
*A.J.E. de Veer, A.L. Francke, A. de Kruif, F. J.J. Bolle

Vrijheidsbeperkingen in de thuiszorg. Een
inventarisatie onder verpleegkundigen en
verzorgenden

Samenvatting

DOEL. In de toekomst worden vrijheidsbeperkende interventies thuis juridisch geregeld in de wet
Bopz. In dit artikel wordt nagegaan welke vrijheidsbeperkende interventies door verpleegkundigen
en verzorgenden thuis worden toegepast en wat het beleid daarin is. Daardoor wordt zichtbaar in
hoeverre de huidige praktijk aansluit bij de nieuwe voorstellen tot wettelijke regeling in de wet
Bopz. METHODE. Er zijn 87 verpleegkundigen en 70 verzorgenden van thuiszorginstellingen schrif-
telijk ondervraagd. RESULTATEN. Vier van de vijf zorgverleners past wel eens een vrijheidsbeperking
toe. Het optrekken van bedhekken, het op slot doen van een huisdeur, de cliënt verhinderen te lo-
pen (bijvoorbeeld door de cliënt in een diepe stoel te zetten) en het gecamoufleerd toedienen van
medicatie of gedwongen toedienen van kalmerende medicatie komen het meest voor. Bescherming
van de cliënt en een verzoek daartoe van de cliënt en/of diens vertegenwoordiger zijn de meest ge-
noemde redenen om over te gaan tot een vrijheidsbeperking. Het uiteindelijke besluit voor een vrij-
heidsbeperkende interventie wordt het meest genomen door de vertegenwoordiger of mantelzorger
van de cliënt, gevolgd door de verpleegkundige of verzorgende zelf. Voor toezicht van de cliënt die
in zijn of haar vrijheid is beperkt, is in de praktijk weinig aandacht. De verpleegkundigen en verzor-
genden verschillen van mening over of bepaalde interventies “vrijheidsbeperkend” zijn. Een minder-
heid geeft aan dat er afspraken zijn over het toepassen van vrijheidsbeperkingen. CONCLUSIE. Dit
onderzoek laat zien dat uitbreiding van de wet Bopz naar de thuissituatie aansluit bij de praktijk in
de zin dat de meeste verpleegkundigen en verzorgenden wel eens een vrijheidsbeperkende interven-
tie doen. Er zijn ook verschillen tussen de praktijk en de voorgestelde nieuwe regeling. Bijvoorbeeld
wat betreft de opvattingen van verpleegkundigen en verzorgenden over wat vrijheidsbeperkingen
zijn en wat redenen zijn om ze toe te mogen passen, de rol van de arts in de besluitvorming, het
toezicht tijdens de vrijheidsbeperking, en het instellingsbeleid ten aanzien van vrijheidsbeperkingen.

Trefwoorden: thuiszorg, vrijheidsbeperking, onderzoek, verpleegkundigen, verzorgenden.

Inleiding

Aanleiding
Aanleiding voor het onderzoek dat in dit arti-
kel beschreven wordt waren de voorbereidin-
gen van het Ministerie van VWS om vrij-

heidsbeperkende interventies ook in de thuis-
situatie te regelen. Vrijheidsbeperkingen, in
de zin van interventies die toegepast worden
met als doel of als effect het beperken van de
vrijheid van een cliënt, worden soms ook bij
cliënten thuis toegepast (Bakker et al., 2002;

* Dr. Anke J.E. de Veer is senior-onderzoeker bij het NIVEL en psycholoog. Dr. Anneke L. Francke is
programmaleider Verpleging en Verzorging bij het NIVEL, socioloog en verpleegkundige. Anja de Kruif is
beleidsmedewerker bij het LEVV en verpleegkundige. Drs. Francis J.J. Bolle is beleidsadviseur bij V&VN en
verpleegkundige. Contactgegevens:Anke de Veer, NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht, tel: 030-2729764,
fax: 030-2729729. e-mail: a.deveer@nivel.nl.

www.tijdschriftverpleegkunde.com254 Verpleegkunde 2006-21, nr. 4



Arends, 2004). De Wet Bijzondere opnemin-
gen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) re-
gelt de juridische kaders waarbinnen zorgver-
leners vrijheidsbeperkende maatregelen op
mogen leggen, maar geldt niet voor de thuis-
zorg. Door de wet Bopz uit te breiden naar de
thuissituatie, wil het Ministerie beter aan-
sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk en de
mensen die thuis wonen voldoende rechtsbe-
scherming geven (zie kader).

Achtergrond
Er is geen wettelijk kader dat de cliënt thuis
beschermt tegen ongewilde vrijheidsbeper-
kingen. De Wet geneeskundige behandelings-
overeenkomst (Wgbo) geeft onvoldoende juri-
dische basis voor vrijheidsbeperkingen bij
thuiswonende cliënten. Twee onderdelen in
deze wet zijn het recht op informatie en het
toestemmingsvereiste (Verkaik et al., 2003).
Het recht op informatie houdt in dat een pati-

