
Vrijheidsbeperking terugdringen
Het waarborgzegel werd mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.

Stichting IDé-Innovatiekring Dementie is een Algemeen Nut Beogende Instelling die zich inzet voor goede 
kwaliteit van leven van mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis. Kerntaak: verspreiden 
en ondersteunen van wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleren van innovaties. 
Oplossingsgericht, creatief en daadkrachtig. Cliëntperspectief centraal.

IDé werkt samen met de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en zorgverleners en 
zorgmanagers van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Innovatiekring Dementie

Innovatiekring Dementie

contact@innovatiekringdementie.nl • www.innovatiekringdementie.nl
Postbus 3 • 3720 AA Bilthoven • t. 030 - 238 15 17

Richtlijnen & instrumenten beroepsorganisaties

Valpreventie
• Richtlijn ‘Preventie van valincidenten bij ouderen’ (2004) van het CBO 
  (te downloaden op www.cbo.nl). 

‘Probleemgedrag’
• ‘Richtlijn Probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 2008’ van Verenso 
  (te bestellen op: www.verenso.nl) 
• Handreiking multidisciplinair werken aan Probleemgedrag (2008) van Verenso e.a. 
  (te downloaden op www.zorgvoorbeter.nl)
• Richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (niet-
  medicamenteuze aanbevelingen), Richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. 
  (2008) (te downloaden op www.venvn.nl)
• Lesmodule Stappenplan Probleemgedrag (2008), een product van Zorg voor beter. 
  (te bestellen bij Vilans en te downloaden op www.cce.nl) 
• Handwijzer omgaan met probleemgedrag voor verzorgenden, van Sting / V&VN 
  (te downloaden en bestellen op www.sting.nl)

Terugdringen vrijheidsbeperking
• ‘Geeltjesmethode’, periodieke registratie voor bewustwording in zorgteams, van Vilans 
   en Sting / V&VN (te downloaden op www.sting.nl)
• Werkboek Leven in vrijheid, werken aan vrijheid voor zorgteams, van Sting / V&VN 
  (te downloaden en bestellen op www.sting.nl)
• Handwijzer Leven in vrijheid, werken aan vrijheid voor verzorgenden, van Sting / V&VN 
  (te downloaden en bestellen op www.sting.nl)
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Leer van collega’s en maak gebruik 
van de vele ondersteuningsmogelijkheden



Scholing & Advies
De Universiteit Maastricht ontwikkelde samen met 
Meanderzorggroep Zuid Limburg de succesvolle 
Exbeltmethode, waarmee zorginstellingen het gebruik 
van onrustbanden duurzaam kunnen afbouwen. 
Het Exbeltteam biedt incompany scholing en advies. 
Meer info op www.exbelt.nl

Op de website van Zorg voor Beter staan handige 
producten die zorgverleners en managers kunnen 
inzetten voor valpreventie, omgaan met probleemgedrag 
en terugdringen van vrijheidsbeperking. Vilans biedt 
zorginstellingen tevens begeleiding bij verbetertrajecten 
rond deze thema’s.

www.innovatiekringdementie.nl
Op onze website vindt u de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten en goede praktijkvoorbeelden voor moderne 
dementiezorg. In de rubriek ‘Ik bind hou vast’ is er 
specifieke aandacht voor het terugdringen van vrijheids-
beperking. Via Twitter en RSS kunt u zich laten atten-
deren op alle nieuwe berichten.

Gratis digitale Nieuwsbrief
Maandelijks de nieuwste berichten en artikelen over-
zichtelijk op een rij? Dat kan met deze heldere nieuws-
brief. Op www.innovatiekringdementie.nl vindt u het 
eenvoudige aanmeldformulier. U hoeft alleen maar het 
emailadres in te vullen waarop u de nieuwsbrief wilt 
ontvangen, meer niet!

www.exbelt.nl

Consultatie 
Loopt de zorgverlening vast en staat de kwaliteit van 
leven van de cliënt onder druk? Lukt het niet om 
voldoende veiligheid te bieden of om goed om te gaan 
met het gedrag van cliënt? Dan kunt u een beroep doen 
op het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 
Het CCE heeft in alle regio’s een uitgebreid netwerk van 
deskundigen, die advies op maat bieden en kunnen 
helpen bij de uitvoering ervan. De kennis en ervaring uit 
consultaties gebruikt het CCE om expertise op te 
bouwen en over te dragen aan zorgverleners. Zo worden 
nieuwe vastgelopen situaties zo veel mogelijk 
voorkomen. Meer info op www.cce.nl www.cce.nl

www.zorgvoorbeter.nl

Advies & ondersteuning 
Doeltreffende communicatie met medewerkers en familie 
is een belangrijke succesfactor bij het terugdringen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen. IDé biedt zorg-
organisaties hierbij ondersteuning met advies op maat 
en bijzondere incompany bijeenkomsten die draagvlak 
creëren en kennis verdiepen.

Innovatiekring Dementie

www.innovatiekringdementie.nl

Informatiefolders 
Fraaie informatiefolders over kwaliteit van leven bij 
dementie, de achtergronden van het terugdringen 
van vrijheidsbeperking en de alternatieven. Voor zorg-
verleners en familie. Vol met praktische tips. 
De folders zijn te downloaden op 
www.innovatiekringdementie.nl en te bestellen via 
contact@innovatiekringdementie.nl

Sierspelden
De sleutel uit het Waarborgzegel Fixatievrije zorg-
instelling is ook verkrijgbaar als sierspeld; mooi 
uitgevoerd op geëmailleerd metaal. Een verbindend 
symbool, ter ondersteuning van de gezamenlijke inzet 
voor bewegingsvrijheid. De sierspeld is te bestellen via 
contact@innovatiekringdementie.nl

Hulpmiddelen & begeleiding verbetertrajecten

Leernetwerken & studiedagen 
Voor managers, projectleiders en andere sleutelfiguren 
organiseert ActiZ leernetwerken en studiedagen Zorg 
voor Vrijheid, onder begeleiding van IDé en het Exbelt-
team. In de studiedagen leren managers en stafmede-
werkers in één dag hoe zij in hun eigen organisatie de 
Zorg voor Vrijheid doelstellingen kunnen realiseren. 
In de leerwerken wisselen de deelnemers met elkaar en 
experts kennis en ervaringen uit. Elk netwerk komt vijf 
donderdagmiddagen bijeen en wisselt ook via een 
digitaal forum vragen, kennis en ervaringen uit. 
Voor de data en meer info; raadpleeg de ledensite van 
ActiZ en de websites van IDé en Exbelt. Innovatiekring Dementie


