtenverdragen en in overeenstemming met de 
doelstellingen en beginselen van dit Verdrag worden behandeld, met inbegrip 
van de verschaffing van redelijke aanpassingen.

Artikel 17
Bescherming van de persoonlijke integriteit. Elke persoon met een handicap 
heeft op voet van gelijkheid met anderen recht op eerbiediging van zijn  
lichamelijke en geestelijke integriteit.
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thema en ‘vanzelfsprekende’ vrijheidsbeperkende gewoontes. Dat geeft deel-
nemers het zelfvertrouwen om ook daarbuiten het gesprek aan te gaan over 
het belang van vrijheid, voor zichzelf of voor hun naaste. 
Een cliëntenraad kan daarnaast, als gesprekspartner van de Raad van Bestuur, 
een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goede 
visie op onvrijwillige zorg in instellingen. In deze handreiking laten wij u zien 
hoe u dergelijke bijeenkomsten en gesprekken praktisch aanpakt.

Steun van de overheid
Cliëntenraden die aandacht willen vragen voor dit thema, staan daarin niet 
alleen. Zij worden hierin gesteund door de overheid, die het op verschillende 
manieren hoog op de agenda heeft gezet.
-  De Inspectie voor de Gezondheidszorg werkt met name aan het terug- 

dringen van vrijheidsbeperkingen voor ouderen en mensen met een  
verstandelijke beperking.

-  Het ministerie van VWS stimuleert met het Actieprogramma Onvrijwillige 
Zorg een open dialoog over de belevingswereld van mensen die zorg krijgen 
tussen alle betrokkenen: zorgverleners, zorgvragers, naasten en vertegen-
woordigers.

-  In de nieuwe wet Zorg en Dwang die in de maak is, worden strenge voor-
waarden gesteld aan het beperken van de vrijheid van alle mensen die zijn 
opgenomen. Zij en/of hun naasten moeten altijd geraadpleegd worden bij 
overwegingen rond vrijheidsbeperkingen (zie bijlage 5).

-  En we zien het thema ook terug in het VN-verdrag over de rechten van 
mensen met een handicap, dat Nederland nog moet ondertekenen: vrijheid 
in veiligheid is hierin een belangrijk onderwerp. 
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1. Wat wilt u bereiken?

Er zijn verschillende manieren voor cliëntenraden om aan de slag te 
gaan met praten over vrijheid. Welke manier u kiest, hangt af van 
wat u wilt bereiken.

Wilt u uw achterban bewust maken van vrijheid en veiligheid en de gelegen-
heid geven daar onderling over te praten?
Een gezamenlijk gesprek geeft mensen handvatten en zelfvertrouwen om op 
te komen voor de eigen belangen of die van hun familielid, bijvoorbeeld 
wanneer het gaat over hun ondersteuningsplan of over de gewoontes en 
gebruiken in de woonvoorziening. 
Hoe u zo’n gesprek met uw achterban organiseert, leest u in hoofdstuk 2.

Wilt u horen wat er leeft als basis voor een gesprek met de Raad van Bestuur?
Ook dan is een gezamenlijk gesprek met de achterban een goed startpunt om 
ervaringen en meningen te verzamelen. Dat kan centraal zijn of op locatie. 
Hoe u zo’n gesprek organiseert, leest u in hoofdstuk 2. Alternatieven zijn het 
houden van een enquête of een oproep doen aan mensen die zorg krijgen en 
familieleden om hun ervaringen bij u te melden. In hoofdstuk 3 vindt u hoe 
u aanvullende informatie kunt verzamelen voor het gesprek met de Raad van 
Bestuur en hoe u zo’n gesprek verder voorbereidt.

