VERBETERTRAJECT

Zorg zelf voor meer vrijheid
Binnen één jaar meer vrijheid voor cliënt en medewerker realiseren!

Verder

Over het verbetertraject

Inspiratiebox

Het verbetertraject ‘Zorg zelf voor meer vrijheid’ is voor professionals in de
zorg die op projectmatige wijze willen werken aan meer vrijheid: vrijheid voor
de cliënt en vrijheid voor de medewerker. Het plan biedt structuur en bevat
tools voor een concreet verbetertraject van een jaar.

Naast de tools om op projectmatige wijze te werken aan meer vrijheid, is
er speciaal voor uitvoerende zorgprofessionals een inspiratiebox voor de
gehandicaptenzorg en een inspiratiebox voor de ouderenzorg. De inspiratiebox
bevat meer dan 30 hulpmiddelen die zorgmedewerkers in de dagelijkse
praktijk kunnen gebruiken bij het werken aan meer vrijheid voor cliënt en
zorgmedewerker.

Het traject
• Het traject bestaat uit een goede voorbereiding en 4 fasen. U doorloopt alle
fasen, maar per organisatie verschilt de nadruk die gelegd wordt per fase.
• In de eerste fase, de analysefase, wordt duidelijk waar de nadruk van
het verbetertraject ligt voor uw organisatie. De ene organisatie richt zich
bijvoorbeeld meer op het vergroten van kennis. De andere organisatie
richt zich meer op het betrekken van cliënten en familie om de vrijheid te
vergroten.
• Uit ervaring blijkt dat het doorgaans nodig is om alle fasen te doorlopen
om blijvende verandering te creëren en meer vrijheid voor cliënten en
medewerkers te bereiken.
• Er zit een chronologische volgorde in de fasen, maar ze lopen deels ook
tegelijkertijd. Ook kan het nodig zijn iets (deels) te herhalen als blijkt dat de
praktijk anders verloopt dan verwacht.

Terug

Meer weten?
Dit document hoort bij het project ‘Samen op weg naar vrijheid’. Doel van het
project is meer vrijheid voor cliënt én zorgmedewerker. Via dit project worden
zorgorganisaties en zorgprofessionals gestimuleerd en gefaciliteerd om hier
zelfstandig mee aan de slag te gaan. Voor vragen naar aanleiding van dit
document of over het project kunt u een mail sturen naar
info@samenopwegnaarvrijheid.nl.
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Waarom een verbetertraject?
Ieder mens heeft in principe het recht op vrijheid, het recht om eigen keuzes
te maken en het recht om zich vrij te bewegen. In de langdurende zorg
is dit echter niet vanzelfsprekend. Er vinden in de langdurende zorg veel
vrijheidsbeperkingen plaats, vaak goed bedoeld en vanuit veiligheidsoogpunt
voor de cliënt of zijn/haar omgeving. Om grotere vrijheid voor de cliënt te
realiseren, bestaat het principe van ‘nee tenzij’. Dit principe gaat uit van
het idee dat wij cliënten niet in hun vrijheid beperken tenzij er echt geen
alternatieven meer mogelijk zijn.

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?
Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maatregelen (fysiek en
verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken. In dit verbetertraject
gebruiken we deze brede definitie van vrijheidsbeperking. Dit vraagt
echter een grote bewustwording van medewerkers. Veel vormen die
op het eerste gezicht geen vrijheidsbeperking lijken, worden door deze
brede definitie wel als zodanig beschouwd.

Organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg hebben de afgelopen jaren
al veel bereikt bij het verminderen van vrijheidsbeperking. Langzaam maar
zeker verschuift de aandacht nu naar het steeds meer vergroten van vrijheid.
Deze verschuiving is ook terug te vinden in het ontwerp van de nieuwe Wet
zorg en dwang. De wens en de beleving van de cliënt zijn leidend, meer vrijheid
voor de medewerkers hoort daarbij.
Om het vergroten van vrijheid echt te realiseren, is een gericht verbetertraject
nodig. Daarom is het verbetertraject ‘Zorg zelf voor meer vrijheid’ ontwikkeld.
Steeds meer organisaties slagen erin om via een gericht traject de vrijheid van
cliënten en medewerkers daadwerkelijk te vergroten. Met het verbetertraject
‘Zorg zelf voor meer vrijheid’ profiteert u op efficiënte wijze van de kennis
en ervaring van Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, en de
vele organisaties die u voor gingen in het afbouwen van vrijheidsbeperkende
maatregelen en afspraken en het vergroten van vrijheid.