Bopz

De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatri-
sche ziekenhuizen (Bopz) regelt de juridische
kaders waarbinnen zorgverleners mensen met
psychiatrische problemen of met beperkte ver-
standelijke vermogens gedwongen mogen op-
nemen en hen vrijheidsbeperkende maatrege-
len op mogen leggen. In de wet zijn strikte
voorwaarden opgenomen voor het inzetten
van vrijheidsbeperkende interventies (in de wet
aangeduid met de term middelen en maatrege-
len). De Bopz kent de volgende vormen van
vrijheidsbeperking: fixatie, afzondering, ge-
dwongen of gecamoufleerd toedienen van me-
dicatie, gedwongen toedienen van voedsel en
vocht, en separatie. De wet Bopz geldt voor de
intramuraal verblijvende mensen in de psychi-
atrie, de zorg voor mensen met een verstande-
lijke beperking en de psychogeriatrische afde-
lingen van verpleeg- en verzorgingshuizen.
In 2003 kwam de Rekenkamer met een rapport
over de werkbaarheid van de Wet Bopz in de
praktijk van de psychogeriatrie (Dementeren-
den en de Wet Bopz, juni 2003). Een knelpunt
dat uit de evaluaties van het Ministerie en het
onderzoek van de Rekenkamer naar voren
komt, is de grote kloof tussen de wet en de
praktijk van de gehandicaptenzorg en de psy-
chogeriatrie. Staatssecretaris Ross schrijft hier-
over in een brief aan de Tweede Kamer: `De
huidige wet gaat er van uit dat voor de opge-
nomen cliënt een zorg- of behandelingsplan
wordt opgesteld dat gericht is op het verbete-
ren of wegnemen van de stoornis zodanig, dat
het gevaar wordt weggenomen. Voor de men-
sen waar het hier om gaat is evenwel geen
sprake van het wegnemen of verbeteren van
de stoornis.” Om die reden is volgens de

staatssecretaris voor verstandelijk gehandicap-
ten en dementerenden een andere behandeling
en bejegening nodig dan voor psychiatrische
patiënten. Alleen voorlichting over de wet, wat
in eerste instantie de insteek was om de kloof
te dichten, is volgens haar dan ook niet vol-
doende. Daarnaast speelt ook het probleem
dat veel mensen binnen een kleinschalige
woonvorm of thuis worden verzorgd, waar de
wet niet van toepassing is.
Momenteel bereidt het Ministerie van VWS
een wetswijziging voor om vrijheidsbeperkende
maatregelen bij dementerenden en mensen
met een verstandelijke beperking te regelen,
ook buiten de intramurale instelling. De be-
leidsvisie van de instelling op vrijheidsbeperkin-
gen en het individuele zorgplan van de cliënt
spelen daarin een belangrijke rol. Om deze
maatregelen te kunnen toepassen moeten
zorgaanbieders zich laten registreren. Cliënten
van instellingen zonder een Bopz-aanmerking
worden niet beschermd door de Bopz. De In-
spectie voor de Gezondheidszorg zal toezicht
houden op de aanbieders met een Bopz-aan-
merking. In het voorstel wordt het begrip vrij-
heidsbeperking uitgebreid met onder andere de
voordeur op slot doen, niet-vrijwillige medica-
tie, en inbreuken op het zelfbeschikkingsrecht
(als voorbeelden worden genoemd: verplicht
dieet, verplicht douchen, financieel beheer, en
verbod op relaties). Het definitieve voorstel zal
medio 2006 worden ingediend, zo meldde het
ministerie in oktober 2005 aan de tweede ka-
mer. De genoemde wet moet in april 2007 in
werking treden.
Bron: Ministerie van VWS, 2005
(www.minvws.nl)
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ënt geïnformeerd moet worden over aard en
doel van handelingen, risico’s en gevolgen, al-
ternatieven en de prognose van de ziekte. Het
toestemmingsvereiste betreft het recht van
de patiënt om op basis van goede en vol-
doende informatie te beslissen of hij een be-
handeling wil ondergaan of niet. Alleen als ie-
mand hiervoor toestemming geeft, mag een
handeling plaatsvinden. De patiënt mag de
gegeven toestemming altijd weer intrekken.
De Wgbo heeft betrekking op het verrichten
van behandelingen op het gebied van de ge-
neeskunst en de daaraan gerelateerde verple-
ging en verzorging. In de thuissituatie is er
vaak geen sprake van een geneeskundige be-
handeling waardoor de wet niet van toepas-
sing is. En ook al handelen zorgverleners bij
het toepassen van een vrijheidsbeperkende in-
terventie in de geest van de Wgbo, dan blijft
staan dat de Wgbo weinig bescherming biedt
aan de desbetreffende cliënten. Zo zijn er
geen waarborgen voor toezicht in dit soort si-
tuaties opgenomen en is er geen klachtmoge-
lijkheid (Arends, 2004).

Doel van het onderzoek
Met de nieuwe Bopz wil de minister een be-
tere aansluiting realiseren van de wet op de
praktijk. Het onderzoek naar hoe deze dage-
lijkse praktijk er uitziet is tot nu toe schaars.
De eerder genoemde onderzoeken van Arends
(2004) en van Bakker et al. (2002) gaan over
het toepassen van vrijheidsbeperkingen in (lo-
caties van) instellingen. Onbekend is hoe
vaak individuele zorgverleners vrijheidsbeper-
kingen bij mensen thuis toepassen, welke
vrijheidsbeperkingen dat zijn en hoe zij daar-
mee omgaan. In beide onderzoeken bleef het
daarnaast onduidelijk of de besluitvorming en
wijze van toepassing samenhangt met het
type vrijheidsbeperkende interventie. Doel
van het onderhavige onderzoek is hierover
meer informatie te krijgen. In de discussie
wordt vervolgens nagegaan in hoeverre de
huidige praktijk aansluit bij de voorgestelde
wijzigingen in de Bopz.