Wilt u de zichtbaarheid van de cliëntenraad vergroten?
Dat kan nuttig zijn om uw achterban te laten zien dat u het onderwerp vrij-
heid belangrijk vindt en zich inspant voor bewustzijn en verbeteringen. Zo 
laat u mensen die zorg krijgen en naasten weten dat zij bij u terecht kunnen 
als zij vragen of problemen hebben op dit terrein.
Een goede manier om dit te doen is om een artikel over vrijheid en vrijheids- 
beperking te schrijven in het instellingsblad. U kunt ook aansluiten bij (voor-
lichtings)bijeenkomsten van de organisatie en daar een praatje geven over dit 
thema. In hoofdstuk 4 vindt u informatiebronnen die u hiervoor kunt gebruiken.
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2. In gesprek met de
 achterban
Een gezamenlijke bijeenkomst biedt de betrokkenen de gelegen-
heid om rustig samen stil te staan bij de dilemma’s en gevoeligheden 
rondom vrijheid in veiligheid. Belangrijk is dat mensen gevoed en 
geïnspireerd worden om anders te (leren) denken: niet vanuit risico-
preventie, maar vanuit de vraag wat er nodig is om ieders vrijheid, 
veiligheid en welzijn te bevorderen en te waarborgen.

Stappenplan in gesprek met de achterban

1. Bepaal wie u voor de bijeenkomst wilt uitnodigen
Wie u precies uitnodigt voor de bijeenkomst hangt af van de situatie, uw 
doelen en uw voorkeuren. Alle varianten zijn mogelijk, maar het is goed te 
beseffen dat de samenstelling van het gezelschap effect heeft op de uit-
komst. Denk bijvoorbeeld aan:

-  Een bijeenkomst met mensen die zorg krijgen, familieleden en zorg- 
verleners gezamenlijk. 

 Deze vorm is vooral geschikt op huiskamerniveau. De aanwezigen krijgen zo 
de kans om zorgen en twijfels te delen, vaste (en soms onnodige) gebruiken 
tegen het licht te houden en samen naar alternatieven te zoeken.

-  Een bijeenkomst met mensen die zorg krijgen en hun familieleden.
 Deze vorm is heel geschikt wanneer familieleden of andere naasten een  

belangrijke rol vervullen als steunpilaar, vertegenwoordiger of woord- 
voerder. Maar deze is ook goed bruikbaar wanneer de beleving, behoeften 
en zorgen van degene die gebruik maakt van de zorg en zijn naasten uit 
elkaar lopen. Onder elkaar spreken mensen zich meestal vrijer uit dan met 
de zorgverleners erbij. Ze kunnen elkaar dan ook makkelijker bevragen én 
aanspreken op zaken, bijvoorbeeld op te grote bezorgdheid.

-  Een bijeenkomst met alleen mensen die zorg krijgen.
 Dit kan een heel geschikte vorm zijn wanneer u mensen wilt aanmoedigen 

om hun eigen verhaal te doen zonder dat daar meteen het perspectief van 
familieleden of begeleiders bij betrokken wordt. Ook voor deze opzet geldt 
dat deelnemers  zich hierin vaak vrijer voelen om zich uit te spreken dan 
met andere partijen erbij. 

2. Kies een programmaopzet
Er zijn verschillende manieren om het gesprek te voeren. In bijlagen 1 t/m 4 
achterin deze handreiking vindt u vier werkvormen die u hierbij kunt 
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gebruiken. Maak uw keuze op basis van wat u het meest geschikt lijkt voor de 
mensen die komen en de tijd en de middelen die beschikbaar zijn.

Het programma kan er dan bijvoorbeeld als volgt uitzien.
1.  Welkom en korte uitleg van het thema en doel van de bijeenkomst.
2.  Inventariseren welke onderwerpen er leven (eventueel op basis van een 

van de werkvormen in de bijlagen) en kiezen over welke onderwerpen u 
met elkaar wilt doorpraten.

3.  In gesprek met elkaar over de vastgestelde onderwerpen. 
4. Afronding: samenvatting en bespreken van de mogelijkheid van een  

vervolgbijeenkomst.

3. Kies een gespreksleider
De kwaliteiten van de gespreksleider zijn van doorslaggevend belang om de 
bijeenkomst te doen slagen. Het thema ligt mensen na aan het hart en kan de 
nodige emoties oproepen. Het vraagt daarom deskundige begeleiding om het 
gesprek goed te laten verlopen en ieder recht te doen. 
Hebt u binnen uw netwerk geen ervaren gespreksbegeleider, maak dan 
gebruik van een externe gespreksbegeleider. Via het LSR en Vraagraak/Kans 
Plus zijn mensen beschikbaar die speciaal geschoold zijn om bijeenkomsten 
rond dit thema te begeleiden. 
In hoofdstuk 4 vindt u de webadressen van deze organisaties.