Terug
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Voorbereiding
Een projectstructuur inrichten
De reikwijdte en randvoorwaarden
van het traject bepalen
Een communicatieplan maken

Fase 1: Analyse

Fase 2: Plan van aanpak

Een overzicht maken van de sterke
en zwakke punten van de locatie
De verbeterpunten analyseren

Een actieplan per team opstellen
Leerbijeenkomsten inplannen

Een inventarisatie maken van de
vrijheidsbeperkende maatregelen
De balansindicatoren inventariseren
Een geeltjesmeting uitvoeren
De uitkomsten analyseren

Fase 3: Actie
Bewustwording creëren
De kennis vergroten
Verandering bij medewerkers
stimuleren
Aan de slag met het vergroten van
vrijheid
Cliënten en verwanten erbij betrekken
Intervisie regelen

Fase 4: Evaluatiefase en
borging
Een eindmeting uitvoeren en de
uitkomsten analyseren
Een afsluitende bijeenkomst
organiseren
Een borgingsplan maken
Blijvende aandacht organiseren: wat
zijn de mogelijkheden?

Terug
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Voorbereiding: wat werkt goed?
U wilt in uw organisatie aan de slag met een verbetertraject om de vrijheid van
cliënten te vergroten. Zoals bij elk project geldt ook nu: een goed begin is het
halve werk! In deze voorbereidingsfase legt u concreet vast op welke wijze,
met wie, wanneer en binnen welke scope het verbetertraject plaatsvindt. In
deze fase gaat het ook om bewustwording wat vrijheid is en het urgentiebesef
dat het anders en beter kan.

Een projectstructuur inrichten
Benoem een projectleider. Hij of zij is het boegbeeld van het verbeter-traject.
De projectleider is de stimulator, coördinator en bewaker van de voortgang.
Hij of zij is verantwoordelijk voor de resultaten, stuurt het verbeterteam
aan, bespreekt de voortgang met de opdrachtgever en zorgt voor tijdige
metingen.
Het werkt goed om een multidisciplinair verbeterteam in te richten, inclusief
cliënt(vertegenwoordiging). Zoek een aantal enthousiaste ‘kartrekkers’ die
gedurende het traject draagvlak kunnen creëren. Hoe het verbeterteam er
precies uitziet, wisselt per organisatie. In ieder geval zitten in het team:
een cliënt(vertegenwoordiger), een arts, een gedragsdeskundige, een
uitvoerend medewerker, een manager en iemand die verantwoordelijk is
voor het leren in de organisatie. Zorg voor voldoende diversiteit binnen het
team.
Bespreek vooraf de mate van cliëntparticipatie. Vrijheid gaat cliënten en hun
familie direct aan, dus is het logisch om ze te betrekken bij een verbetertraject.
Bespreek de mate van cliënt(vertegenwoordiger)participatie voorafgaand
aan het traject. In welke mate participeren cliënten(vertegenwoordigers) in