Vraagstelling
De volgende onderzoeksvragen worden beant-
woord:
1 Hoe vaak en welke vrijheidsbeperkingen
passen verpleegkundigen en verzorgenden
werkzaam in thuiszorginstellingen toe?

2 Welke redenen hebben deze verpleegkundi-
gen en verzorgenden voor het toepassen
van vrijheidsbeperkingen?

3 Hoe passen verpleegkundigen en verzorgen-
den werkzaam in thuiszorginstellingen de
verschillende vrijheidsbeperkingen toe? In
het bijzonder:
a. Wie neemt het besluit tot vrijheidsbeper-

king?
b. Aan wie wordt toestemming gevraagd?
c. Hoe wordt het toezicht geregeld tijdens

de vrijheidsbeperking?
c. Hoe wordt de vrijheidsbeperking geregi-

streerd?
4 Werken verpleegkundigen en verzorgenden
in de thuiszorginstellingen volgens proto-
collen, richtlijnen of schriftelijk vastgelegde
afspraken over vrijheidsbeperkingen?

Methode

Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestond uit 94 verpleeg-
kundigen en 125 verzorgenden die eind 2004
deel uitmaakten van het AVVV/LEVV/NIVEL
Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden
(Welling et al., 2001) en die werkzaam waren
in een thuiszorginstelling. De betreffende ver-
pleegkundigen hadden een kwalificatieniveau
4 of 5 en de verzorgenden hadden een kwalifi-
catieniveau 3 of 3-ig.
Aan het panel nemen ook verpleegkundigen
en verzorgenden uit andere sectoren dan de
thuiszorg deel, maar die worden binnen dit
artikel buiten beschouwing gelaten.

November 2004 werd aan het panel een
schriftelijke vragenlijst gestuurd. Na twee
herinneringen zijn 157 ingevulde vragenlijs-
ten ontvangen van 87 verpleegkundigen en
70 verzorgenden uit de thuiszorg (respons
72%). Deze verpleegkundigen en verzorgen-
den hadden vrijwel allemaal (95%) uitslui-
tend uitvoerende taken (een voorwaarde voor
deelname aan het panel is dat men direct bij
de uitvoering van zorg betrokken is). Vijf pro-
cent had naast uitvoerende ook leidingge-
vende taken. De respondenten hadden een ge-
middelde aanstellingsomvang van 22 uur per
week (standaarddeviatie 10 uur) en werkten
gemiddeld 18 jaar in de zorg (standaarddevia-
tie 9 jaar). De leden van het Panel Verpleeg-
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kundigen en Verzorgenden zijn geworven via
de uitkeringsinstantie UWV, die een groot
deel van alle in loondienst werkende ver-
pleegkundigen en verzorgenden in haar be-
stand heeft. Om een indicatie te krijgen van
de representativiteit van de groep responden-
ten is het geslacht en de leeftijd vergeleken
met een referentiegroep van 546 verpleegkun-
digen en verzorgenden werkzaam bij een
thuiszorginstelling. Deze referentiegroep
heeft gereageerd op een korte vragenlijst van
het UWV naar een aselecte steekproef van
verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam
in thuiszorginstellingen. Omdat het UWV
alle bij thuiszorginstellingen werkende ver-
pleegkundigen en verzorgenden in haar be-
stand heeft, beschouwen we de gegevens van
deze groep als kenmerkend voor de populatie
uitvoerende verpleegkundigen en verzorgen-
den werkzaam bij thuiszorginstellingen. Ta-
bel 1 laat zien dat de respondenten iets ouder
zijn dan de referentiegroep. De verhouding
tussen verpleegkundigen en verzorgenden in
de onderzoeksgroep (87 verpleegkundigen en
70 verzorgenden) komt niet overeen met de
verhouding in de populatie, waar op elke ver-
pleegkundige ongeveer drie verzorgenden
werkzaam zijn (LEVV, 2005).

Vragenlijst
De vragenlijst bevatte vrijwel uitsluitend vra-
gen met gesloten antwoordcategorieën. Voor
de ontwikkeling van de vragenlijst is aller-
eerst in de literatuur gezocht naar bestaande
vragenlijsten. De door Arends (2004) ontwik-
kelde vragenlijst is door ons gebruikt als basis
voor de vragen over het toepassen van vrij-
heidsbeperkingen (onderzoeksvragen 1 tot en

