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Disclaimer

De praktijkrichtlijn “Streven naar een fixatiearme thuiszorg” heeft als doel 
het ondersteunen van zorgverleners in het realiseren van een fixatiearme 
zorg omgeving in de thuiszorg. De richtlijn is geen protocol. Als gevolg kan in 
functie van de individuele situatie, van de richtlijn worden afgeweken.

De praktijkrichtlijn kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen den-
ken en handelen van de hulpverlener. De hulpverlener kent en neemt bij het 
hanteren van de praktijkrichtlijn steeds zijn of haar eigen verantwoordelijk-
heid.

De praktijkrichtlijn werd met de nodige zorg voor doeltreffendheid, volledig-
heid en juistheid opgesteld. Dit sluit niet uit dat hij onvolkomenheden kan 
bevatten.

De auteurs van de praktijkrichtlijn, noch de geraadpleegde experts, kunnen 
door derden aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke recht-
streekse of onrechtstreekse schade bij wie dan ook naar aanleiding van het 
ter kennis nemen, toepassen of aanwenden van de in de tekst voorkomende 
informatie en eventuele verwijzingen.

Alle vermelde informatie heeft daarenboven een louter algemeen karakter en 
is niet direct bestemd voor individuele personen en concrete situaties. Alle 
verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de informatie 
betreffende de procedure gebruikt, op welke wijze ook.

In de thuiszorg worden allerhande materialen gebruikt om te fixeren. Belang-
rijk is dat deze materialen veilig zijn én op een zorgvuldige en deskundige 
wijze worden aangebracht. Het gebruik van bijvoorbeeld touwen of broeks-
riemen om iemand te fixeren is als ‘zelfgemaakt materiaal’ ontoelaatbaar. De 
richtlijn pleit ervoor om professioneel materiaal te gebruiken.
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Voorwoord

Iedereen heeft de wens maar ook het recht om de juiste zorg op het juiste 
moment te ontvangen.
Zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, het bewaren van de autono-
mie, mee beslissen over de geboden zorg en ondersteuning, … Dat is wat 
velen verstaan onder kwaliteit van zorg.

Het behoort tot de fundamentele basisrechten van iedereen om zoveel mo-
gelijk in vrijheid te mogen leven en verzorgd te worden. Met behoud van 
respect voor de persoon, zijn zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.

De publicatie van deze praktijkrichtlijn voor fixatiearme thuiszorg vormt 
een zeer waardevolle bijdrage aan het onderbouwen van de kwaliteit van de 
dienst- en zorgverlening in de thuiszorg.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan reële noden op het terrein alsook aan 
verschillende van onze beleidsprioriteiten. Voorbeelden hiervan zijn de in-
houdelijke invulling van het concept ‘dementiekundige basiszorg’ dat vraagt 
om een gepast en goed afgewogen gebruik van vrijheidsbeperking en fixatie 
en de leidraad om beslissingen bij vrijheidsbeperkende maatregelen af te we-
gen.

De praktijkrichtlijn ondersteunt ook het samenwerken tussen verschillende 
disciplines van professionele zorgverleners, de samenwerking met de infor-
mele zorgverleners en draagt bij tot afstemming en integratie van welzijn en 
gezondheid. Er wordt volop ingespeeld op de vermaatschappelijking van zorg 
door beroep te doen op participatief overleg met de zorgbehoevende, zijn 
mantelzorg en zijn zorgnetwerk om zorg op maat te realiseren.

De praktijkrichtlijn is gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en is ‘van 
onderuit’ in de thuiszorg, discipline-overschrijdend, ontwikkeld. Bovendien 
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werd deze praktijkrichtlijn ook door CEBAM als ‘evidence based practice’ in 
de Belgische en Vlaamse zorgcontext gecertifieerd.

Cliënten of patiënten bij wie men overweegt om fixatie te gebruiken zijn zeer 
kwetsbare personen in de hulpverlening. Zij verdienen het om door toepas-
sing van deze praktijkrichtlijn een ethisch verantwoorde zorg op maat te ont-
vangen. Dit betekent een contextueel afwegen van wat van belang is voor de 
kwaliteit van het leven van de zorgbehoevende zelf.

We hopen dan ook dat deze praktijkrichtlijn een richtsnoer wordt voor het 
opzetten van een fixatiearm beleid in de verschillende voorzieningen en or-
ganisaties in Vlaanderen. We wensen dat het zorgverstrekkers helpt in hun 
keuzes waar zij dagelijks voorstaan.