Spelregels
 
Het is goed om met elkaar spelregels af te spreken voor de bijeenkomst:
● Goed luisteren naar elkaar.
● Respect voor ieders mening.
●  Alles wat gezegd wordt is vertrouwelijk, zodat iedereen zich vrij kan voel-

en om persoonlijke zaken en zorgen te delen. Leg uit hoe de cliëntenraad 
omgaat met de informatie die de bijeenkomst oplevert.

  Checklist praktische zaken 

● Kies een geschikte locatie en ruimte. Waar kunnen mensen gemakkelijk 
komen? Waar is een praktische zaal?

● Kies een geschikt tijdstip. Wanneer kunnen zoveel mogelijk mensen makkelijk 
aanwezig zijn? Is het een idee de bijeenkomst te koppelen aan iets anders, 
bijvoorbeeld een borrel of een etentje? Hoe lang gaat de bijeenkomst duren?

● Denk na over hulpmiddelen. Wat is er allemaal nodig: een laptop,  
beamer, scherm, flipover, papier, pennen...

●  Maak afspraken over de verslaglegging: wie maakt aantekeningen, waar 
worden die voor gebruikt en hoe? Waarborg anonimiteit. Vraag voor foto’s 
altijd toestemming.

●  Regel genoeg te drinken en iets te snoepen of te eten.
● Besteed zorg aan de uitnodiging en verstuur die op tijd.
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3. In gesprek met de
 Raad van Bestuur
Een gesprek over vrijheid met de Raad van Bestuur begint bij de  
visie van de organisatie op kwaliteit van leven. Vanuit die basis kunt 
u doorpraten over concrete agendapunten die u als cliëntenraad 
heeft geformuleerd. Zo kunt u als cliëntenraad een belangrijke rol 
spelen in het ontwikkelen en levend houden van de visie en in het 
alert blijven op de vertaling ervan in de praktijk.

Stappenplan in gesprek met de Raad van Bestuur

1. Bepaal het doel van het gesprek
Als cliëntenraad kunt u zelf het initiatief nemen om een gesprek over vrijheid 
en vrijheidsbeperkingen op de agenda te zetten. Voor u dat doet, is het zaak 
om eerst samen duidelijk te formuleren wat uw doelen zijn. Wat wilt u met 
het gesprek bereiken? 

Bent u door de Raad van Bestuur uitgenodigd om over vrijheid en vrijheids-
beperkingen te komen praten? Zorg er dan voor dat u als eerste helder krijgt 
welke inbreng van u wordt verwacht. Wordt u gevraagd als spreekbuis van 
de mensen die zorg krijgen? Gaat u meedenken over nieuw beleid, of moet u 
straks een advies uitbrengen? 

2. Verzamel informatie over de stand van zaken in uw instelling
Afhankelijk van het doel van het gesprek bepaalt u welke informatie u nodig 
heeft.
-  Een gespreksbijeenkomst met uw achterban, zoals besproken in het vorige 

hoofdstuk, kan een goed startpunt zijn.
-  Gegevens over vrijheidsbeperking in uw instelling kunt u vinden in rap-

portages die de organisatie wettelijk verplicht is op te stellen. U kunt de 
stand van zaken verder in beeld brengen door specifieke zaken na te  
vragen. (Zie kaders.) 

-  Verdiep u niet alleen in de feiten en cijfers, maar ga ook na wat de visie 
is op leven in vrijheid en het beleid dat daarvan wordt afgeleid. Zijn alle 
betrokkenen (mensen die zorg krijgen, familieleden, begeleiders, manage-
ment) betrokken bij het opstellen hiervan? Hoe werkt het in de praktijk? 
Hoe en door wie wordt dit getoetst?