met 3). Analoog aan de vragenlijst van Arends
is in ons onderzoek gevraagd naar: a. hoe
vaak de respondent een vrijheidsbeperking
toepast, b. wat de redenen zijn voor de vrij-
heidsbeperking, c. wie het besluit neemt tot
het toepassen van de vrijheidsbeperking, d.
aan wie toestemming wordt gevraagd, e. wie
toezicht houdt tijdens de uitvoering, f. hoe
dit toezicht eruit ziet, en g. hoe de vrijheids-
beperking geregistreerd wordt.
Deze vragen zijn voor acht vrijheidsbeperkin-
gen gesteld. Het gaat daarbij om dwangmedi-
catie, gedwongen toediening van vocht en/of
voeding, afzondering, fixatie, separatie, het
plaatsen van bedhekken, het beperken van
bewegingsvrijheid door het plaatsen in een
diepe stoel of het gebruik van een tafelsteun,
en het op slot doen van het huis of de kamer
van de cliënt.
Daarnaast zijn vragen gesteld over het instel-
lingsbeleid. Gezien de lengte van de vragen-
lijst hebben we ons hier beperkt tot de vijf
vrijheidsbeperkingen die in het Besluit Mid-
delen en Maatregelen Bopz worden genoemd
(dwangmedicatie, gedwongen toediening van
vocht en/of voeding, afzondering, fixatie en
separatie). Er is gevraagd of er gewerkt werd
met protocollen of schriftelijke afspraken
over het toepassen van de vrijheidsbeperking.
Daarnaast is gevraagd of er schriftelijke af-
spraken zijn over het melden van vrijheidsbe-
perkingen en of de verpleegkundige of verzor-
gende een overzicht krijgt van dergelijke mel-
dingen.
De vragenlijst is beoordeeld op inhoudsvalidi-
teit en methodologische kwaliteit door enke-
le inhoudsdeskundigen, waaronder personen
met een verzorgende of verpleegkundige ach-

Tabel 1 Vergelijking van de verpleegkundigen en verzorgenden in de onderzoeksgroep op geslacht en leeftijd
met referentiegroep.

Verpleegkundigen Verzorgenden

Respondenten Referentiegroep Respondenten Referentiegroep

% vrouwen 100% 97% 98% 99%

35 jaar of jonger 14% 19% 15% 22%
36-45 jaar 27% 29% 31% 31%
46-55 jaar 40% 38% 44% 34%
56-65 jaar 19% 14% 9% 13%
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tergrond, enkele methodologen, en juristen
en beleidsmakers (waaronder medewerkers
van VWS) die direct te maken hebben met de
Bopz. De vragenlijst is op te vragen bij de
eerste auteur.

Analyse
Het gebruikte statistiekprogramma is SPSS
(versie 11.5). De antwoorden zijn geanaly-
seerd met beschrijvende statistiek (frequen-
ties, percentages, betrouwbaarheidsinterval-
len). Omdat de getalsmatige verhouding tus-
sen verpleegkundigen en verzorgenden in de
onderzoeksgroep afwijkt van de verhouding
in de populatie (zie “Onderzoeksgroep”), zijn
bij alle analyses de antwoorden van de ver-
pleegkundigen en verzorgenden vergeleken
met chi-kwadraattoetsen en, indien nodig,
met Fisher exact testen. Daaruit bleek dat er
geen duidelijke verschillen waren in de ant-
woorden van verpleegkundigen en verzorgen-
den. In de resultaten zal daarom verder geen
onderscheid gemaakt worden tussen verpleeg-
kundigen en verzorgenden.

Resultaten

Het vóórkomen van vrijheidsbeperkingen
Viervijfde (79%, 95%-betrouwbaarheidsinter-
val 73-85%) van de verpleegkundigen en ver-
zorgenden past wel eens een vrijheidsbeper-
king toe. Het optrekken van bedhekken komt
in de thuiszorg het vaakst voor: 72 procent
van de verpleegkundigen en verzorgenden in
de thuiszorg doet dat wel eens (tabel 2). Daar-

naast komt het op slot doen van de huisdeur,
het plaatsen in stoelen en gedwongen toedie-
nen van kalmerende medicatie of het geca-
moufleerd toedienen van medicatie voor. De
overige vrijheidsbeperkingen worden door de
verpleegkundigen en verzorgenden nauwe-
lijks toegepast. Daarom gaan de volgende ali-
nea’s over de vier meest voorkomende vrij-
heidsbeperkingen.
Tabel 3 toont hoe vaak verpleegkundigen en
verzorgenden in de thuiszorg bepaalde vrij-
heidsbeperkingen toepassen. Weer blijkt dat
het gebruik van bedhekken en de deur op slot
doen het meest voorkomen: 36 procent van
de verpleegkundigen en verzorgenden ge-
bruikt wekelijks bedhekken en 19 procent
doet wekelijks de deur op slot bij een zelf-
standig wonende cliënt.

Redenen om vrijheidsbeperkingen toe te passen
Indien de verpleegkundige of verzorgende
aangaf een bepaalde vrijheidsbeperking wel
eens uit te voeren, werd gevraagd wat de be-
langrijkste redenen waren om dat te doen.
Meest genoemde redenen voor toepassing van
vrijheidsbeperkingen zijn bescherming van de
cliënt en een verzoek van de cliënt en/of
diens vertegenwoordiger voor een dergelijke
interventie (tabel 4). Gedwongen of gecamou-
fleerd toedienen van medicatie laat een ander
patroon zien, in de zin dat het minder gebeurt
op verzoek van de cliënt en vaker omdat de
cliënt anders niet te handhaven is.
De meeste verpleegkundigen en verzorgenden
(94%) geven aan dat zij geen alternatieven
zien voor het nemen van vrijheidsbeperkende

Tabel 2 Percentage dat genoemde vrijheidsbeperkingen wel eens uitvoert (n=157)