Jo Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Motivatie

Er bestaan verschillende vormen van vrijheidsbeperkende maatregelen 
waarvan fysieke fixatie de meest gekende vorm is. In de literatuur is er geen 
eenduidige definitie om beide begrippen te omschrijven. Fysieke fixatie kan 
omschreven worden als ‘elke handelingsmethode, materiaal, uitrusting aan 
of in de buurt van het lichaam van een persoon, met de opzettelijke bedoe-
ling dat de persoon deze niet kan verwijderen en die de bewegingsvrijheid 
van de persoon beperkt’ (Retsas, 1998). Vrijheidsbeperkende maatregelen 
kunnen alle materialen, uitrusting of handelingen zijn die de vrijheid van 
een persoon beperken.
Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen is een complex probleem 
in de gezond heidszorg. Ondanks de evidentie over de ernstige negatieve (fy-
sieke en psychosociale) gevolgen voor de patiënt, de familie en de zorgver-
leners, worden deze maatregelen in de residentiële sector (ziekenhuizen en 
woonzorgcentra (WZC)) nog steeds te vaak toegepast. In twee grote recente 
studies in Vlaamse woonzorgcentra werd fysieke fixatie toegepast op 47,5% 
(Heeren et al., 2014) en 64,6% (Vander Meiren, 2013) van de rusthuisbewo-
ners. De prevalentie van fixatie varieerde over de afdelingen van 5% tot 90% 
(Heeren et al., 2014) en van 0% tot 96% (Vander Meiren, 2013). Wereldwijd 
varieert de prevalentie van fysieke fixatie in WZC van 4 tot 85% (Gastmans 
& Milisen, 2006) en in ziekenhuizen van 8 tot 68%, afhankelijk van het type 
ziekenhuisafdeling en de kenmerken van de patiëntenpopulatie (Hamers & 
Huizing, 2005).

Door de demografische, economische en technologische evolutie en door-
dat steeds meer patiënten zo lang mogelijk wensen thuis te blijven, ver-



10

schuift de focus van zorg naar de thuissetting. Dit resulteert in een stijgende 
vraag naar thuiszorg. Als gevolg hiervan is er een groeiend aantal kwets-
bare patiënten die, ondanks cognitieve stoornissen en functionele beper-
kingen, thuis wonen. Deze patiënteneigenschappen worden in de residen-
tiële zorg ge associeerd met een verhoogd gebruik van vrijheidsbeperkende 
maatregelen (Hamers & Huizing, 2005). Op basis hiervan wordt verwacht 
dat het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg zal 
toenemen.

De enkele studies over vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg ge-
ven indicaties over zowel de aanwezigheid van deze maatregelen als de af-
wezigheid van een beleid en een duide lijke richtlijn betreffende het gebruik 
van deze maatregelen in de thuiszorg (Scheepmans et al., 2011, 2014, De 
Veer et al. 2009, Halfens et al. 2009). Nochtans is een richtlijn betreffende 
het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg noodzake-
lijk. Het concept fysieke fixatie blijkt onvoldoende duidelijk en men is zich 
niet altijd bewust van de impact van deze maatregelen. Wanneer thuisver-
pleegkundigen geconfronteerd worden met situaties waar het gebruik van 
deze maatregelen wordt overwogen, staan zij vaak voor moeilijke ethische 
beslissingen. Zij trachten hierbij te handelen op basis van hun klinische ken-
nis, rekening houdend met de wensen van verschillende betrokken personen 
(patiënt en familie) en met respect voor ieders waarden en normen. Zij ge-
ven aan zoekende te zijn naar het leveren van goede zorg voor deze patiën-
ten. Daarnaast blijkt het toepassen van deze maatregelen een grote impact 
te hebben op de beleving van de thuisverpleegkundigen (Scheepmans et al., 
2011, 2014).

Het complex karakter van deze problematiek wordt in de thuiszorg versterkt 
door de eigenheid van de thuissetting. Het verlenen van zorg gebeurt im-
mers in de persoonlijke omgeving van de patiënt. Zorgverleners komen aan 
huis van de patiënt en overwegen beslissingen over maat regelen of worden 
verwacht handelingen te stellen die de patiënt in zijn eigen leefruimte be-
perken. Het zorgoverleg en de samenwerking met andere zorgverleners ver-
loopt in de thuiszorg anders vergeleken met de residentiële sector waar de 
verschillende disciplines samen aanwezig zijn en waar alle patiënten zich op 
één plaats bevinden. Ook zijn er heel wat vragen en onduidelijkheden over 
de toepassing van de wetgeving rond het gebruik van vrijheidsbeperkende 
maatregelen in de thuiszorg. Zo is bijvoorbeeld het verhoogd toezicht bij het 
gebruik van deze maatregelen in de thuiszorg vaak niet mogelijk. Omwille 
van de specificiteit van de thuiszorg kunnen bestaande richtlijnen afkomstig 



11

InleIdIng

uit de residentiële setting niet automatisch vertaald worden naar de thuis-
zorgsetting.