Terug

het verbeterteam, per fase in het gehele traject, et cetera. Let hierbij op het
voorkómen van zowel ondervraging als overvraging.
Tool: Cliëntenparticipatie bij verbeteren
Faciliteer leden van het verbeterteam om hun werkzaamheden voor
het team te kunnen doen. Denk aan de volgende werkzaamheden: het
bijwonen van overleggen, extra werkzaamheden op de werkvloer en het
informeren van cliënten en familie. Dit kan bijvoorbeeld door: vrijstelling
van bepaalde taken, het declareren van extra uren, waarneming of een
financiële beloning. Maak als projectleider goede afspraken hierover met
het team en de bestuurder/opdrachtgever.
Tip
Overweeg om een teamcoach in te schakelen. Een coach verbindt mensen
en brengt beweging in een team op gang. Een coach vertelt niet hoe het
moet, maar leert de organisatie het op de juiste manier te doen. Werken met
een coach helpt een organisatie om anders naar zichzelf te kijken, vergroot
het vermogen om te veranderen en biedt zo een grotere garantie dat het
gewenste resultaat wordt bereikt.
Om goed voorbereid het traject in te gaan, komt het verbeterteam vóór
de startbijeenkomst voor het eerst bij elkaar. U kunt dan met elkaar de
samenwerking bespreken. Het verbeterteam bestaat uit mensen die in
hun reguliere werkzaamheden op verschillende manieren samenwerken.
Bijvoorbeeld: de verhouding tussen een begeleider en een AVG-arts
op de werkvloer is anders dan wanneer zij samen in het verbeterteam
zitten. Het is belangrijk hier vooraf aandacht voor te hebben. Zo wordt
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het commitment van de leden vergroot en wordt inzichtelijk gemaakt wat
iemand voor het project kan betekenen. Aan de hand van deze bespreking
maakt u een overzicht van het verbeterteam met een verdeling van
rollen, taken en verantwoordelijkheden. Gebruik hier bijvoorbeeld een
organogram voor.
Tool: Voorbeeldagenda eerste bijeenkomst verbeterteam
U kunt met het verbeterteam een projectplanning maken en zorgen dat
de planning gemonitord en tijdig bijgesteld wordt. Bepaal ook hoe vaak
het verbeterteam bij elkaar komt, op welke locatie, welke personen er
aanwezig zijn, verslaglegging, et cetera.

Een communicatieplan maken
Maak een communicatieplan dat gericht is op de medewerkers.
Een succesvolle verandering wordt alleen tot stand gebracht met
gemotiveerde en betrokken medewerkers. Motivatie en betrokkenheid
van mensen neemt toe naarmate zij meer het belang inzien van de
verbeteringen. Maar ook als de gestelde doelen voor hen relevant zijn
en de te verwachten uitkomsten haalbaar. Communicatie kan met de
juiste voorwaarden een belangrijk fundament leggen voor tevredenheid
en succes. De kunst van goede communicatie is het inleven in de
belevingswereld van de ontvanger.
Tool: Communicatieplan bij verbetertrajecten

De reikwijdte en randvoorwaarden van het traject bepalen
Benoem met het verbeterteam wat wel en wat niet binnen het traject aan
bod komt. Spreek af welke teams/locaties meedoen met het traject. Stem
de randvoorwaarden en eisen af met alle betrokkenen.
Bepaal met elkaar wat het beoogde eindresultaat is van het traject. Wat
hebben jullie met elkaar bereikt als het traject is afgelopen?

Terug

Organiseer een startbijeenkomst. Een startbijeenkomst of kick-off is
bedoeld voor alle betrokkenen binnen de organisatie die zich gaan richten
op het vergroten van vrijheid van cliënten. De bedoeling is om het project
gezamenlijk af te trappen, dus ook met cliënten en familie. Het biedt een
podium om medewerkers te enthousiasmeren, voor te lichten, te activeren
en een eindbeeld te vormen.
Tool: Een goed begin
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Fase 1: Analyse: wat werkt goed?
In de analysefase vindt op basis van de eerste metingen een analyse plaats
van de locatie of zorgorganisatie waar u aan de slag gaat met het vergroten
van vrijheid. Op deze manier krijgt u zicht op de specifieke knelpunten en
leerbehoeften van de organisatie. De crux is om hierbij aan te sluiten. Zo bereikt
u de gewenste resultaten.

0-2 maanden

Een inventarisatie maken van de vrijheidsbeperkende maatregelen
Inventariseer het aantal en soort vrijheidsbeperkende maatregelen dat
wordt toegepast. Dit is de belangrijkste indicator. U kunt onderscheid
maken tussen fysieke maatregelen, psychofarmaca, domotica, individuele
regels en collectieve regels.

Een overzicht maken van de sterke en zwakke punten van de locatie
Tool: Inventarisatie vrijheidsbeperkende maatregelen
Een sterkte-zwakteanalyse is een goed middel om een beeld te krijgen
van de locatie(s) waar het verbetertraject plaatsvindt. Zo krijgt u inzicht in
de sterke en zwakke punten rond de inzet van vrijheidsbeperking.
Tool: Sterkte/ zwakte analyse met instructie

De verbeterpunten analyseren
Het is belangrijk om het proces van de toepassing van vrijheidsbeperkende
maatregelen in kaart te brengen. Zo krijgt u als organisatie inzicht in
wat al goed gaat en waar verbeterpunten liggen. De resultaten van deze
analyse kunnen gebruikt worden bij het formuleren en operationaliseren
van de doelstellingen voor een verbetertraject.

