ONZE VISIE OMTRENT HET RESTRICTIEBELEID

In onze woonzorgcentra streven wij naar een optimale opvang
waarbij zelfstandigheid en maximale keuzevrijheid centraal
staan. In bepaalde situaties is het echter noodzakelijk om
beperkingen op te leggen voor de bewoner in het belang van de
eigen veiligheid, gezondheid of het algemeen belang.
Algemene visie omtrent fixatie van bewoners
Het woonzorgcentrum streeft ernaar om een fixatie zo
minimaal mogelijk toe te passen. Wij zijn er ons van bewust
dat er aan fixatie heel wat nadelen kunnen verbonden zijn.
Doch kan fixatie niet altijd weggelaten worden binnen onze
zorg aan de bewoners. Wij streven er dan ook naar om
steeds naar alternatieven te zoeken alvorens fixatie wordt
toegepast of om de duur van fixatie te beperken.
Fixatie beschouwen wij ook als reversibel. Op regelmatige
tijdstippen zal de fixatie geëvalueerd worden, zodat
desgewenst overgegaan kan worden tot het stopzetten van
de fixatiemaatregel of het wijzigen ervan.
Fixatiemaatregelen worden, indien de situatie het toelaat,
genomen in overleg met alle betrokken actoren. Een
multidisciplinair overleg, teambriefing, overleg met huisarts
en familie staan hierbij centraal.
Indien er wordt overgegaan tot fixeren, streven wij ernaar
om dit binnen onze mogelijkheden steeds op de meest
comfortabele manier uit te voeren.
In onze woonzorgcentra is er een procedure m.b.t.
vrijheidsbeperkende maatregelen aanwezig om ons
personeel voldoende te informeren hierover. Regelmatig
volgen zij ook vormingen hieromtrent.
 Fixatiemiddelen
In onze woonzorgcentra maken wij gebruik van o.a.
volgende fixatiemiddelen : voorzettafel, bedsponden,
opzetten van de zetelrem, onrustpak, codeslot.
 Wegloopgedrag
Bewoners met ernstig wegloopgedrag of desoriëntatie
verblijven te Peer op een beveiligde afdeling voor
dementerenden. Te Meeuwen en Eksel verblijven deze
bewoners zowel op afdeling 0 als op 1 maar wordt er
gebruik gemaakt van een wegloopdetectiesysteem. Dit

systeem verwittigt de medewerkers wanneer een bewoner
zich buiten de afgebakende toegelaten zone begeeft.
 Opmerking
Het kan gebeuren dat er zich acute situaties voordoen
waarbij een mogelijke beschermende maatregel wordt
overwogen en/of toegepast zonder voorafgaand overleg
met de huisarts en/of bewoner of vertegenwoordiger. Het
staat u vrij hiermee niet akkoord te gaan. U dient dit dan
schriftelijk kenbaar te maken in een brief gericht aan de
zorgcoördinator van het woonzorgcentrum waarbij deze
laatste dan uiteraard geen verantwoordelijkheid kan
opnemen voor de eventuele consequenties.

