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VBTGG visiedocument
Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige
behandeling van mensen met een verstandelijke
beperking

Mensen met een beperking zijn burgers als
ieder ander. Eigen regie van mensen met een
beperking is een centrale waarde in zorg en
ondersteuning.
Vrijheidsbeperkende interventies zijn in
principe een inbreuk op het fundamentele
recht op bewegingsvrijheid en zelfbeschikking
van ieder mens.
Toch is het ook in de tandheelkundige
zorgverlening aan mensen met een beperking
regelmatig nodig na te denken over
vrijheidsbeperking.
Vrijheidsbeperkende maatregelen komen voor
in de tandheelkundige zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking. Deze
maatregelen kunnen bestaan uit fysieke fixatie
van patiënten bij verzet tijdens het uitvoeren
van tandheelkundige behandeling, het
plaatsen van een rolstoelblad, gebruik van
fixatiemateriaal maar eveneens het toedienen
van gedragsbeïnvloedende/sederende
medicatie.
Daarnaast worden ook in de dagelijkse zorg
voor mondgezondheid vrijheidsbeperkende
maatregelen toegepast bijvoorbeeld vanwege
verzet bij het uitvoeren mondhygiëne en het
opvolgen van voedingsadviezen.
Het kan daarbij gaan om emotionele, fysieke
en sociale vrijheidsbeperking. De mate van
interventie kan daarbij verschillen, stimuleren,
drang en dwang.

Zorg en ondersteuning moeten gericht zijn op
het bevorderen dan wel instant houden van
de kwaliteit van het bestaan van mensen met
een beperking. In de praktijk kunnen cliënten
bewust of onbewust zichzelf of hun belangen
schaden of op andere manieren een gevaar
vormen voor zichzelf of voor hun omgeving.
Het is dan aan hun begeleiders/ zorgverleners
om bescherming te beiden. Op zo’n moment
dat de vrijheid van een cliënt wordt beperkt, is
grote zorgvuldigheid in handelen aangewezen
Ook vrijheidsbeperking heeft als doel
bevorderen dan wel in stand houden van de
kwaliteit van het bestaan van mensen met
een beperking. Eigen regie van mensen met
een beperking is daarbij een centrale waarde
die gerespecteerd moet worden.
Wat is goede zorg bij verzet?
Het is een relatief nieuw dilemma. In het
oude medische model maakte veelal de
professional de keuze. De medicus,
psycholoog, gedragskundige analyseerde en
beredeneerde welke zorg een cliënt nodig had
en dit werd als eenrichtingsverkeer
medegedeeld. De inbreng van cliënt en ouders
was vaak niet zo relevant. In het overgrote
geval werden keuzes overigens wel met goede
bedoelingen gemaakt.
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Circa 30 jaar geleden ontstond de beweging
de mens met een beperking meer te zien als
iemand met eigen rechten, als medemens, als
iemand met mogelijkheden. Het recht om de
regie te voeren over het eigen leven wordt
heel fundamenteel.
De ontwikkeling van het model waarin de
professional bepaalt wat er gebeurt naar een
model waarin de cliënt zelf bepaalt wat er
gebeurt zorgt voor dilemma’s bij het maken
van keuzes.
Een verleidelijke valkuil is zonder meer
meegaan met het verzet van de cliënt . Dat is
op de korte termijn makkelijk; respecteren
van het verzet, het conflict vermijden, de strijd
niet aangaan.
Als professional heb je echter een eigen
deskundigheid en verantwoordelijkheid.
Keuzes moeten worden gemaakt vanuit een
houding van gelijkwaardigheid.

De basisprincipes van ethiek zijn:
- Het principe van goed doen
- Het principe van niet schaden
- Het principe van respect voor
autonomie
- Het principe van rechtvaardigheid
Door J.Douma , (Medische ethiek, 1997,
Kampen) wordt medische ethiek gedefinieerd
als :
Bezinning op het medisch handelen binnen de
gezondheidszorg, die gericht is op het
genezen, verzachten van lijden en het
verzorgen van de zieke of gebrekkige
medemens als ook op het voorkomen en
uitbannen van ziekte.
In 2004 heeft de commissie ethiek van de
VBTGG een enquête uitgevoerd onder
tandartsen werkzaam in de zorg voor mensen
met een beperking met het doel verschillende
ethische dilemma’s te evalueren die zich bij de
behandeling van deze patiëntengroep
voordoen.