-  Zijn er mensen in of rond de organisatie die u meer kunnen vertellen, zoals 
een cliëntvertrouwenspersoon of een kwaliteitsfunctionaris? Zij kunnen u 
wellicht ook verder informeren.
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3. Voer een voorbereidend gesprek binnen de cliëntenraad
Met alle informatie op tafel spreekt u allereerst binnen de cliëntenraad 
door welk beeld daaruit oprijst. Hoe beoordeelt u de stand van zaken in uw 
instelling? Welke aandachtspunten komen naar voren? Bepaal samen welke 
prioriteiten u onder de aandacht wilt brengen in het gesprek met de Raad van 
Bestuur.

4. Geef vooraf gesprekspunten aan
Zeker als u voor het eerst met de Raad van Bestuur over vrijheid en veiligheid 
praat, is het belangrijk te beginnen bij de basis: de visie van de organisatie op 
kwaliteit van leven en in het bijzonder vrijheidsbeperking. Beleid en proce-
dures kunnen immers nooit los gezien worden daarvan. Is er een levende visie 
op de ondersteuning van mensen, en het voorkomen van vrijheidsbeperkin-
gen? Wat vormt het uitgangspunt: de organisatie, met zijn structuur, regels 
en (on)mogelijkheden, of de persoon en het leven van degene die zorg krijgt? 
Is er aandacht voor de onmacht van de medewerkers in bepaalde situaties? 
Wanneer u deze basis gezamenlijk heeft besproken, kunt u doorpraten over 
de agendapunten die u als cliëntenraad heeft geformuleerd.

 
Wettelijk verplichte rapportages 

●  Inspectierapport van de Inspectie voor de Volksgezondheid
●  BOPZ-jaarverslag
●  Jaarverslag van de cliëntvertrouwenspersoon
●  Rapportage van de klachtencommissie (algemeen en BOPZ)
●  Melding Incidenten Cliënten en Melding Incidenten Medewerkers-rapportages

Aanvullende vragen

●  Welke vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt de instelling? Zijn hier  
cijfers over?

●  Wat heeft de organisatie naar aanleiding van MIC- en MIM-rapportages 
gedaan? Hoe en met wie wordt dat geëvalueerd?

●  Wordt er actief beleid gevoerd om onvrijwillige zorg te voorkomen?
●  Is er scholingsbeleid van medewerkers op het gebied van vrijheid en  

veiligheid en hoe ziet dat er uit?
● Beschikken mensen die gebruik maken van de zorg en hun naasten over  

voldoende actuele informatie? Zijn ze op de hoogte van hun rol en inbreng 
bij het samenstellen van het ondersteuningsplan? Weten zij hoe en waarvoor 
zij de cliëntvertrouwenspersoon kunnen inschakelen? Zijn zij op de hoogte 
van het klachtrecht in de BOPZ?

Zie bijlage 5 voor achtergrondinformatie over de nieuwe Wet Zorg en Dwang.
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5. Hou het onderwerp levend
Om de aandacht voor vrijheid en veiligheid structureel te maken, is het zaak 
het onderwerp levend te houden. Dat kan op allerlei manieren:
-  Hou met enige regelmaat een bijeenkomst met de achterban (zie hoofd-

stuk 2).
-  Neem binnen de instelling deel aan een werkgroep die aanbevelingen doet 

rond vrijheid en veiligheid, of adviseer de oprichting daarvan. 
-  Zet het onderwerp standaard op de actielijst van de cliëntenraad, zodat u 

er altijd aan herinnerd wordt.
-  Nodig regelmatig een deskundige uit die u verder op de hoogte kan houden 

van wat er binnen de instelling speelt, zoals de kwaliteitsfunctionaris of de 
cliëntvertrouwenspersoon.