De balansindicatoren inventariseren
Bij de startmeting kunt u de balansindicatoren van alle cliënten per
locatie van de afgelopen negen maanden inventariseren. De relatie
tussen vrijheidsbeperkende maatregelen, valincidenten en agressieincidenten is al in veel onderzoek aangetoond. Het afbouwen van
vrijheidsbeperkende maatregelen kan leiden tot meer valincidenten, maar
uit onderzoek blijkt dat dit niet leidt tot meer letsel. Het is belangrijk om
het aantal valincidenten met letsel (dus waarvoor een arts moet worden
geconsulteerd) en het aantal agressie-incidenten te volgen. Indien nodig
kunt u acties bijstellen.
Tool: Inventarisatie vrijheidsbeperkende maatregelen

Tool: Analyse verbeterpunten met spreadsheet

Terug
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Een geeltjesmeting uitvoeren
Met de geeltjesmeting kunt u gedurende een week het gebruik van
vrijheidsbeperkende maatregelen meten. De geeltjesmeting maakt
medewerkers bewust hoe vaak een cliënt wordt beperkt in zijn vrijheid.
Het gaat om fysieke maatregelen, psychofarmacagebruik, domotica,
individuele regels en collectieve regels.
Tool: Geeltjesmeting

De uitkomsten analyseren
Bespreek de uitkomsten van de startmeting per team/locatie en in het
verbeterteam. Vergelijk de uitkomsten van de verschillende locaties en
bespreek ook de verschillen tussen de geeltjesmeting en de inventarisatie
van de vrijheidsbeperkende maatregelen. Stel in het verbeterteam de
knelpunten en leerbehoeftes van de organisatie vast. In de volgende fase,
de planfase, wordt op basis van deze analyse een keuze gemaakt voor
relevante instrumenten en interventies.

Terug
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Fase 2: Plan van aanpak: wat werkt goed?
In deze fase bepaalt u welke stappen gezet moeten worden om de vrijheid
te vergroten. Welke interventies en instrumenten kiest u om het doel te
bereiken? Er zijn heel veel instrumenten. Juist daarom is het belangrijk om
een verbetertraject op maat samen te stellen, gebaseerd op de uitkomsten van
de analyse. In de planfase bepaalt u op welke stappen de nadruk ligt en welke
interventies en instrumenten u daarvoor kiest.

Een actieplan per team opstellen
U kunt de opgedane kennis en ervaring uit de vorige fase gebruiken om
een actieplan op teamniveau op te stellen. Formuleer eerst het doel en de
subdoelen, kies daarna de instrumenten en interventies, passend bij de
uitkomsten van de startmetingen.

Maand 2 en 3

Leerbijeenkomsten inplannen
Het werkt goed om aan de hand van de gekozen interventies minimaal
twee leerbijeenkomsten in te plannen. Zo kunt u een jaar lang gezamenlijk
de grote thema’s oppakken. De leerbijeenkomsten zijn bedoeld om
bewustwording te creëren, ervaringen te delen, de benodigde kennis en
vaardigheden op te doen om het actieplan uit te voeren en de bereikte
resultaten te delen en vast te leggen. Zo weet u hoe in de toekomst
verder gewerkt wordt aan het vergroten van vrijheid en terugdringen van
vrijheidsbeperkende maatregelen. N.b. de slotbijeenkomst kan ook als
leerbijeenkomst worden gezien.

Tool: Schema instrumentbeschrijving per fase en (sub)doel
Tool: Format actieplan
Stem bij elke bijeenkomst met het verbeterteam af of de gekozen
instrumenten en interventies aansluiten. Of zijn er wijzigingen nodig
om de (sub)doelen te kunnen bereiken?

Terug
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Fase 3: Actie: wat werkt goed?
In de actiefase ligt de focus op het vergroten van vrijheid en de stappen die
nodig zijn om die te bereiken.