De vragenlijst bevatte o.a. vragen over het
gebruik van behaviour management
technieken, gebruik en houding ten opzichte
van sedatie en fixatie en de samenwerking
met andere professionals.
Er deden 216 collegae uit Nederland en België
mee aan deze enquête .
Uitslagen :
75% maakt gebruik van behaviour
management technieken
78% staat positief tegenover het toedienen
van sedativa, 71% doet dit (met diazepinen)
37% dient lachgassedatie toe
42% behandelt onder algehele anesthesie
43% staat negatief ten opzichte van physical
restraint
88% gebruikt nooit fixatie
65% staat positief t.o.v. manuele fixatie door
begeleider
81% accepteert fixatie i.c.m sedatie
93% heeft geen problemen met poetsen
onder dwang
90% is voorstander van evaluatie na
behandeling met restraint
65% denkt dat restraint is terug te dringen
door steun van gedragskundige
86% zegt emotionele problemen te kennen bij
de behandeling
93% heeft het gevoel dat de behandeling te
wensen overlaat

Uit de enquête blijkt dat vrijheidsbeperking
ook in de tandheelkundige zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking regelmatig
aan de orde is en tandheelkundig
hulpverleners dilemma’s ervaren bij het
maken van keuzes en het uitvoeren van zorg.
De laatste jaren zijn er een aantal
visiedocumenten en publicaties verschenen
over toepassing van vrijheidsbeperking bij
mensen met een verstandelijke beperking.
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In het document ‘Kwaliteitscriteria voor
vrijheidsbeperking in de zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking’ (Abma,
Frederiks e.a. 2006) door de universiteit van
Maastricht zijn kwaliteitscriteria geformuleerd
over hoe begeleiders op een verantwoorde
manier met vrijheidsbeperkende maatregelen
om kunnen gaan.
Deze criteria vormen een aanvulling op de
huidige wetgeving en gaan over het, indien
nodig, zorgvuldig en verantwoord omgaan
met vrijheidsbeperkingen.
Met behulp van deze vijf criteria kunnen een
hulpverlener en een instelling beoordelen of
een vrijheidsbeperkende maatregel ethisch en
juridisch verantwoord wordt toegepast.
-

-

-

-

Deskundigheid
Deskundigheid ligt aan de basis van de
andere criteria. Het gaat om kennis,
houding en vaardigheden.
Communicatie
Communicatie betekent communiceren
over vrijheidsbeperking met alle
betrokken partijen (ook externe
deskundigen), luisteren naar patiënten en
ook het interpreteren van verzet van een
patiënt.
Nadenken over doelen, beoogde effecten
en middelen
Het uitgangspunt van dit criterium is dat
hulpverleners terughoudend moeten zijn
als het vrijheidsbeperking betreft en
bewust moeten nadenken over de doelen
en beoogde effecten voordat zij gaan
besluiten om vrijheidsbeperking toe te
passen. Ook moeten zij nadenken over
gradaties van vrijheidsbeperking,
alternatieven en afbouwen van
maatregelen.
Zorg als proces
Zorg als proces betekent dat er
voortdurend moet worden nagedacht
over vrijheidsbeperking.

-

Vrijheidsbeperking moet in een
tijdsperspectief worden geplaatst, wat
eens is afgesproken hoeft niet altijd te
blijven gelden. De aspecten melden,
registreren en evalueren vallen ook onder
zorg als een proces. Hulpverleners kunnen
voortdurend leren van incidenten en
toepassingen van vrijheidsbeperking, mits
deze voortdurend worden besproken.
Randvoorwaarden
Om een goede zorg en goed
hulpverlenerschap te kunnen garanderen
zijn er ook goede randvoorwaarden nodig
. De personele bezetting moet op orde
zijn, en ook de scholing en
deskundigheidsbevordering dragen bij
aan een goede kwaliteit van zorg. Verder
is een eenduidige visie op
vrijheidsbeperking essentieel. Tevens
dient de woon- en behandelomgeving
adequaat te zijn . Tenslotte hebben
hulpverleners een signaalfunctie als de
randvoorwaarden niet goed zijn.