-  Zet het een keer per jaar op de agenda van de overlegvergadering.
-  Neem bij alle onderwerpen die besproken worden de betekenis voor leven 

in vrijheid mee.
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4. Meer informatie

Boekjes en rapporten

Monica Boschman en Loes den Dulk, Meepraten over beperking van je vrijheid 
(VGN, 2009). 
In eenvoudig Nederlands.
Te downloaden via www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicapten-
zorg/Vrijheidsbeperking-Meepraten-over-beperking-van-je-vrijheid

Francisca Hardeman e.a., Ruim 80 alternatieven voor vrijheidsbeperking in de 
zorg. Een praktisch hulp- en inspiratiemiddel bij het afbouwen van vrijheids-
beperking (Vilans, 2014).
Te downloaden via www.vilans.nl/Publicatie-Alternatievenbundel-Vilans.html

Jennie Mast en Pauline van Tienhoven, In voor beter, leven in vrijheid (Vilans, 
2015).
Eindpublicatie van een project waarin zeven organisaties uit de ouderen- en 
de gehandicaptenzorg inzichten en hulpmiddelen ontwikkelden om de vrijheid 
van hun bewoners en bezoekers te vergroten.
Te downloaden via www.vilans.nl/publicatie-in-voor-beter-leven-in-vrijheid.
html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Vilans+Nieu-
ws+-+17+juni+2015&utm_content=Vergroot+vrijheid+van+cli%C3%AB-
nt+met+dit+digitale+boek

Factsheet Wet Zorg & Dwang (VGN, 2014). 
Samenvatting van het wetsvoorstel Zorg en Dwang. 
Te downloaden via www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicapten-
zorg/Vrijheidsbeperking-factsheet-zorg-en-dwang-VGN

Wegen naar vrijheid. Communiceren en methodisch (samen) werken in de 
zorg voor cliënten die ernstig in hun vrijheid worden beperkt. Tussenrap-
portage van de Denktank complexe zorg/taskforce (Ministerie van VWS, 2012).
Te downloaden via www.kansplus.nl/2012/06/28/tussenrapportage-denk-
tank-complexe-zorg-en-visie-kansplus/

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over het Actie-
programma onvrijwillige zorg met veel informatie over dit programma.
Te downloaden via www.dwangindezorg.nl/de-toekomst/behandel-
ing-van-het-wetsvoorstel/kamerbrief-actieprogramma-onvrijwillige-zorg

Websites

Website Dwang in de zorg bij verstandelijke beperkingen (Ministerie van VWS).
www.dwangindezorg.nl/verstandelijke-beperkingen

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Vrijheidsbeperking-Meepraten-over-beperking-van-je-vrijheid
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Vrijheidsbeperking-Meepraten-over-beperking-van-je-vrijheid
http://www.vilans.nl/Publicatie-Alternatievenbundel-Vilans.html
http://www.vilans.nl/publicatie-in-voor-beter-leven-in-vrijheid.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Vilans+Nieuws+-+17+juni+2015&utm_content=Vergroot+vrijheid+van+cli%C3%ABnt+met+dit+digitale+boek
http://www.vilans.nl/publicatie-in-voor-beter-leven-in-vrijheid.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Vilans+Nieuws+-+17+juni+2015&utm_content=Vergroot+vrijheid+van+cli%C3%ABnt+met+dit+digitale+boek
http://www.vilans.nl/publicatie-in-voor-beter-leven-in-vrijheid.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Vilans+Nieuws+-+17+juni+2015&utm_content=Vergroot+vrijheid+van+cli%C3%ABnt+met+dit+digitale+boek
http://www.vilans.nl/publicatie-in-voor-beter-leven-in-vrijheid.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Vilans+Nieuws+-+17+juni+2015&utm_content=Vergroot+vrijheid+van+cli%C3%ABnt+met+dit+digitale+boek
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Vrijheidsbeperking-factsheet-zorg-en-dwang-VGN
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Vrijheidsbeperking-factsheet-zorg-en-dwang-VGN
http://www.kansplus.nl/2012/06/28/tussenrapportage-denktank-complexe-zorg-en-visie-kansplus/
http://www.kansplus.nl/2012/06/28/tussenrapportage-denktank-complexe-zorg-en-visie-kansplus/
https://www.dwangindezorg.nl/de-toekomst/behandeling-van-het-wetsvoorstel/kamerbrief-actieprogramma-onvrijwillige-zorg
https://www.dwangindezorg.nl/de-toekomst/behandeling-van-het-wetsvoorstel/kamerbrief-actieprogramma-onvrijwillige-zorg
https://www.dwangindezorg.nl/verstandelijke-beperkingen
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Website Vrijheidsbeperking over vrijheidsbeperking in de langdurige zorg 
(Vilans).
www.vilans.nl/thema-vrijheidsbeperking.html