Type interventie %

Gebruik van bedhekken 72%
Deur van kamer van cliënt of huis op slot doen 38%
Gedwongen toedienen kalmerende medicatie of gecamoufleerd toedienen van medicatie 22%
Bewegingsvrijheid beperken door plaatsen van cliënt in diepe stoel, gebruik van tafelsteun of stoel
tegen tafel plaatsen

18%

Gedwongen toedienen van vocht of voedsel 5%
Fixeren van cliënt met hulpmiddelen (zoals onrustbanden, spanlakens, scheurpakken, polsbandjes,
Zweedse banden)

2%

Separeren in aparte ruimte 1%
In aparte ruimte zetten zonder deur op slot te doen 0%
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interventies.
De meningen van verpleegkundigen en ver-
zorgenden of bepaalde interventies vrijheids-
beperkend zijn, lopen uiteen (tabel 5). De
deur op slot doen wordt het vaakst als vrij-
heidsbeperkend gezien (65%) en het beperken
van de bewegingsvrijheid door bijvoorbeeld
iemand in een diepe stoel te plaatsen het
minst vaak (40%).

Wijze waarop men vrijheidsbeperkingen toepast
Het uiteindelijke besluit voor de interventie
wordt het meest genomen door de vertegen-
woordiger of mantelzorger van de cliënt, ge-
volgd door de thuiszorgmedewerker zelf (ta-
bel 6). Behandelaars worden er minder bij be-
trokken. Uitzondering vormt het gedwongen
toedienen van kalmerende medicatie of het
gecamoufleerd toedienen van medicatie, waar
behandelaars wel betrokken zijn bij de be-

Tabel 3 De frequentie waarmee verpleegkundigen en verzorgenden de vier meest voorkomende vrijheidsbe-
perkingen toepassen (n=157)

Frequentie van toepassen Bedhekken Beperking
bewegingsvrijheid
bijv. tafelsteun of
stoel tegen tafel

Deur op
slot doen

Gedwongen
kalmerende
medicatie of
gecamoufleerde
medicatie

Minimaal 1 keer per week 36% 7% 19% 3%
1-3 keer per maand 10% 2% 7% 2%
Ongeveer 1-5 keer per half jaar 12% 4% 5% 8%
1 keer per jaar of minder 14% 5% 7% 8%
Nooit 28% 82% 62% 78%

Tabel 4 Redenen om vrijheidsbeperkingen toe te passen, uitgesplitst naar type vrijheidsbeperking (meer ant-
woorden zijn mogelijk)

Redenen Bedhekken

(n=112)

Beperking
bewegingsvrijheid
bijv tafelsteun of
stoel tegen tafel

(n=28)

Deur op
slot doen

(n=59)

Gedwongen
kalmerende
medicatie of
gecamoufleerde
medicatie
(n=33)

Bescherming van cliënt 83% 86% 61% 76%
Op verzoek van cliënt 55% 43% 59% 6%
Op verzoek van vertegenwoordiger cliënt 40% 43% 61% 64%
Weinig tijd voor toezicht 5% 14% 7% 6%
Weinig tijd voor afleidende activiteiten 1% 11% – –

Zonder deze maatregel is cliënt niet te handhaven – 4% 3% 27%
Voorkomen van gevaar voor anderen 1% – 3% 15%

Tabel 5 Percentage verzorgenden en verpleegkundigen dat genoemde interventie vrijheidsbeperkend vindt.

Het gebruik van bedhekken 58%
De deur van de kamer van de cliënt of het huis op slot doen 65%
Gedwongen toedienen van kalmerende medicatie 57%
Gecamoufleerd toedienen van medicatie (bijv. door eten prakken zodat cliënt het niet ziet) 47%
De bewegingsvrijheid beperken door het plaatsen van een cliënt in een diepe stoel, het gebruik van
een tafelsteun of de stoel tegen een tafel plaatsen

40%
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Tabel 6 Wijze waarop tot vrijheidsbeperking wordt besloten en hoe deze wordt toegepast, uitgesplitst naar
type vrijheidsbeperking.

Bedhekken
(n=112)

Beperking
bewegingsvrijheid
bijv tafelsteun of
stoel tegen tafel
(n=28)

Deur op
slot doen
(n=59)

Gedwongen
kalmerende
medicatie of
gecamoufleerde
medicatie
(n=33)

Wie besluit tot toepassen? (meer antwoorden mogelijk)
Vertegenwoordiger of mantelzorger 69% 71% 80% 39%
Verpleegkundige of verzorgende zelf 57% 57% 39% 33%
Direct leidinggevende 20% 21% 15% 12%
Behandelend arts 14% 14% 5% 88%
Behandelend gedragskundige 1% 7% 2% 15%
Anders 25% 18% 32% 9%

Aan wie wordt toestemming gevraagd? (meer antwoorden mogelijk)
Cliënt zelf 16% 14% 19% 3%
Vertegenwoordiger of mantelzorger 2% 0% 15% 44%
Zowel cliënt als vertegenwoordiger 79% 82% 60% 22%
Geen toestemming gevraagd 2% 4% 2% 19%
Anders 3% 4% 3% 28%

Wie houdt toezicht? (meer antwoorden mogelijk)
Verpleegkundige of verzorgende zelf 55% 50% 53% 67%
Behandelend arts 2% 4% 3% 24%
Behandelend gedragskundige – 4% 2% 3%
Direct leidinggevende 7% 11% 10% 9%
Vertegenwoordiger of mantelzorger 55% 61% 46% 55%
Anders 11% 11% 10% 3%
Geen specifieke aandacht voor toezicht 34% 32% 32% 21%