Naast de kwaliteitscriteria voor
vrijheidsbeperking zijn in de zorg voor mensen
met een beperking diverse richtlijnen en
rapporten verschenen over
vrijheidsbeperking.
Deze rapporten vertonen een aantal
gemeenschappelijke kenmerken; veel van de
criteria hebben betrekking op het
besluitvormingsproces dat kan leiden tot de
keuze voor een toepassing van
vrijheidsbeperking.
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In 2007 heeft H. van Dartel (Sectie Ethiek en
Recht van de gezondheidszorg, Leids
Universitair medisch Centrum) in opdracht van
de VGN een document ontwikkeld ‘Omgaan
met verzet. Overwegingen in het omgaan met
verzet in de dagelijkse zorg voor mensen met
een beperking’.
In 2007 werd het document ‘Kwaliteitskader
Campagne Zorg voor Vrijheid in de
verstandelijk gehandicaptenzorg en
verpleeghuis- en verzorgingshuis :
terugdringen van vrijheidsbeperkende
maatregelen en bevorderen van good
practices ‘ (Fredriks e.a. 2007) gepubliceerd.
In 2008 verscheen het rapport ‘Zorg voor
vrijheid: terugdringen van
vrijheidsbeperkende maatregelen kan en
moet’ van de Inspectie voor Volksgezondheid.
De inspectie wil een actieve en stimulerende
rol spelen bij het terugdringen van
vrijheidsbeperking.
Een van de doelen is dat in 2011 het gebruik
van onrustbanden op een verantwoorde wijze
is afgebouwd. Ook het totaal aantal
vrijheidsbeperkende maatregelen moet
aanzienlijk en meetbaar verbeterd zijn.
Op initiatief van het ministerie van VWS is het
programma Zorg voor Beter ontstaan. Binnen
het programma Zorg voor Beter werken
zorgprofessionals hard om de thuiszorg,
ouderenzorg, gehandicaptenzorg en
langdurende geestelijke gezondheidszorg te
verbeteren. Het is mogelijk voor organisaties
in de langdurende zorg projectvoorstellen in
te dienen. In het kader van het programma
'Zorg voor beter' zijn al een groot aantal
organisaties gestart met het project ‘Ban de
Band’ voor de verstandelijk
gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Vaak
bleek een alternatief voor de zware
vrijheidsbeperkende maatregel niet nodig. Een
andere vorm van bejegening blijkt soms ook
voldoende te zijn.
In het visiedocument Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg 2007 wordt de huidige

visie op cliënten en centrale waarden in de
gehandicaptenzorg verwoord.
Om te bevorderen dat op een verantwoorde
manier wordt omgegaan met
vrijheidsbeperking van cliënten heeft de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) in 2009
de handreikingen ‘Nadenken over
vrijheidsbeperking van de cliënt’ (voor directe
begeleiders) en ‘Meepraten over de beperking
van je vrijheid’ (voor cliënten) uitgebracht.
Door het Ministerie van VWS en het Ministerie
van Justitie is het online Informatiepunt
dwang in de zorg in maart 2010
geïntroduceerd. Het informatie punt richt zich
op cliënten en direct betrokkenen met een
eenvoudige uitleg van de wetten en
procedures rondom dwang in de geestelijke
gezondheidszorg, de ouderen- en de
gehandicaptenzorg. Daarnaast biedt de site
inspiratie voor het voorkomen en
terugdringen van dwang. Het informatiepunt
is in nauwe samenwerking met de veldpartijen
en vele experts en ervaringsdeskundigen tot
stand gebracht.