Website Vrijheidsbeperking over vrijheidsbeperking in de gehandicaptenzorg 
(Kennisplein Gehandicaptensector).
www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicapten-
zorg-Vrijheidsbeperking.html

Filmpjes

In voor beter, leven in vrijheid. 9 films over vrijheidsbeperking in de  
ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Vilans/Stevig, 2014). 
Twee gratis trailers en de mogelijkheid de dvd te bestellen op www.vilans.nl/
kennis-en-informatie-publicaties-film-gehandicaptenzorg-ouderenzorg-vrijhe-
idsbeperking.html

Gespreksleiders voor bijeenkomsten

Bij deze organisaties kunt u vragen om een gespreksleider die specifiek  
getraind is in het begeleiden van gesprekken over vrijheid.

LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap
www.hetlsr.nl

VraagRaak, steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een  
verstandelijke beperking
www.kansplus.nl/vraagraak

http://www.vilans.nl/thema-vrijheidsbeperking.html
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-Vrijheidsbeperking.html
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-Vrijheidsbeperking.html
http://www.vilans.nl/kennis-en-informatie-publicaties-film-gehandicaptenzorg-ouderenzorg-vrijheidsbeperking.html
http://www.vilans.nl/kennis-en-informatie-publicaties-film-gehandicaptenzorg-ouderenzorg-vrijheidsbeperking.html
http://www.vilans.nl/kennis-en-informatie-publicaties-film-gehandicaptenzorg-ouderenzorg-vrijheidsbeperking.html
http://www.hetlsr.nl
http://www.kansplus.nl/vraagraak
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Bijlage 1
In gesprek met de kaartenset 'Praten over leven in vrijheid'

Deze activiteit is geschikt voor 5 tot 20 deelnemers. 

Hoe werkt het?
Er zijn verschillende manieren om met deze kaartenset aan de slag te gaan. 
Kies de werkvorm die het beste past bij de grootte en samenstelling van de 
groep en de beschikbare tijd. In de bijbehorende handleidingkaart vindt u 
meer informatie.

● Werkvorm 1 
Geef een korte uitleg over het gespreksthema: samen praten over vrijheid 
en vrijheidsbeperkingen. 

 Leg alle kaarten door elkaar met de foto naar boven op tafel.  
Alle deelnemers kiezen een foto waar ze iets over willen vertellen. Waar 
doet de foto ze aan denken? Wat heeft dat met vrijheid te maken? Om hier 
dieper op in te gaan, kunt u de vragen per thema op de handleidingkaart 
gebruiken.

 Zijn er kaarten overgebleven? Dan kunt u eventueel nog een tweede ronde 
doen op dezelfde manier, of met die kaarten overgaan op werkvorm 2. 

● Werkvorm 2
 Geef een korte uitleg over het gespreksthema: samen praten over vrijheid 

en vrijheidsbeperkingen.
 Laat alle deelnemers een kaart kiezen. Een voor een laten ze de foto aan de 

groep zien en lezen ze het verhaaltje achterop hardop voor. Heeft iemand 
wel eens zoiets meegemaakt, of iets wat erop lijkt? Om hier dieper op in te 
gaan, kunt u de vragen per thema op de handleidingkaart gebruiken.

 Zijn er kaarten overgebleven? Dan kunt u eventueel nog een tweede ronde 
doen.

● Vat aan het eind van de bijeenkomst de belangrijkste punten nog even 
samen.

Materiaal
● Kaartenset ‘Praten over leven in vrijheid’ + handleidingkaart voor de 

gespreksleider (verkrijgbaar bij het LSR en KansPlus/VraagRaak en  
Ieder(in)) 

● Flip over/whiteboard/schoolbord
● Stiften of krijt
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Bijlage 2
In gesprek met een filmpje

Hoe werkt het?
Laat een filmpje zien (zie hoofdstuk 4). 
Houd na afloop een korte bespreking, en maak daarbij gebruik van een of 
twee hulpvragen.
Noteer de antwoorden met sleutelwoorden op een flip over, whiteboard of 
schoolbord. Vraag de groep na afloop van de bespreking welke vijf woorden 
uit de lijst het beste tot uitdrukking brengen wat vrijheid voor hen betekent. 
Gebruik die als gespreksthema’s om dieper op het onderwerp in te gaan. Ook 
daar kunnen onderstaande hulpvragen bij helpen.
Vat aan het eind van de bespreking van ieder punt samen wat er is gezegd.