Vorm van toezicht (meer antwoorden mogelijk)
Er is geen toezicht 32% 43% 53% 33%
24-uurs toezicht 30% 25% 12% 24%
Alleen overdag 12% 18% 14% 24%
Alleen ’s nachts 16% 4% 14% 15%
Anders 22% 11% 12% 21%

Wijze van registreren (meer antwoorden mogelijk)
Nergens 19% 18% 7% 0%
Zorgplan of zorgdossier 83% 86% 91% 97%
Mondelinge overdracht 25% 32% 31% 15%
Centrale registratie 6% 14% 17% 3%
Inspectie voor de Gezondheidszorg 1% 0% 0% 0%
Anders 4% 4% 7% 3%
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sluitvorming, terwijl vertegenwoordigers of
de thuiszorgmedewerker minder vaak betrok-
ken zijn. Bij de “anders” categorie wordt vrij-
wel altijd opgemerkt dat de cliënt zelf het be-
sluit neemt.
Ook al ligt het besluit vooral bij de thuiszorg-
medewerker en de vertegenwoordiger of man-
telzorger, de meeste verpleegkundigen en ver-
zorgenden vragen de cliënt wel expliciet om
toestemming (tabel 6). Het patroon bij het ge-
dwongen toedienen van kalmerende medica-
tie of het gecamoufleerd toedienen van medi-
catie is anders: cliënten worden hier over het
algemeen minder vaak om toestemming ge-
vraagd en 19 procent van de thuiszorgmede-
werkers vraagt daar helemaal geen toestem-
ming voor aan de cliënt of diens vertegen-
woordiger. Ruim een kwart zegt dat er (ook)
op een andere manier toestemming wordt ge-
vraagd en doelt hier op toestemming van een
(huis)arts.
De verpleegkundigen en verzorgenden geven
aan dat het toezicht voornamelijk bij henzelf
en bij de vertegenwoordiger of mantelzorger
ligt (tabel 6). Eenderde geeft aan dat er geen
specifieke aandacht is voor wie toezicht
houdt. In de praktijk betekent dit dat er nie-
mand aanwezig is die belast is met het toe-
zicht (tabel 6). Dit geldt vooral bij het op slot
draaien van de huisdeur, waarbij 53 procent
van de verpleegkundigen en verzorgenden
aangeeft dat er dan niemand toezicht houdt.
Een relatief groot deel van de respondenten
heeft de “anders” categorie (ook) aangekruist.
In de toelichting wordt meestal gezegd dat de
vorm van toezicht afhangt van de aanwezig-
heid van mantelzorg of van vrijwilligers of
dat het toezicht plaatsvindt op de zorgmo-
menten.
Vrijwel alle verpleegkundigen en verzorgen-
den geven aan vrijheidsbeperkingen in het
zorgplan van de cliënt te noteren (tabel 6).
Bijna één van elke vijf thuiszorgmedewerkers
die de bewegingsvrijheid van hun cliënt be-
perken met bijvoorbeeld een tafelsteun, regi-
streert dit nergens en draagt het niet monde-
ling over.

Protocollen, richtlijnen of afspraken
De meeste respondenten geven aan dat er
binnen de instelling niet gewerkt wordt met
protocollen, richtlijnen of schriftelijke afspra-
ken over de toepassing van de vijf in het Be-

sluit Middelen en Maatregelen Bopz ge-
noemde vrijheidsbeperkingen. Over het toe-
passen van fixatie zijn het meest frequent af-
spraken gemaakt: 12 procent zegt te werken
met afspraken over het toepassen van fixatie.
Over het melden van vrijheidsbeperkingen
zijn weinig afspraken: 19 procent weet dat
daarover in de instelling afspraken bestaan.
De andere respondenten zijn niet op de hoog-
te van het bestaan van dit soort afspraken
(65%) of weten dat ze niet bestaan (16%). Zes
procent ontvangt wel eens een overzicht van
dergelijke meldingen. Driekwart krijgt nooit
een overzicht van de meldingen en de rest
(19%) weet het niet.

Conclusie en discussie

Conclusies
Vrijheidsbeperkende interventies in de zorg
worden niet alleen uitgevoerd in bepaalde in-
tramurale instellingen. Uit dit onderzoek in
de thuiszorg kunnen we de volgende conclu-
sies trekken:
– Viervijfde van de verpleegkundigen en ver-
zorgenden werkzaam in de thuiszorg voert
wel eens een vrijheidsbeperkende interven-
tie uit. Het gaat daarbij vooral om het ge-
bruik van bedhekken, het beperken van de
bewegingsvrijheid door bijvoorbeeld een ta-
felsteun te plaatsen, het op slot doen van
de deur, en het gedwongen toedienen van
kalmerende medicatie of het gecamoufleerd
toedienen van medicatie. In het onderzoek
van Arends (2004) zijn dit eveneens de
meest voorkomende vrijheidsbeperkingen
in de thuiszorg.