Instellingen en ziekenhuizen ontwikkelen op
basis van wetgeving en visiedocumenten zelf
ook beleid op het gebied van
vrijheidsbeperkende maatregelen.
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WETGEVING
Wet Bopz
Uitgangspunt van de wet Bopz is een
evenwicht tussen zelfbeschikking en
bescherming.
Vrijheidbeperkende maatregelen mogen pas
worden toegepast in een noodsituatie; gevaar
voor zichzelf of anderen en indien dit gevaar
kan niet op een andere manier kan worden
afgewend.
De vrijheidsbeperkende maatregel is alleen
rechtmatig indien voldaan is aan criteria van:
- Proportionaliteit; de toepassing (het middel)
moet in redelijke verhouding staan tot het
doel
- Subsidiariteit; het minst ingrijpende
alternatief wordt ingezet
- Effectiviteit; de vrijheidsbeperkende
maatregel moet geschikt zijn om het beoogde
doel te bereiken en mag niet langer duren dan
strikt noodzakelijk.
De wet BOPZ volstaat niet voor de zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking en
zal naar verwachting binnen afzienbare
termijn worden vervangen.
In juli 2009 is het langverwachte wetsvoorstel
‘Zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten’ naar de
Tweede Kamer gestuurd. Deze wet beoogt
verder te gaan dan alleen een onvrijwillige
opname. De wet Zorg en Dwang heeft een
bredere reikwijdte, spreekt over onvrijwillige
zorg in plaats van vrijheidsbeperking en gaat
ook in op domotica (elektronische
hulpmiddelen) en ‘kleine’ beperkingen. Deze
wet moet er voor zorgen dat
vrijheidsbeperkende maatregelen alleen nog
worden toegepast wanneer dat echt niet
anders kan. De intentie van de wetgever is dat
de wet Zorg en Dwang een positieve bijdrage
levert aan de rechtpositie van cliënten en dat
hulpverleners beter uit de voeten kunnen met
de wet. In het richting gevend kader
vrijheidsbeperkingen dat vooruitlopend op

deze wet is ontwikkeld, zijn preventie en het
zoeken naar alternatieven in een zo breed
mogelijk verband twee speerpunten.
In het wetsvoorstel lijkt echter verwarring te
bestaan over de reikwijdte van de regeling.
Hoewel de regeling het doel heeft om overal –
ongeacht locatie- van toepassing te zijn, wordt
er toch een koppeling gemaakt met AWBZzorg. Het lijkt er daarmee op dat
vrijheidsbeperkingen die thuis en in een
algemeen ziekenhuis worden toegepast,
buiten de werking van dit wetsvoorstel vallen.

De WGBO
In de WGBO zijn bepalingen opgenomen die
de relatie tussen zorgvrager en de
zorgverlener ordenen en vastleggen. Deze
gelden alleen in geval van geneeskundig
handelen. Voor een geneeskundige
behandeling is formeel toestemming van de
patiënt nodig. Dit kan alleen na duidelijke
inlichting van de hulpverlener op het gebied
van aard en doel van de behandeling, de
gevolgen en eventuele risico’s van
alternatieven en de vooruitzichten met
betrekking tot de gezondheid van de patiënt.
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Het uitgangspunt is dat alle mensen in staat
zijn om hun eigen belangen te behartigen, om
te kiezen en om ergens toestemming voor te
geven. Een patiënt is volgens de wet
wilsonbekwaam als hij niet in staat is om zijn
eigen situatie te beoordelen, op waarde te
schatten en zijn belangen te behartigen
De WGBO zegt hierover “er is sprake van
wilsonbekwaamheid als de patiënt niet in
staat kan worden geacht tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake”
De inschatting vindt plaats in een gesprek
tussen arts en patiënt waarbij een inschatting
moet worden gemaakt van het begrip van de
situatie, begrip van behandeladvies, in staat
zijn tot maken van keuze en het overzien van
consequenties van keuze.
De KNMG heeft een stappenplan opgesteld
voor het beoordelen van wilsonbekwaamheid.
Hierin staan ook tips hoe artsen de
wilsbekwaamheid kunnen bepalen en hoe ze
met de cliënt om kunnen gaan.
Een patiënt kan ook wilsonbekwaam ter zake
worden verklaard. Dat betekent dat een
patiënt voor een bepaalde situatie of
beslissing wilsonbekwaam is.
Bij wilsonbekwaamheid moet voorzien zijn in
vervangende toestemming voor behandeling
door de juridisch vertegenwoordiger van de
patiënt.
De WGBO hanteert de volgende rangorde
voor de vraag wie als vertegenwoordiger kan
optreden:
1. De (door de rechter benoemde)
curator of mentor
2. De schriftelijk door de patiënt
gemachtigde
3. Echtgenoot of geregistreerd partner
4. Ouders of kinderen, broers en /of
zusters
Bij alle keuzes die een hulpverlener maakt ,
geldt het goed hulpverlenerschap als richtlijn
voor het handelen.