Hulpvragen bij het gesprek
● Wat vond je van de film? Wat roept die bij je op? 
● Heb je zelf iets meegemaakt dat in de film voorkwam? 
● Hoe belicht deze film volgens jou leven in vrijheid? 
● Wat maakt dat we soms overgaan tot het inperken van de vrijheid?

Materiaal
● Film op USB stick of dvd
● Laptop en beamer 
● Boxen/geluid 
● Flip over/whiteboard/schoolbord
● Stiften of krijt
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Bijlage 3
In gesprek volgens de dialoogmethode

Hoe werkt het?
Vraag bij LSR, VraagRaak/Kansplus of LOC om een gespreksleider die speciaal 
getraind is om gesprekken rond vrijheid te begeleiden met de dialoogmethode 
(zie hoofdstuk 4 voor de webadressen). In grote lijnen verloopt zo’n bijeen-
komst als volgt.
Alle deelnemers dragen onderwerpen aan rond vrijheid en veiligheid die ze 
graag willen bespreken. Samen kiezen ze de belangrijkste: een aantal dat 
past in de beschikbare tijd. Wat overblijft, kan wellicht in een vervolg- 
bijeenkomst aan de orde komen.
Onder leiding van de gespreksleider wisselen de deelnemers per onderwerp 
ervaringen, wensen en ideeën uit. Verbetersuggesties worden geconcretiseerd 
en benoemd.
Bij de afsluiting van onderwerp worden de belangrijkste punten nog even 
samengevat.

Materiaal
● Flip over/whiteboard/schoolbord
● Stiften of krijt
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Bijlage 4
In gesprek met eigen foto's en kaarten

Hoe werkt het? 
Verzamel zelf vooraf minstens 20 tot 30 foto’s of (gratis) ansichtkaarten die te 
associëren zijn met het thema vrijheid.
Leg de kaarten door elkaar neer op tafel. Vraag de deelnemers om ze te 
bekijken en er één te kiezen die voor hen vrijheid symboliseert. Bespreek 
de gekozen kaarten in de hele groep. Vraag iedere deelnemer toe te lichten 
waarom hij of zij voor deze kaart heeft gekozen. 
Noteer de antwoorden met sleutelwoorden op een flip over, whiteboard of 
schoolbord.
Besluit samen op welke onderwerpen de groep dieper in wil gaan. 
Houd rekening met de beschikbare tijd. 
Bespreek de gekozen onderwerpen een voor een. Onderstaande hulpvragen 
kunnen daarbij helpen.
Vat aan het eind van de bespreking van ieder punt samen wat er is gezegd.

Hulpvragen bij het gesprek
● Waarom heb je deze kaart gekozen? 
● Waarom doet deze kaart je aan vrijheid denken? 
● Wat versta je onder vrijheid en veiligheid? 
● Hoe ziet dat er in jouw persoonlijke dagelijks leven uit? 
● Hoe ziet dat er in het dagelijks leven in de woning uit?
● Hoe helpt de zorg of ondersteuning je om in (meer) vrijheid te leven?
● Zijn er ook belemmeringen, in je eigen zorg of ondersteuning of door de 

gewoontes in de woonvoorziening? 

Materiaal
● Ansichtkaarten of foto’s (zelf verzamelen): minimaal 20-30
● Flip over/whiteboard/schoolbord
● Stiften of krijt
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Bijlage 5
Achtergrondinformatie over de Wet Zorg en Dwang

De nieuwe Wet Zorg en Dwang is in 2013 al aangenomen door de Tweede 
Kamer, maar de Eerste Kamer wil die pas behandelen als er ook voorstellen 
liggen voor de Wet Forensische zorg en de Wet verplichte geestelijke gezond-
heidszorg. De senatoren willen de drie wetten namelijk in samenhang beoor-
delen. Het kan daardoor nog een aantal jaren duren voor de nieuwe wetten in 
werking treden. 