– Vrijheidsbeperkingen worden door verpleeg-
kundigen en verzorgenden in de thuiszorg
vooral toegepast om de cliënt te bescher-
men, meestal op verzoek van de cliënt en/
of diens vertegenwoordiger. Voor de meeste
(94%) verpleegkundigen en verzorgenden is
een vrijheidsbeperkende interventie een
noodzaak: zij zien geen alternatieven.

– Verpleegkundigen en verzorgenden ver-
schillen van mening over of bepaalde inter-
venties ‘vrijheidsbeperkend’ kunnen wor-
den genoemd. Ook uit het onderzoek van
Arends kwam naar voren dat er geen een-
duidigheid bestaat onder zorgverleners wel-
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ke interventies onder de noemer vrijheids-
beperking vallen. Een aangepaste regeling
van de Bopz zou daarom daarover duidelijk
moeten zijn.

– Behalve bij dwangmedicatie, ligt het besluit
tot vrijheidsbeperking volgens de meeste
verpleegkundigen en verzorgenden niet bij
de medische behandelaars, maar bij de ver-
tegenwoordiger van de cliënt en de ver-
pleegkundige of verzorgende van de thuis-
zorg. Dit sluit aan bij het onderzoek van
Bakker et al. (2002) dat eveneens liet zien
dat verpleegkundigen of verzorgenden vaak
besluiten nemen over vrijheidsbeperkingen.
In de praktijk heeft de mantelzorger een rol
in het toezicht houden.

– De meeste verpleegkundigen en verzorgen-
den maken een aantekening in het zorgdos-
sier als zij een vrijheidsbeperking hebben
uitgevoerd. In de instellingen waarin zij
werken zijn doorgaans geen afspraken over
het uitvoeren en registreren van vrijheids-
beperkingen of de verpleegkundigen en ver-
zorgenden zijn daar niet van op de hoogte.

Beperkingen van dit onderzoek
Uit het onderzoek kunnen we geen conclu-
sies trekken over het aantal thuiswonende
cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden
toegepast, noch over het type cliënten waar-
bij het wordt toegepast. Daarvoor is onder-
zoek op het niveau van individuele cliënten
nodig. Wat het onderzoek echter wel laat
zien is dat een grote meerderheid van de ver-
pleegkundigen en verzorgenden er wel eens
mee te maken krijgt. Gezien het langer thuis
blijven wonen van mensen en de opkomst
van kleinschalige woonvormen zal dit in de
toekomst eerder toe dan afnemen. De resulta-
ten van dit onderzoek onderstrepen het be-
lang van de aandacht die besteed wordt aan
de herziening van de huidige Bopz.

Discussie
De voorgestelde wijzigingen in de huidige
wet Bopz regelen de vrijheidsbeperkingen
thuis en houden rekening met het Europees
Verdrag voor de rechten van de mens waarin
staat dat in geval van vrijheidsbeperking er
een orgaan moet zijn dat erop toeziet dat de
vrijheidsbeperking verantwoord gebeurt en de
cliënt rechtsbescherming moet hebben (Ross-
van Dorp, 2005). De nieuwe regeling wordt

uitgebreid met meer vormen van vrijheidsbe-
perking. Het gedwongen of gecamoufleerd
toedienen van medicatie wordt in de huidige
Bopz al gezien als vrijheidsbeperking. In de
nieuwe regeling wordt het op slot doen van
de voordeur ook geregeld. De twee andere
vormen die in de thuiszorg voorkomen, het
gebruik van bedhekken en het beperken van
bewegingsvrijheid, worden niet expliciet in
de wetswijziging als vorm van vrijheidsbeper-
king genoemd.
De staatssecretaris stelt een nieuwe regeling
binnen de Bopz voor waarbij zorgaanbieders
thuis alleen vrijheidsbeperkingen mogen op-
leggen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Om dat transparant te maken moet in het
zorgplan omschreven worden welk gevaar
een cliënt loopt en welke vrijheidsbeperking
daarvoor genomen wordt. Het huidige onder-
zoek laat zien dat bescherming van de cliënt
op dit moment niet altijd als primaire reden
gezien wordt voor de vrijheidsbeperking.
Vooral de voordeur op slot doen gebeurt vaak
op verzoek van de cliënt zelf of diens verte-
genwoordiger, maar de achterliggende reden
is hier waarschijnlijk bescherming, bijvoor-
beeld tegen dwalen. Het zorgplan speelt al
een rol in de zin dat de meeste verpleegkun-
digen en verzorgenden de genomen vrijheids-
beperkingen daarin noteren. Onder de nieuwe
regeling zal binnen thuiszorginstellingen
meer aandacht besteed moeten worden aan
wat vrijheidsbeperkingen zijn (niet iedereen
blijkt de handelingen als vrijheidsbeperkingen
te zien en dan niet volgens de regeling han-
delen), welke gevaren een cliënt loopt (want
niet altijd staat nu het gevaarscriterium voor-
op) en wat daar tegen te doen is (verpleegkun-
digen en verzorgenden zien over het alge-
meen geen alternatieven).