Bewustwording creëren
Bewustwording bij zorgprofessional en cliënt(vertegenwoordiger) is een
belangrijke voorwaarde voor verandering. Medewerkers gaan het belang
zien van vrijheidsbeleving en van het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bewustwording ontstaat niet vanzelf. Er moet
veel gedaan worden om medewerkers inzicht te geven in hoe ze nu
werken, wat er verbeterd kan worden en wat cliënten en hun familie graag
willen. Uiteindelijk is het effect van het traject: mensen staan open voor
verandering van hun eigen handelen en voor verandering in hun team en
organisatie. Ze zijn geïnspireerd, voelen urgentie en hebben zin om aan de
slag te gaan met de nieuwe manier van werken.
U kunt stimuleren dat medewerkers inzicht hebben in wat vrijheidsbeperking en vrijheidsbeleving inhouden. Zo worden ze zich ervan bewust
dat het meer is dan alleen fysieke fixaties.
Zorg dat medewerkers weten wat er van ze verwacht wordt. Als je niet
weet wat er van je verwacht wordt, kun je er ook niet naar handelen.
Daarom moeten medewerkers geïnformeerd worden over interne en
externe eisen rondom vrijheidsbeperking. Wat zijn de afspraken in de
organisatie over procedures, registratie en rapportage, multidisciplinaire
samenwerking en het zorgplan? Vaak zijn deze afspraken te vinden in het
kwaliteitshandboek of op intranet. Welke externe eisen zijn er? Denk
daarbij aan wet- en regelgeving en aan de eisen van de inspectie.

Terug

Maand 4 t/m 10

Het werkt goed als medewerkers inzicht krijgen in hoe cliënten en familie
de zorg met betrekking tot vrijheidsbeperking ervaren en wat hun
opvattingen zijn ten aanzien van vrijheid en veiligheid. Het vergroten van
vrijheid en het terugdringen van vrijheidsbeperkingen heeft veel invloed op
cliënten, medebewoners en verwanten. Het betrekken van cliënten en
verwanten/wettelijk vertegenwoordigers in het verantwoord afbouwen van
vrijheidsbeperkende maatregelen is nodig om ook hen een omslag in
denken te laten maken. Van belang is om ervaringen te kunnen delen en
er vertrouwen in krijgen dat er veilige alternatieven worden ingezet.
U kunt de ervaringen van medewerkers inventariseren en hun mening over
vrijheid en vrijheidsbeperking. Waarom passen ze vrijheids-beperkende
maatregelen toe? Het besef dat het anders kan vormt de basis van de
cultuur- en gedragsverandering die nodig is om onvrijwillige zorg terug te
dringen. Dit betekent: loskomen van bestaande patronen, rollen en
gewoontes zodat probeerruimte ontstaat voor cliënten en professionals.
Tool: Inspiratiebox voor de gehandicaptenzorg
Tool: Inspiratiebox voor de ouderenzorg

De kennis vergroten
U kunt de kennis over vrijheidsbeperking en alternatieven bij medewerkers,
cliënten en verwanten vergroten. Medewerkers, cliënten en verwanten
hebben de kennis en vaardigheden nodig om verantwoord en veilig aan het
vergroten van vrijheid te kunnen werken. Door het vergroten van kennis over
vrijheidsbeperking en alternatieven voor vrijheidsbeperking kan vervolgens
gewerkt worden aan het vergroten van vrijheid voor cliënten.
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Tool: Inspiratiebox voor de gehandicaptenzorg
Tool: Inspiratiebox voor de ouderenzorg

Faciliteer de juiste randvoorwaarden voor het gewenste gedrag. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het belonen van medewerkers wanneer zij zitting
nemen in het verbeterteam. Bestuur en management hebben hierin een
belangrijke rol. Zorg er dus voor dat zij betrokken worden bij de aanpak
van het traject.

