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Onvrijwillige zorg in de
thuissituatie
Jan Hamers
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Voorbeelden lopende projecten
24-uurs verpleeghuiszorg voor mensen met
dementie op de zorgboerderij
Nurses on the move
– Bewegen gerelateerd aan dagelijkse activiteiten
– Toepassing kennis in praktijk
– Verpleegkundig leiderschap

Nieuwe informele verpleeghuiszorg
Decision-support applicatie voor
verpleegkundigen in de wijk
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Onvrijwillige zorg thuis
Vrijheidsbeperking
– Frequent toegepast in verpleeghuizen en ziekenhuizen

Toepassing heeft veel negatieve consequenties
– Bijv. decubitus, incontinentie, verlies spiermassa, agitatie,
overlijden

Belangrijke stappen gezet in preventie en reductie
restrictieve maatregelen verpleeghuis
– Banden, tafelbladen, dubbelzijdige bedhekken

Thuiszorg?

Vrijheidsbeperking thuis: wat weten we?
Wereldwijd onbekend hoe vaak het voorkomt
Sterke aanwijzingen voor toepassing
– 80% van verpleegkundigen in NL thuiszorg zeggen dat ze
vrijheidsbeperking hebben toegepast
– 40% van medewerkers thuiszorg in Japan zijn toepassing
van vrijheidsbeperking tegengekomen
– Verpleegkundigen in België zeggen dat ze regelmatig
vrijheidsbeperking toepassen

De Veer et al. JAGS 2009:1881-1886; Kurata & Ojima BMC Geriatr 2014:39; Scheepmans et al.
BMC Geriatr 2014:17

3

4/23/2015

Vrijheidsbeperking thuis
Europese studie: mensen met
dementie, 8 landen
– Vrijheidsbeperkende maatregelen thuis: 10%
• Grote verschillen tussen landen

Beerens et al. JAMDA 2014:54-61
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Vrijheidsbeperking thuis

Vrijheidsbeperking thuis
Europese studie: mensen met
dementie, 8 landen
– Vrijheidsbeperkende maatregelen thuis: 10%
• Grote verschillen tussen landen
– 3% (Nederland) en 4% (Engeland) tot 18% (Spanje) and 20%
(Duitsland)
– 4 maatregelen: banden, tafelbladen, bedhekken, infrarood
detectie

– Kalmerende medicatie: 56%
• Grote verschillen tussen landen
– 38% (Nederland) en 42% (Estland) tot 74% (Spanje) and 76%
(Frankrijk)
Beerens et al. JAMDA 2014:54-61
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AWO-werkgroep onvrijwillige zorg thuis

Belangrijke vragen?
Hoe vaak komt onvrijwillige zorg voor in de
thuiszorg?
Welke factoren hangen samen met de toepassing
van onvrijwillige zorg?
Wie neemt het initiatief en wie past onvrijwillige
zorg toe?

Onvrijwillige Zorg i.p.v. Vrijheidsbeperking
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Voorstel wet ‘Zorg en Dwang’
Uitgangspunt: dwangmaatregelen horen niet thuis
in de zorg voor ouderen
– Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg
worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag

Onvrijwillige zorg
– Fixatie
• Bijvoorbeeld: vastbinden; dubbelzijdige bedhekken

– Kalmerende medicatie
• Bijvoorbeeld: antidepressiva; antipsychotica

– Maatregelen die de bewegingsvrijheid belemmeren
• Bijvoorbeeld: onder dwang toepassen hygiëne, medicatie, voeding;
wegnemen vervoersmiddelen

Het onderzoek
Welke gegevens zijn verzameld?
– Onvrijwillige zorg
• Type maatregelen
• Door wie aangevraagd en toegepast?

– Factoren die mogelijk samenhangen
• Cognitie / ADL / mobiliteit
• Belasting mantelzorg

Door wie?
– Vragenlijsten casemanagers/zorgtrajectbegeleiders
• Cliënten met verdenking dementie in Westelijke Mijnstreek en
Parkstad
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In het onderzoek
Gegevens van 837 cliënten
Leeftijd: 82 jaar
60% vrouw
Woonsituatie
– 49% alleen wonend
– 46% met partner
– 5% anders

Wat zijn de resultaten?
Onvrijwillige zorg: 39% (320 personen)
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Factoren die samenhangen
Cognitief functioneren
ADL afhankelijkheid
Belasting van de mantelzorg
Alleen wonen

Conclusies
Onvrijwillige zorg komt thuis frequent voor
– Medicatie en bewegingsvrijheid meest

Specifieke beïnvloedende factoren thuis
– Belasting van mantelzorg en alleen wonen

Initiatief vaak bij familie
– Soms met de rug tegen de muur
– Idee dat onvrijwillige zorg de enige oplossing is om gevaar
te voorkomen
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Begrijpelijk, maar
Onvrijwillige zorg kan averechts werken
– Mensen met dementie begrijpen maatregelen niet
– Sommige maatregelen kunnen gevaren vergroten

Overschatting van gevaar
– Nalaten van onvrijwillige zorg leidt meestal niet tot
ongelukken
– Wat weegt zwaarder: veiligheid of vrijheid?

Toepassing in individueel geval mag geen
legitimatie zijn voor onvrijwillige zorg op grote
schaal!

Wat staat ons te doen?
Voorkomen toepassing onvrijwillige zorg!
Hoe?
–
–
–
–

Meer inzicht in de ‘waarom-vraag’
Meer inzicht in de meningen van zorgverleners en familie
Leren van goede voorbeelden en complexe casussen
Samen een aanpak ontwikkelen om verpleegkundigen te
helpen (mantelzorgers te ondersteunen) in voorkomen van
onvrijwillige zorg
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Plan van aanpak
Succesfactoren uit eerder onderzoek:
– Beleid dat gedragen wordt in de gehele
organisatie van zorg
– Alternatieven bekend en beschikbaar
– Casusbespreking met gespecialiseerd
verpleegkundige
– Scholing: kennis en attitude

Vertaling naar onvrijwillige zorg thuis
Uitdragen van beleid
– Duidelijke visie op (onvrijwillige) zorg

Bewustwording
– Wanneer is sprake van onvrijwillige zorg?
– Wat zijn de risico’s?

Scholing
– Expertise bundelen: centraal aanspreekpunt

Samenwerking en communicatie tussen
zorgprofessionals, en met cliënt
Goede (probleem)analyse
Mogelijke alternatieven
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Concretisering plan van aanpak
Heldere visie over onvrijwillige zorg
Aanpak ontwikkelen om onvrijwillige zorg te
voorkomen
– Inpasbaarheid in de dagelijkse zorg staat centraal
– Met beschikbare middelen
– Vanuit de praktijk (verder) ontwikkelen
rond zorgtrajectbegeleider/casemanager
casuïstiek gebruiken
multidisciplinair

Plan van aanpak uitproberen in één of twee wijken
binnen de AWO
– Evaluatie
– Uitrol bij bewezen effectiviteit
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Bedankt voor de aandacht!

Meer informatie over het onderzoek en andere projecten:
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
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