Daarnaast zou aandacht besteed kunnen wor-
den aan dat niet elk gevaar weg te nemen is
met een vrijheidsbeperking en dat vrijheids-
beperkingen weer nieuwe gevaren kunnen
opleveren. Bedhekken of tafelsteunen worden
bijvoorbeeld veel toegepast om de patiënt te
beschermen voor een val. Uit onderzoek is
echter bekend dat het achterwege laten van
dergelijke fysieke vrijheidsbeperkende inter-
venties niet leidt tot meer valpartijen of let-
sels; integendeel er zijn juist aanwijzingen
dat deze afnemen (Dielis-Van Houts et al.,
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2003; Evans et al., 2002; Neufeld et al., 1999).
Ook is bekend dat het toepassen van fysieke
vrijheidsbeperkingen negatieve lichamelijke
en psychische gevolgen, zoals infectie, huid-
beschadigingen, desoriëntatie, depressie en
agressie, kan hebben voor cliënten (o.a. Evans
et al., 2002; Koopmans et al., 1998). Het is be-
langrijk dat thuiszorgorganisaties gerichter
hun medewerkers gaan scholen op dit terrein.
Aandacht voor alternatieven voor bepaalde
vrijheidsbeperkingen (een alternatief voor
bedhekken kan bijvoorbeeld een lager bed
zijn) en voor wetenschappelijke bewijs van de
– vaak negatieve – gevolgen van vrijheidsbe-
perkingen lijkt daarbij noodzakelijk.

De nieuwe regeling is expliciet gericht op de
professionele zorgverlener, en dus niet op de
mantelzorger die, zoals dit onderzoek laat
zien, ook vaak een besluit neemt tot vrij-
heidsbeperking.
Daarenboven is de staatssecretaris voorne-
mens om als eis op te nemen dat een arts de
beslissing neemt om de vrijheidsbeperking in
het zorgplan op te nemen. In de thuiszorg zal
het doorgaans de huisarts betreffen. Dit bete-
kent een grote verandering van de huidige
praktijk, waaruit blijkt dat de behandelend
arts weinig betrokken wordt bij de besluitvor-
ming als het om andere vrijheidsbeperkingen
gaat dan medicatie.

Volgens de nieuwe regeling moet het toezicht
op de cliënt tijdens de vrijheidsbeperking ge-
regeld zijn. Dit onderzoek laat zien dat een-
derde van de verpleegkundigen en verzorgen-
den aangeeft dat er geen specifieke aandacht
is voor toezicht en toezicht in een aantal ge-
vallen ontbreekt. Uitgangspunt in de nieuwe
voorstellen is dat als iemand alleen woont,
verantwoord toezicht waarschijnlijk niet mo-
gelijk is en er beter een alternatieve woonom-
geving gezocht kan worden (Ross-van Dorp,
2005).

Ten slotte stelt de nieuwe regeling dat niet ie-
dere zorgaanbieder (in dit geval instelling)
vrijheidsbeperkingen mag toepassen. Een
zorgaanbieder moet zich eerst laten registre-
ren waarbij hij moet aantonen wat zijn be-
leidsvisie op vrijheidsbeperkingen is, op wel-
ke wijze hij alternatieven inzet en op welke
wijze hij het toezicht gaat vormgeven indien

de vrijheidsbeperking wordt toegepast. Hier
lijkt eveneens nog een slag te maken omdat
de verpleegkundigen en verzorgenden niet
weten wat het beleid is binnen de instelling
wat betreft het uitvoeren en registreren van
vrijheidsbeperkingen.

Met een nieuwe Wet Bopz wil de staatssecre-
taris beter aansluiten bij de huidige zorgprak-
tijk thuis. Samenvattend laat dit onderzoek
zien dat dit inderdaad het geval is. In de
thuiszorgsituatie worden vrijheidsbeperkende
interventies gedaan ter bescherming van de
cliënt. Dit onderzoek laat ook zien dat er nog
een verschil is te overbruggen tussen de prak-
tijk en de voorgestelde nieuwe regeling. Bij-
voorbeeld wat betreft de opvattingen van ver-
pleegkundigen en verzorgenden over wat vrij-
heidsbeperkingen zijn en wat redenen zijn
om ze toe te mogen passen, de rol van de arts
in de besluitvorming, het toezicht tijdens de
vrijheidsbeperking, en het instellingsbeleid
ten aanzien van vrijheidsbeperkingen.
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Summary

Physical restraints in home care. Nurses’ experiences and opinions. AIM. This article describes what
kind of interventions nurses view as physical restraints and the use of these interventions by nurses
in the community. This is done to compare current practice with new proposals to regulate these in-
terventions by law. METHOD. The questionnaires of 87 registered nurses (RNs) as well as 70 care
workers (with two or three years’ vocational training) working in home care organisations were ana-
lysed. FINDING. Four out of every five nurses use physical restraints. The use of bed rails, locking
the front door (to prevent the client to leave the house), limiting the freedom of movement (for
example by putting the client in a deep chair), and forced application of tranquilizers or hidden ad-
ministration of drugs were most often used. Most frequently mentioned reasons for these interventi-
ons are: protection of the client, on request of the client or on request of his representative. The fi-
nal decision on intervening is most often taken by the representative of the client (e.g. a family
member) or the nurse. Nurses indicate that only little attention is paid to supervising of the client.
Nurses’ opinions on whether certain measures are restraining freedom differ. A minority of the res-
pondents indicate that they do not work with protocols, guidelines or written agreements on the use
of physical restraints. CONCLUSION. Many nurses use physical restraints which underlines the ne-
cessity to regulate these kind of interventions by law. Also discrepancies between home care practice
and the proposed formal physical restraint policy are found.

Keywords: home care, restraints, research, nurses.
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