Verandering bij medewerkers stimuleren
Houd het klein. Een valkuil bij veranderingen is teveel tegelijk willen,
waardoor vele obstakels overwonnen moeten worden en betrokkenen
mogelijk geen vertrouwen hebben in een goede afloop. Door de verbeteracties op te delen in kleine stappen en kort-cyclisch te werken, worden
resultaten sneller zichtbaar en wordt met een groeiend gevoel van
vertrouwen gewerkt aan de verandering.
Tool: Verbetermethode PDSA
Tool: De kunst van het klein maken
Het werkt goed om tegenstrijdige belangen en weerstand bespreekbaar
te maken. In elk verbetertraject zijn tegenstrijdige belangen aan de orde
die weerstand kunnen opleveren bij betrokkenen. Door weerstanden te
inventariseren en bespreekbaar te maken, krijgen gezamenlijke belangen
en resultaten ruimte. Dit kan leiden tot samenwerking en commitment bij
het verbetertraject.
Blijf mensen stimuleren om initiatief te nemen in het verminderen van
vrijheidsbeperking. Stel daarbij de vraag: welk gedrag willen we zien van
medewerkers? Benoem en stimuleer gewenst gedrag en beloon het met
(kleine) presentjes. Dat vergroot de kans op herhaling. Vier met elkaar de
successen.

Terug

Aan de slag met het vergroten van vrijheid
Plan multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Dit geldt voor alle cliënten
met vrijheidsbeperkende maatregelen van locaties die meedoen aan
het verbetertraject. Om te komen tot meer vrijheid is de betrokkenheid
van een multidisciplinair team, inclusief cliënt(vertegenwoordiger), van
belang. Het afbouwen van bestaande vrijheidsbeperkende maatregelen
is in veel gevallen mogelijk, maar er is geen standaard oplossing die
voor iedereen geldt. De cliënt en zijn omgeving zijn de sleutel tot het
terugdringen van deze maatregelen. Bekijk dus elke situatie apart, met de
disciplines die gezamenlijk kunnen komen tot een weloverwogen besluit
hoe te komen tot afbouw.
Tool: Formulier Afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregel
Het is belangrijk om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het wetsvoorstel
Zorg en dwang introduceert een stappenplan (PDF) dat is gericht op het
voorkomen van dwang. Zorgverleners moeten dit stappenplan doorlopen
zodra er geen overeenstemming is met een cliënt over vrijwillige zorg.
Tool: Stappenplan Vilans Zorg en dwang
Tool: Acht kernelementen: omgaan onbegrepen gedrag
Tool: Analyselijst probleemgedrag
Tool: Moreel beraad
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Cliënten en verwanten erbij betrekken
Als u verwanten bij de dagelijkse zorg en begeleiding betrekt, blijven zij
betrokken bij het verbetertraject en leveren zij een actieve bijdrage bij het
vinden van passende manieren om vrijheid te kunnen vergroten.
Tool: Toolkit Familieparticipatie

Intervisie regelen
Laat medewerkers een aantal intervisiegroepjes samenstellen. Intervisie
werkt op basis van een open vraagstelling, analyse en advisering. Goede
intervisie helpt om tot een oplossing te komen voor complexe dilemma’s
rondom vrijheid en veiligheid. Intervisie is een vorm van feedback om
op collegiale wijze sneller tot inzichten te komen, gericht op nieuwe
perspectieven en gedragsveranderingen. Belangrijk is dat er een veilige
en gelijkwaardige sfeer heerst in het groepje en dat er iemand is die de
bijeenkomsten organiseert. Laat de groepjes de rolverdeling en keuze voor
onderwerpen zoveel mogelijk zelf bepalen.
Tool: ‘De roddel-methode’

Terug
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Fase 4: Evaluatiefase en borging: wat werkt goed?
Maand 11 en 12

Aan het eind van het verbetertraject gaat het om het borgen van de
resultaten: wat wil men verder bereiken, welke activiteiten zijn daarvoor
nodig, welke doelgroepen wil de organisatie bereiken, wat zijn bevorderende
c.q. belemmerende factoren, wie is verantwoordelijk voor het proces, hoe
houd je de aandacht vast, hoe voorkom je ongewenst gedrag, hoe organiseer
je feedback? Kortom hoe blijven we een lerende organisatie, gericht op
het vergroten van vrijheid, door het terugdringen van vrijheidsbeperkende
maatregelen en door het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperking?

Een afsluitende bijeenkomst organiseren

Een eindmeting uitvoeren en de uitkomsten analyseren

Een borgingsplan maken

Herhaal de vier metingen die bij de start van het traject staan beschreven:
1. Analyse verbeterpunten ‘Zorg voor vrijheid’
2. Inventarisatie vrijheidsbeperkende maatregelen
3. Inventarisatie balansindicatoren
Analyseer de uitkomsten. Bespreek de uitkomsten per team/locatie
en in het verbeterteam. Vergelijk de uitkomsten met de startmeting. De
uitkomsten geven de bereikte resultaten weer, maar ook de resterende of
nieuwe verbeterpunten die input zijn voor het borgingsplan.

