
Wat zijn dat voor maatregelen?
Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle maat-
regelen (fysiek en verbaal) die de vrijheid van de 
cliënt beperken. Anders gezegd: we verminderen 
de bewegingsvrijheid van de cliënt. 
Hierdoor kan de cliënt niet vrijuit doen wat hij op 
dat moment wil. Enkele voorbeelden zijn; 
een tafelblad op de rolstoel, een bewegingsmelder 
of een aangepast bed. 

Waarom?
Een cliënt kan door ziekte ernstig verward of on-
rustig worden. Vrijheidsbeperkende maatregelen 
zijn dan soms nodig om de cliënt of anderen te 
beschermen. Vooral tegen gevaar of risico’s die 
direct het gevolg kunnen zijn van het gedrag van 
de cliënt. 
De vrijheidsbeperkende maatregelen worden ge-
bruikt om:
• te voorkomen dat de cliënt zich bezeert
• de afgesproken (medische) handeling(en) te 
  kunnen doen
• medecliënten en medewerkers te beschermen

Het besluit om vrijheidsbeperkende maatregelen 
bij de cliënt toe te passen, wordt zorgvuldig  
genomen. Er zijn altijd meerdere hulpverleners 
betrokken bij de besluitvorming. Allereerst zal  
gezocht worden naar mogelijke alternatieve maat-
regelen. Zijn deze er niet, dan wordt gekozen voor 
de minst ingrijpende vrijheidsbeperkende maat-
regel. Dit alles wordt uitgevoerd indien de cliënt of 
zijn wettelijk vertegenwoordiger hiermee instemt. 

Wanneer er sprake is van een noodsituatie zal 
eerst de vrijheidsbeperking worden ingesteld. 
Achteraf wordt dan toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger gevraagd. Er wordt regelmatig 
bekeken of de vrijheidsbeperkende maatregel nog 
noodzakelijk is.

Als er risico’s zijn verbonden aan het toepassen van 
deze maatregelen, worden deze besproken. 

Toestemming voor de toepassing 
Voor kinderen en jongeren
Tot 12 jaar geldt dat er altijd toestemming van een  
wettelijk vertegenwoordiger moet zijn. 
Voor kinderen en jongeren van 12 tot 16 jaar geldt 
een gedeelde toestemming.

Voor volwassenen 
Indien de cliënt zelf niet in staat is om op enig  
moment zijn belangen rondom zijn gezondheid op 
een goede manier te kunnen behartigen, kan de 
cliënt door een arts gedeeltelijk wilsonbekwaam 
verklaard worden. 
Dit betekent dat de cliënt een bepaalde periode zelf 
niet kan beslissen wat er ten aanzien van dit onder-
werp moet worden gedaan. Tijdens een periode van  
wilsonbekwaamheid mag een vertegenwoordiger 
van de cliënt voor hem spreken en beslissen. Het 
is wettelijk vastgelegd wie dit mag zijn, u kunt hier-
over meer informatie opvragen bij uw behande-
lend arts.

VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

We streven bij Adelante naar veilige zorg met respect voor de autonomie en de vrijheid voor de 
cliënt. Soms kan het gedrag (bewust of onbewust) van de cliënt een gevaar of nadeel opleveren 
voor de cliënt zelf of diens omgeving. Daarom kan het noodzakelijk zijn om vrijheidsbeperkende 
maatregelen toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de vrijheidsbeperkende maat-
regelen en het geven van toestemming.

©
 A

d
el

an
te

 ja
nu

ar
i 2

01
7/

A
A

LG
01

3