“de hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden
de zorg van een goed hulpverlener in acht
nemen en handelt daarbij in overeenstemming
met de op hem rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiend uit de voor hulpverleners
geldende professionele standaard”
Dwangbehandeling op grond van de WGBO
Dwangbehandeling op grond van de WGBO
mag als er voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
-

-

De cliënt is wilsonbekwaam en verzet
zich tegen de behandeling. Het moet
gaan om een ingrijpende behandeling
kennelijk noodzakelijk ter afwending
van een ernstig nadeel voor de patiënt
zelf.
De wettelijk vertegenwoordiger stemt
in met de behandeling.

Voor de hulpverlener is het belangrijk dat de
vrijheidsbeperking, ook onder WGBO,
zorgvuldig wordt toegepast. Ook deze vormen
van vrijheidsbeperking moeten worden
geëvalueerd en voldoen aan criteria van
subsidiariteit, proportionaliteit en effectiviteit.
Op basis van wetgeving, de richtlijnen en zijn
eigen deskundigheid gaat een hulpverlener in
de praktijk met vrijheidsbeperkende
maatregelen om.
Er zijn twee situaties waarin een hulpverlener
is gemachtigd om zonder toestemming van de
wilsonbekwame patiënt of wettelijk
vertegenwoordiger te handelen. Ten eerste in
geval van een noodsituatie. Een noodsituatie
kan worden omschreven als een risicovolle of
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gevaarlijke situatie. Het gaat bij het handelen
om voorkomen van ernstig nadeel voor de
patiënt. Ten tweede mag een hulpverlener
ook zonder toestemming handelen wanneer
het besluit van de wettelijk
vertegenwoordiger in strijd is met de zorg van
een goed hulpverlener. In beide gevallen
wordt van de hulpverlener verwacht dat deze
handelend optreedt.

De Kwaliteitswet zorginstellingen
In de kwaliteitswet zorginstellingen wordt niet
gesproken over vrijheidsbeperking. De kern
van de wet is echter dat van elke instelling
wordt verwacht dat zij verantwoorde zorg
biedt. Hieronder wordt verstaan dat de zorg
doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt
verleend en is afgestemd op de reële
zorgbehoefte van de cliënt.

De WGBO stelt in zijn algemeenheid dat
verslaglegging moet plaatsvinden. Er dient een
dossier te zijn ingericht waarin de
hulpverlener aantekeningen bijhoudt
betreffende de gezondheid van de patiënt en
de verrichtingen die zijn uitgevoerd. De
verslaglegging ten aanzien van de
vrijheidsbeperkende maatregelen omvat
zowel de besluitvorming, de informatie en
toestemmingsvereiste, maar tevens de
evaluatie en toetsing van de maatregelen en
de communicatie hierover met patiënt en/of
wettelijk vertegenwoordiger en andere
zorgverleners.

Op basis van de wetgeving WGBO, BOPZ, BIG
en kwaliteitswet zorginstellingen,
visiedocumenten en literatuuronderzoek
heeft de commissie ethiek van de VBTGG een
visiedocument opgesteld ‘Verzet en
vrijheidsbeperking bij tandheelkundige
behandeling van mensen met een
verstandelijke beperking.’