Terug

U kunt de resultaten in een afsluitende bijeenkomst presenteren voor
medewerkers, cliënten, familie en andere geïnteresseerden. Maak er
een feestelijk happening van. Geef tijdens deze bijeenkomst aan dat het
verbetertraject is afgerond, maar dat het vergroten van vrijheid - door het
terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het toepassen van
alternatieven - een vast agendapunt blijft.

Zorg voor borging. Leg vast wat je wilt bereiken, welke activiteiten daarvoor
nodig zijn, welke doelgroepen je wilt bereiken, wat bevorderende c.q.
belemmerende factoren zijn, wie verantwoordelijk is voor het proces, hoe
je de aandacht vasthoudt, hoe je ongewenst gedrag voorkomt en hoe je
feedback organiseert.
Tool: Checklist voor borging
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Blijvende aandacht organiseren: wat zijn de mogelijkheden?
Er zijn allerlei mogelijkheden om het thema op de agenda te houden,
voorbeelden:
• Stel aandachtsfunctionarissen aan; maak in elk team iemand
verantwoordelijk om het thema vrijheidsbeperking onder de aandacht
te houden.
• Zorg voor voldoende momenten om van elkaar te leren, bijvoorbeeld
door intervisie of moreel beraad.
• Leg de verbeteringen zoveel mogelijk vast in bestaande structuren,
dit voorkomt dat ze wegzakken.
• Maak een nieuw kopje in het ondersteuningsplan en zorg voor
blijvende aandacht voor (evaluatie van) vrijheidsbeperkende
maatregelen en vergelijkbare maatregelen tijdens cliënt
besprekingen/MDO. Ook een BOPZ commissie kan een belangrijke rol
spelen.
• Blijf meten. Regelmatig meten na de projectperiode is essentieel
voor het vasthouden van de resultaten. Zo zie je of de verbeteringen
behouden zijn en of het beoogde effect er nog is. Op basis van de
meetgegevens kan er bijgestuurd worden. Ook kunnen metingen
aanleiding geven nieuwe onderwerpen aan te pakken. Zoek naar
een meetmethode en meetfrequentie die zoveel mogelijk informatie
opleveren en zo min mogelijk tijd kosten. De geeltjesmeting is
hiervoor een goed middel. Let op: te vaak meten kan leiden tot
‘geeltjesmoeheid’, dit vertekent de resultaten. Doseer metingen
dus goed in de tijd. Gebruik ook het bestaande registratie- en
meldingssysteem (MIC/FOBO) voor het signaleren van fouten en
verbetermogelijkheden. Deze kunnen input leveren voor nieuwe
verbetercycli.

Terug

Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?
Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maatregelen (fysiek en
verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken. In dit stappenplan
gebruiken we deze brede definitie van vrijheidsbeperking. Dit vraagt
echter een grote bewustwording van medewerkers. Veel vormen die
op het eerste gezicht geen vrijheidsbeperking lijken, worden door deze
brede definitie wel als zodanig beschouwd.
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Wat zijn vrijheidsbeperkende maatregelen?

Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, ontwikkelt vernieuwende
en praktijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn om die
kennis succesvol door te voeren. Dat doen we samen met verpleegkundigen,
verzorgenden, huisartsen, specialisten, bestuurders, beleidsmakers,
managers en patiëntenorganisaties. En in samenwerking met andere
kenniscentra en onderzoeksinstituten. Zo houden we de zorg aan ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken efficiënt, betaalbaar en van goede
kwaliteit.
Meer informatie vindt u op www.vilans.nl

Terug

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maatregelen (fysiek en
verbaal) die de vrijheid van cliënten beperken. In dit stappenplan
gebruiken we deze brede definitie van vrijheidsbeperking. Dit vraagt
echter een grote bewustwording van medewerkers. Veel vormen die
op het eerste gezicht geen vrijheidsbeperking lijken, worden door deze
brede definitie wel als zodanig beschouwd.

