VISIETEKST
VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

Vrijheidsheidsbeperkende maatregelen kunnen zijn:
o Maatregelen die de bewegingsvrijheid of keuzevrijheid beroven
o Medicatie
o Groepsregels en individuele afspraken

Binnen Intesa is er een: NEEN,
Centrale waarden zijn:

TENZIJ…. CULTUUR

Duidelijkheid

Veiligheid

Zoeken naar alternatieven

Dialoog

Evaluatie

Procedures en vorming

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn geen straf!
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Als je overprikkelt, boos of agressief bent kunnen volgende
vrijheidsbeperkende maatregelen genomen worden om terug tot rust te
komen of om de veiligheid van jezelf en anderen te garanderen:

Time-out

Afzondering

Fixatie

kamer
gang
andere plek

TO ruimte

fysieke fixatie
medicatie

+ observatie
+ herstel

+ observatie
+ registratie
+ herstel

+ observatie
+ registratie
+ herstel

Om het gevoel van veiligheid, comfort of rust te vinden kunnen volgende
vrijheidsbeperkende maatregelen genomen worden:

Afzondering

Fixatie

kamer
gang
andere plek

fysiek
medicatie

+ observatie
+ herstel

+ observatie
+ registratie
+ herstel
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Afspraken
Samen leven en werken in groep zorgt dat er groepsregels zijn.
Deze worden samen besproken.
Groepsregels kunnen gaan over:

eten en drinken

bedtijd

huishoudelijke taken

Daarnaast kan het zijn dat je ook individuele afspraken hebt. Deze worden
samen met jou besproken en geëvalueerd
Individuele afspraken kunnen gaan over:

sigaretten

zakgeld

hygiëne

Indien een cliënt het niet eens is met advies van de arts, kine, ergo,… of een
procedure van Intesa niet volgt dan kan er een geïnformeerde weigering
worden opgemaakt. Hierin worden de risico’s geschetst van het niet opvolgen
en wordt de verantwoordelijkheid voor deze keuze bij de cliënt gelegd.
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TIME-OUT RUIMTE
Bij ernstige agressie kan de begeleiding collega’s
oproepen via een veiligheidshorloge.
Samen brengen ze de cliënt veilig naar de timeout ruimte.

De TO is met zachte wanden bekleed.
De cliënt kan zich niet pijn doen.

In de deur is een kijkgaatje
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De lichten geven aan hoe lang
de cliënt nog in de TO zit

In de TO is een
camera en
oproepsysteem

De begeleiding kan
alles live volgen

FYSIEKE FIXATIE

Tafelblad van de rolwagen

Deurverklikker

Camera

Bedsponde

Bedorthese

Verzwaard deken

Zweedse riemen
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MEDICAMENTEUZE FIXATIE

Sommige cliënten krijgen indien nodig medicatie om terug rust te vinden.
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