De wet BIG
De wet Big noemt het gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen geen
voorbehouden handeling. Vrijheidsbeperking
blijft voor als nog een risicovolle handeling. De
bepalingen op het gebied van bekwaamheid,
deskundigheid en verantwoordelijkheid zijn
wel van toepassing.
Relevante aspecten voor het beoordelen van
de bekwaamheid van een hulpverlener voor
het uitvoeren van risicovolle handelingen zijn:
- De hulpverlener bezit kennis en vaardigheid,
aanvullende scholing kan noodzakelijk zijn.
- De hulpverlener is op hoogte van geldende
protocol voor deze risicovolle handeling.
- De hulpverlener is bekwaam in de specifieke
context.
- Het functioneren van de hulpverlener wordt
regelmatig geëvalueerd.

Daarnaast wil zij het opzetten van een moreel
beraad in de tandheelkundige zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking
stimuleren.
Moreel beraad is een methodiek waarin
zorgverleners structureel overleggen en
ervaringen uitwisselen over morele
dilemma’s. Deze uitwisseling van ervaringen
wordt in gang gezet en gehouden met behulp
van casuïstiek en kritische incidenten.
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Richtlijn verzet en vrijheidsbeperking bij
tandheelkundige behandeling van mensen
met een verstandelijke beperking
Een richtlijn op basis waarvan een tandarts en
zijn team een besluitvormingsproces kan
doorlopen. De nadruk ligt op de overwegingen
die leiden tot het terugdringen van
vrijheidsbeperkende interventies in de
tandheelkundige zorg aan mensen met een
verstandelijke beperking en het bedenken van
alternatieven en het vinden van een balans
vinden tussen zelfbeschikking en bescherming.
Uitgangspunten bij de richtlijn zijn:
a. Vrijheidsbeperking is een ‘ultimum
remedium’
Vrijheidbeperking is een ingrijpende
handeling voor patiënten, die veel
onrust, schade en soms ook gevaar
kan opleveren. Vrijheidsbeperkende
maatregelen moeten daarom tot een
minimum worden beperkt. De
tandheelkundige hulpverlener dient
maatregelen en middelen op een
zorgvuldige manier toe te passen en te
evalueren.
b. Voortdurend zoeken naar
alternatieven.
Het zoeken naar alternatieve
maatregelen om vrijheidsbeperking
terug te dringen is vaak een langdurig
en tijdrovend proces.
c. Monitoren van vrijheidbeperking
Het proces van
informatieverzameling,
besluitvorming, toepassing en
evaluatie van de vrijheidsbeperkende
interventies kan in vijf stappen
oftewel een cirkel worden
weergegeven.

De eerste stap betreft de constatering
van een gevaarlijke of risicovolle
situatie. In de tweede stap wordt
informatie verzameld over de mate
waarin overleg en communicatie met
betrokkenen mogelijk is en of er
alternatieve interventies mogelijk zijn.
Op basis van deze informatie wordt
besloten welke interventie nodig is. In
de derde stap wordt de toestemming
van patiënt of diens wettelijk
vertegenwoordiger gevraagd. In de
vierde stap wordt de uiteindelijke
gekozen interventie toegepast.
Gedurende het hele proces wordt
gerapporteerd en verslag gedaan van
het besluit, de achtergronden en de
overwegingen daarbij.
In het kader van dit visiedocument
verzet en vrijheidsbeperking bij
tandheelkundige behandeling van
mensen met een verstandelijke
beperking is het proces van
monitoren uitgewerkt.
(Bijlage 1)
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d. Preventief beleid.
Veel aandacht is nodig voor het
uitvoeren van preventief beleid.
De volgende aandachtsgebieden
kunnen deel uitmaken van het
preventief beleid:
- Individu gerichte zorg
- Bekwame en deskundige
zorgverleners en externe deskundigen
- Optimaliseren van leef- en
behandelomgeving
- Visie op autonomie en
vrijheidsbeperking
- Richtlijnontwikkeling en het opzetten
van een moreel beraad in de
tandheelkundige zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking

Door het ontwikkelen van het Visiedocument
Verzet en vrijheidsbeperking bij
tandheelkundige behandeling van mensen
met een verstandelijke beperking hoopt de
commissie Ethiek van de VBTGG een bijdrage
te leveren aan de noodzakelijke dialoog en
samenwerking met alle betrokkenen.
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Bijlage 1.

