
Zorginstellingen met twee sterren zetten zich daar-
naast in voor zo groot mogelijke bewegingsvrijheid  
en zelfredzaamheid van cliënten. 

Zorg voor bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid

Normen 
•		De	zorginstelling	voldoet	aan	de	normen	en	criteria	voor	de	
1ste	ster	

•		Als	voor	de	veiligheid	van	cliënten	hulpmiddelen	nodig	zijn,	
zoekt	de	zorginstelling	telkens	naar	de	minst	vrijheidsbeper-
kende	oplossing.

•		Cliënten	worden	geholpen	om	waar	mogelijk	mobiel	en	zelf-
redzaam	te	blijven.	

•		De	leefomgeving	biedt	aan	de	bewoners	zoveel	mogelijk	
fysieke	bewegingsvrijheid.

•		De	zorginstelling	hanteert	de	professionele	richtlijnen	voor	
valpreventie	bij	ouderen.

•		Naasten	en	vrijwilligers	worden	actief	bij	de	uitvoering	van		
dit	beleid	betrokken.	

Zorginstellingen met het Waarborgzegel Fixatie- 
vrije Zorginstelling met één ster passen geen  
fixatie toe bij mensen met een dementie of delier.

ZEGELHOUDERS MET ÉÉN STER fixeren niet.  
 ZEGELHOUDERS MET TWEE OF DRIE STERREN  
gaan vérder in het bieden van bewegingsvrijheid.  
Ze zijn ook aangesloten op de modernste kennis- 
bronnen en zij delen kennis en ervaring met elkaar.

Niet fixeren

Zorginstellingen met drie sterren zetten zich er daar-
naast voor in om problemen die ontstaan door het 
gedrag van cliënten zo veel mogelijk zonder vrijheids-
beperking of psychofarmaca op te lossen.

Zorg bij onbegrepen gedrag            

Normen 
•		De	zorginstelling	voldoet	aan	de	normen	en	criteria	voor		
de	1ste	en	de	2de	ster.

•		De	zorginstelling	hanteert	het	professioneel	wegingskader	
bij	onbegrepen	gedrag,	dat	ten	grondslag	ligt	aan	de	
landelijke	richtlijnen	over	dit	thema	en	het	wetsvoorstel		
Zorg	en	dwang.

•		Indien	psychofarmaca	worden	overwogen	of	geëvalueerd,	
wordt	daar	altijd	een	gekwalificeerde	gedragskundige	bij		
betrokken.	

•		Naasten	en	vrijwilligers	worden	actief	bij	de	uitvoering	van		
dit	beleid	betrokken.

  Waarborgzegel  fixatievrije zorginstelling
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Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 	
is	een	initiatief	van	IDé-Innovatiekring	Dementie.

Hier	vindt	u	alle	informatie	over	het	
waarborgzegel.	

Register Fixatievrije Zorginstellingen
Zorginstellingen	met	het	Waarborgzegel	
Fixatievrije	Zorginstelling	worden	
opgenomen	in	het	openbare	Register	
Fixatievrije	Zorginstellingen.

ZorgkaartNederland	heeft	
het	Waarborgzegel	Fixatievrije	
Zorginstelling	opgenomen	in		
haar	kwaliteitsinformatie.

Norm
Bij	mensen	met	een	dementie	of	delier	worden	geen		
fixatiemiddelen	gebruikt,	zoals	onrustbanden,	stoel-	
gordels,	verpleegdekens	en	spanlakens.	

Clausule
Mocht	er	onverhoopt	in	een	zeer	uitzonderlijke	situatie	voor	
een	cliënt	geen	goede	oplossing	zonder	fixatie	gevonden	
worden,	dan	worden	deskundigen	geconsulteerd	die	niet	bij	
de	dagelijkse	zorg	voor	de	cliënt	betrokken	zijn,	teneinde	een	
alternatief	te	vinden.

Een ster

Twee sterren

Drie sterren
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Fixatievrije zorginstelling

Moderne zorginstellingen passen zo weinig 
mogelijk vrijheidsbeperking toe en zetten 
zich in voor behoud van een zo gezond en 
vrij mogelijk leven van hun cliënten.

Niet	zo... Maar	zo!

Onder vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen met dementie wordt door de IGZ en het 
wetsvoorstel Zorg en dwang verstaan: alle maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken.  

Dus:

Fysieke vrijheidsbeperking:

Psychosociale vrijheidsbeperking: Verlies van privacy:

Verlies	van	privacy	is	het		
negatieve	bijeffect	van	veel	
moderne	ICT	hulpmiddelen,	
zoals	cameratoezicht,	
bewegingssensoren	etc.	
Deze	middelen	zijn	veel	
minder	vrijheidsbeperkend	
dan	fysieke	of	psychosociale	
vrijheidsbeperking,	maar	
dienen	eveneens	kritisch	
en	uitsluitend	op	individuele	
indicatie	te	worden	toegepast.Verlies	van	privacyVrijheidsbeperkende	leef-

regels	met	betrekking	tot	
leefstijl,	sociale	omgang	etc.

Overige	gedragsbeïn-
vloedende	medicatie

Antipsychotica

Opgesloten	achter	
volledige	bedhekken

Hansop Gedwongen	vocht	
en	voeding

Gesloten	afdelingen	en	
afzondering	in	een	kamer

Fixatie	in	bed	met	een	
onrustband

Fixatie	in	stoelFixatie	met	verpleegdeken	
of	spanlaken

Vast	tafelblad,	diepe		
of	gekantelde	stoel
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