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen moet ook in de thuiszorg 
tot het strikte minimum beperkt worden en kan enkel als laatste redmiddel 
worden ingeschakeld. Omwille van de dilemma’s die zorgverleners ervaren, 
de vele onduidelijkheden met betrekking tot de toe passing van de wetgeving 
in de thuiszorg en omwille van de stijgende vraag naar en het toe nemend 
belang van de (steeds meer complexe) thuiszorg, is een richtlijn rond het 
gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg noodzakelijk. 
Het algemeen doel van de praktijkrichtlijn is het ondersteunen van de zorg-
verleners in het realiseren van een fixatiearme zorgomgeving in de thuiszorg.

1.2 Bijzondere doelen

1. Het concept fysieke fixatie in de thuiszorg verduidelijken.
2. Het bewustzijn bij zorgverstrekkers omtrent de impact en de gevolgen 

van het gebruik van fysieke fixatie verhogen.
3. Verduidelijken van de juridische en ethische aspecten met betrekking tot 

het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg.
4. Streven naar een fixatiearme thuisomgeving.
5. Ondersteuning bieden bij het beslissingsproces en het verantwoord ge-

bruik van fysieke fixatie in de thuiszorg.

1.3 Patiëntenpopulatie

De richtlijn is bedoeld voor thuiswonende personen van 60 jaar en ouder met 
thuiszorg en met een verhoogde kans op het gebruik van fysieke fixatie zoals 
personen met functionele be per kingen, toegenomen lichamelijke afhanke-
lijkheid, mobiliteitsproblemen, cognitieve stoornissen of gedragsproblemen. 
Het gaat om personen die ofwel thuis in hun eigen huis wonen of inwonen 
bij familie, ofwel om personen die in een thuisvervangende omgeving wonen 
zoals een service flat/assistentiewoning, beschut wonen en collectieve auto-
nome dagvormen. De woonzorgcentra en centra voor kort verblijf, alsook 
de ambulante zorgvormen zoals de dagverzorgingscentra verbonden aan een 
woonzorgcentrum worden hierbij uitgesloten. De richtlijn is niet van toe-
passing op de gedwongen opname in de psychiatrie (wet 26/6/1990, ‘wet be-
scherming persoon geesteszieke’).
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1.4 Context

Gebruikers van de richtlijn zijn professionele zorgactoren die werkzaam zijn 
in de thuiszorg zoals thuisverpleegkundigen, huisartsen, verzorgenden, zorg-
kundigen, ergotherapeuten, kinesithera peuten en opvoeders alsook andere 
betrokkenen in de eerstelijnszorg.

De praktijkrichtlijn is richtinggevend en is in eerste instantie bedoeld om 
de kwaliteit van zorg te optimaliseren (zowel in situaties waar fysieke fixa-
tie wordt toegepast als waar deze wordt overwogen). Het is geen protocol of 
staand order maar een hulpmiddel/leidraad ter onder steuning van de profes-
sionele zorgactoren.

1.5 Bijlages

In de richtlijn wordt voornamelijk in hoofdstuk 2 Methodologie verwezen 
naar verschillende bijlages. Deze bijlages zijn terug te vinden via volgende 
code p3f8z op de website van Acco (www.uitgeverijacco.be/praktijkrichtlijn).

Overzicht bijlages

• Bijlage 1: Beoordeling van bestaande richtlijnen volgens het Agree II – 
instrument

• Bijlage 2: Samenvatting bestaande richtlijnen fysieke fixatie
• Bijlage 3: Overzicht literatuuronderzoek per klinische vraag, opgesplitst 

naar thuiszorg en de residentiële setting
• Bijlage 4: Methodologische kwaliteit (systematische) review artikels
• Bijlage 5: Methodologische kwaliteit kwalitatieve studies
• Bijlage 6: Methodologische kwaliteit voor niet-gerandomiseerde studies 

(Minors)
• Bijlage 7: Verlaagt een multi-componente interventie het gebruik van fy-

sieke fixatie in woonzorgcentra?
• Bijlage 8: Evidentietabellen (systematische) review
• Bijlage 9: Evidentietabellen artikels thuiszorg – vrijheidsbeperkende 

maatregelen
• Bijlage 10: Evidentietabellen afzonderlijke studies, geen reviews
• Bijlage 11: Praktijktool Delirium van de Belgische Vereniging voor Ge-

rontologie en Geriatrie
• Bijlage 12: Stroomdiagram ter ondersteuning van een fixatiearme 

thuisomgeving
• Bijlage 13: Overzicht fixatiemateriaal in de thuiszorg