Voor cliëntenraden die met hun Raad van Bestuur in gesprek willen over het 
thema vrijheid is het desondanks nuttig om alvast te weten wat de strekking 
van het wetsvoorstel Zorg en Dwang gaat zijn. Daarom vindt u hier de hoofd- 
lijnen.

Nee, tenzij
De nieuwe Wet Zorg en Dwang heeft als uitgangspunt 'nee, tenzij'. Dat wil  
zeggen dat vrijheidsbeperking, of 'onvrijwillige zorg' zoals het in deze wet 
heet, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig 
nadeel voor de persoon om wie het gaat. Onvrijwillige zorg is de allerlaatste 
optie. 
De wet gaat uit van een getrapt zorgmodel. Dat houdt in dat als het niet lukt 
om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, er (externe) 
deskundigheid ingeschakeld dient te worden om mee te denken. Er vindt dan 
een gesprek plaats met degene die zorg krijgt of, als dat niet mogelijk is, met 
de naasten. Daarin gaat het niet alleen om maatregelen, maar ook om het 
zoeken naar alternatieven.

Ondersteuningsplan
Het wetsvoorstel regelt dat mensen alleen zorg krijgen waar zij mee hebben 
ingestemd en die in het ondersteuningsplan is opgenomen. Maatregelen waar 
iemand het niet mee eens is of waar hij zich tegen verzet, kunnen niet in het 
ondersteuningsplan worden opgenomen. Bij ernstig probleemgedrag moeten 
de zorgverleners een stappenplan doorlopen waarmee de situatie goed wordt 
geanalyseerd, alle alternatieven voor vrijwillige zorg worden bekeken en  
externe deskundigheid wordt ingeschakeld. 
Als onvrijwillige zorg echt de enige manier is om 'ernstig nadeel' te voor-
komen, regelt de wet dat bij de toepassing verantwoord toezicht moet 
worden gehouden op degene die zorg krijgt. Er kan geen sprake van zijn 
dat iemand in zijn vrijheid wordt beperkt, bijvoorbeeld door vastbinden, en 
vervolgens alleen wordt gelaten. Zulke onvrijwillige zorg is altijd voor een 
beperkte tijd. Regelmatig moet gecheckt worden of de vrijheidsbeperking nog 
nodig is.
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Beperking van bewegingsvrijheid
Beperkingen van de bewegingsvrijheid zijn volgens de nieuwe wet zo  
ingrijpend, dat ze altijd onder dwang vallen. Dit geldt voor alle vormen,  
zoals fixatie, medicatie die versuffend werkt (haldol) en andere maatregelen 
die de bewegingsvrijheid beperken. Als zulke maatregelen worden overwogen, 
moeten zorgverleners altijd het stappenplan doorlopen om een oplossing te 
vinden waarmee de betrokkene zich toch vrij kan blijven bewegen, ook als de 
persoon zelf en/of de naaste er geen bezwaar tegen heeft.  
Zo waarborgt de wet dat zorgverleners altijd zorgvuldig blijven kijken naar 
andere mogelijkheden. 





Colofon

Deze  handreiking is het resultaat van het project ‘Zorg voor leven in vrijheid’, 
uitgevoerd door LOC en Ieder(in). Aanleiding voor het project was het rapport 
‘Wegen naar vrijheid’ van de Denktank Complexe zorg (2012) en het 
Actieprogramma Onvrijwillige Zorg (2013).

Bij deze handreiking hoort de kaartenset ‘Praten over leven in vrijheid’.

De inhoud van de handreiking en kaartenset is tot stand gekomen na gesprekken 
met (leden van) cliënten- en vertegenwoordigersraden van Middin, Sherpa,  
’s Heerenloo en een aantal medewerkers van het (voormalige) steunpunt van de 
LFB in Bussum. Dank voor ieders inspirerende medewerking!

Tekst
Ieder(in)  
Irene Geerts

Opmaak
Catrien Brienen, Ieder(in)
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