Fysieke ﬁxatie

Contact
Mocht u naar aanleiding van een ﬁxatiemaatregel
nog vragen hebben, dan kan u steeds terecht bij de
(hoofd-)verpleegkundige van de zorgeenheid of bij de
behandelende arts.
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Fysieke ﬁxatie
Fysieke ﬁxatie omvat elke handeling of gebruik van
materiaal die de bewegingsvrijheid van de patiënt
beperkt en niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
Dit kan door middel van polsbanden, enkelbanden,
een lendenband in bed of zetel, een voorzettafel in de
zetel etc.

Fixatie-arme zorg
AZ Zeno streeft naar een ﬁxatie-arme zorg.
Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn enkel
aanvaardbaar als de veiligheid van de patiënt en
anderen of de behandeling op geen enkele andere
manier gewaarborgd kan worden. Fysieke ﬁxatie is
geen goede manier om vallen te voorkomen of om
onrust te behandelen.
Wij zien de naaste omgeving van de patiënt als een
belangrijke partner in de zorg. Met deze brochure
willen wij u informeren en nauwer betrekken.

Wanneer
De enige redenen om een patiënt te ﬁxeren kunnen
zijn:
1. Het risico op beschadiging van de fysieke en/of
psychische integriteit van de patiënt zelf of die van
anderen;
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2. Het risico op onderbreking van een
levensnoodzakelijke behandeling.

Richtlijnen
Wanneer de beslissing voor vrijheidsbeperking wordt
genomen, gelden in dit ziekenhuis enkele richtlijnen:
• De beslissing wordt genomen na overleg met het
multidisciplinair team en waar mogelijk met de
patiënt en/of zijn familie.
• Vóór het overgaan tot ﬁxatie worden eerst
alternatieven overwogen en wordt op zoek gegaan
naar de uitlokkende factoren van de onrust, de
verwardheid…
• De gezondheid en het belang van de patiënt staan
voorop. Zijn comfort wordt maximaal nagestreefd.
• De verpleegkundigen voorzien een verhoogd
toezicht op de patiënt met extra aandacht voor
zijn vitale parameters, zijn psychische toestand en
zijn veiligheid.
• De maatregelen blijven zo kort mogelijk van
kracht. De noodzaak wordt steeds opnieuw
geëvalueerd.
• In het verpleegkundig dossier wordt een verslag
opgemaakt met de motivering voor de ﬁxatie, de
gebruikte middelen, het tijdstip, de betrokkenen…

Vrijheidsbeperkende
maatregelen zijn enkel
aanvaardbaar als de veiligheid
van de patiënt en anderen of
de behandeling op geen enkele
andere manier gewaarborgd kan
worden.
Urgente situaties
De beslissing om over te gaan tot vrijheidsbeperking
wordt bij voorkeur genomen in overleg. In urgente
situaties beslist de verpleegkundige echter autonoom
in het belang van de patiënt.
Met de behandelende arts en het verpleegkundig
team wordt zo snel mogelijk overlegd over het
verderzetten van de ﬁxatie.

18/04/2014 13:50:07

