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Vrijheidsbeperkende maatregelen bij  

fixatie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste familielid 

 

Uw naaste verdient al onze zorg en aandacht. Soms is het noodzakelijk om bijkomende 

veiligheidsmaatregelen te nemen om hem/haar te beschermen. Indien een patiënt  

onrustig of verward is, maakt hij meer kans op ongevallen. De patiënt kan vallen,  

verloren lopen,… Om dit te voorkomen moeten we soms vrijheidsbeperkende  

maatregelen treffen.  

 

 

Wat wordt verstaan onder fixeren?  

Onder fysieke fixatie verstaat men ‘elke handelingsmethode 

(menselijk of mechanisch toegepast), materiaal of uitrusting aan 

of in de buurt van het lichaam van een persoon met de  

opzettelijke bedoeling dat de persoon deze niet kan  

verwijderen en die de bewegingsvrijheid beperkt’. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gevolgen van fixatie 

Het beperken van de vrijheid is niet alleen een ingrijpende ervaring voor de patiënt, 

ook voor u is het confronterend. Voor zorgverleners is het overgaan tot fixatie steeds 

een moeilijke beslissing.  

Omwille van de ingrijpende gevolgen tracht het team het gebruik van vrijheids-

beperkende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.  

 

Wanneer fixeren 

De beslissing tot fixeren gebeurt steeds weloverwogen. De verpleegkundige gaat steeds 

na of er alternatieven voor fixatie mogelijk zijn.  

Voorbeelden van alternatieven zijn:  

 verhoogd toezicht 

 bed in laagstand plaatsen  

 infuus verwijderen van zodra mogelijk  

 krabhandschoenen om te voorkomen dat patiënten verbanden, infusen,…  

manipuleren.  

Hoewel er veel alternatieven zijn, zijn deze niet steeds toereikend. Alleen indien het 

echt niet anders kan, gaan we over tot fixatie. De verpleegkundige documenteert alles 

in het patiëntendossier en evalueert regelmatig de noodzaak.  

Het ziekenhuis heeft voor elke verpleegkundige een opleiding voorzien zodanig dat 

fixatie steeds veilig wordt uitgevoerd. Ook werden er duidelijke richtlijnen opgesteld 

die ze steeds kunnen raadplegen.  

 

 



  

 

 

 

 

Indien mogelijk wordt vóór de fixatie toestemming van de familie gevraagd.  

Indien de situatie dit niet toelaat, wordt u als familielid zo vlug mogelijk op de hoogte 

gesteld van de genomen maatregel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Wat kunt u doen?  

In het voorkomen van vrijheidsbeperkende maatregelen kunt u als familielid een  

waardevolle bijdrage leveren.  

Vaak neemt de nood aan fixatie sterk af indien er een familielid aanwezig is. Een  

vertrouwd gezicht kan voor rust bij de patiënt zorgen.  

Vaak weet u beter dan wie ook hoe uw naaste kan worden gerustgesteld. Aarzel dan 

ook niet om tips met de verpleegkundigen te delen . Het kan onze zorg voor uw familie-

lid enkel positief beïnvloeden.  

 

 

 



  

 

Nog vragen?  

Hebt u nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om de verpleegkundige op de  

afdeling waar uw naaste werd opgenomen, aan te spreken. Zij kunnen u ook tips  

aanreiken om ervoor te zorgen dat uw naaste zo weinig mogelijk in zijn vrijheid wordt 

beperkt.  
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