-

Het monitoren van verzet en
vrijheidsbeperking bij tandheelkundige
behandeling van mensen met een
verstandelijke beperking

-

Informatie verzamelen over
communicatie niveau en mogelijkheden
van de patiënt
Overleg met alle betrokkenen patiënt,
persoonlijk begeleider, wettelijk
vertegenwoordiger en externe
deskundigen (gedragskundige, AVG)

Onderzoek welke positieve en negatieve
gevolgen voor de patiënt van de
interventie/behandeling kunnen worden
verwacht?
- Gezondheid; belang dan wel schade (en
omvang daarvan ) door het al dan niet
uitvoeren van de
interventie/behandeling.
- Psychische schade door het al dan niet
uitvoeren van de interventie/behandeling.
- Aantasting van het recht op vrijheid,
autonomie, respect en privacy
- Welke alternatieve, minder ingrijpende
behandelingen zijn er mogelijk.

Stap 1: Constatering van verzet tegen een
tandheelkundige behandeling
Observatie en interpretatie
- Waar tegen is het verzet in het bijzonder
gericht en in welke situatie ontstaat er
verzet
- Uitingsvormen van verzet
- Hoe ernstig is het verzet (indien van
toepassing eventueel gebruik maken van
indeling volgens van Grunsven)
Belangrijk daarbij is
- Het verzet van de patiënt in de juiste
context te plaatsen
- Over de interpretaties in gesprek te gaan
- De juiste mensen bij de beoordeling te
betrekken
Stap 2: De informatieverzameling en keuze
interventie/behandeling

Maak op basis van de verzamelde informatie
een keuze voor de interventie. Houd rekening
met:
- Er moet een belangrijke reden zijn voor de
interventie
- De interventie moet in verhouding staan
tot het doel
- De schaal van de interventies: stimuleren,
drang, dwang
- Zijn er voldoende deskundigen om de
interventie/behandeling veilig uit te voeren
- Zijn de te gebruiken middelen veilig en
beschikbaar
Stap 3: Toestemming
- Is er toestemming van patiënt of diens
wettelijk vertegenwoordiger
- Is er een indicatie voor een verklaring
wilsonbekwaamheid ter zake
- Indien de wettelijk vertegenwoordiger
geen toestemming heeft gegeven mag de
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hulpverlener op grond van zijn goed
hulpverlenerschap toch besluiten de
beperking toe te passen. Het belang van de
patiënt staat voorop.
Stap 4: Toepassing van interventie
- De te gebruiken middelen zijn veilig en in
goede staat.
- Deskundige en bekwame zorgverleners
zijn beschikbaar
- Er is voorzien in voldoende toezicht en
controle tijdens en na de interventie.
- Er is voorzien in begeleiding van de
patiënt tijdens en na de
interventie/behandeling.
Stap 5: De verslaglegging en evaluatie
De verantwoordelijkheden en taken ten
aanzien van rapportage en verslaglegging
worden geregeld.
Het gaat daarbij om:
- Schriftelijke verslaglegging van de
aanleiding, besluitvorming, motivatie en
uitvoer van de interventie
- Eventueel rapportage naar de Inspectie
Er is vastgesteld wanneer en op welke wijze
evaluatie plaats zal vinden.
Daarbij moet duidelijk zijn:
- Wie verantwoordelijk is voor de evaluatie.
- De termijn waarbinnen de toepassing
wordt geëvalueerd.
- Op basis waarvan gebruik beëindigd kan
worden.

Handige websites
http://www.dwangindezorg.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl
http://www.zorgvoorbeter.nl/onderwerpen/o
ver/mondzorg/
http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=69bb
5f72-5c4d-472d-8070fc4d9b60a969&owner=5a314179-999d-489aab9f-645780c60bf9
(Stappenplan in een document van de
KNMG (PDF-bestand)).
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