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Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaat bij de zorgverlening uit van de waarden Betrokkenheid, Uniciteit 

en Waardigheid. Vanuit deze visie wil ZGIJV dat vrijheidsbeperkingen zo min mogelijk worden 

toegepast. Alleen indien absoluut noodzakelijk, wanneer de cliënt een gevaar vormt voor zichzelf of 

anderen en dit gevaar niet op een andere - minder ingrijpende - manier afgewend kan worden. Alle 

alternatieven moeten overwogen zijn. Bij vrijheidsbeperkende maatregelen kan gedacht worden aan 

onder andere bedhekken, sensoren die aangeven dat een cliënt uit bed gaat, extra lage bedden, et 

cetera. 

De toepassing van vrijheidsbeperking is gericht op het bevorderen dan wel in stand houden van de 

kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking (ook wel de kernwaarden: autonomie, 

zelfbeschikking en zelfontplooiing). Eigen regie van mensen met een beperking is een centrale 

waarde die ook bij de toepassing van vrijheidsbeperking gerespecteerd wordt. Ongeacht hun 

beperking hebben mensen inspraak en worden ze betrokken bij een afweging die tot 

vrijheidsbeperking leidt. 

Het standpunt van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht ten op zicht van afzondering/separatie is dat uiterste 

terughoudendheid wordt betracht bij de toepassing ervan. De afweging om over te gaan tot 

afzondering/separatie wordt gemaakt aan de hand van het zgn. wegingskader, die onderdeel is van 

het binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gehanteerde protocol 

Soms kan overplaatsing naar een andere zorgvoorziening het beste zijn; bijvoorbeeld als daar 

intensiever zorg wordt geboden of betere begeleiding en behandeling mogelijk zijn, zodat 

vrijheidsbeperkingen op die nieuwe plek misschien minder noodzakelijk zijn. Ook keuze tot 

overplaatsen moet zeer zorgvuldig gebeuren. 

Maatregelen worden vastgelegd in het zorgleefplan. Deze worden in overleg met de cliënt en/of 

(wettelijk) vertegenwoordiger door de behandelaar opgesteld (binnen de Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht is het BOPZ behandelplan onderdeel van het Zorgleefplan). Het zorgleefplan staat onder regie 

van de arts. 

De ingezette maatregelen worden de eerste 2 weken dat zij zijn ingezet wekelijks geëvalueerd, 

daarna minimaal 1x per maand. Inzet daarbij is steeds nagaan of de maatregel kan worden 

afgebouwd of vervangen door een lichtere maatrelen. 

Alle maatregelen worden geregistreerd en verantwoord in de jaarlijkse meting risico-indicatoren. 

 


