
Valpreventie

1. HUIS: aanmelding van een tot de stichting behorend huis 

Naam: .......................................................................................   Plaats:.....................................................................
Dit is een         verpleeghuis        verzorgingshuis         kleinschalige woonvorm V&V (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Om vallen zoveel mogelijk te voorkomen, werken de behandelaars en zorgverleners volgens de 
‘Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen’ (2004) van het CBO. Vastbinden (fixatie) met onrust-
banden (Zweedse banden, Bratexbanden, autogordels etc.), verpleegdekens en spanlakens wordt niet 
toegepast. Bovenstaande is opgenomen in de informatiebrochures en de zorgovereenkomsten van 
het huis.

Toelichting:
Valpreventie vindt plaats door zorg voor behoud of herstel van 
sterke botten en spieren, een veilig medicatiebeleid, een veilige 
woonomgeving en inzet van hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid 
zo weinig mogelijk aantasten.   

Clausule: 
In de uiterst uitzonderlijke situatie dat de kwaliteit van leven van de 
cliënt ernstig wordt bedreigd en de zorgverleners en behandelaars 
hiervoor geen oplossing zien, wordt externe expertise 
ingeschakeld, bijvoorbeeld van het Centrum voor Consultatie en 
Expertise (CCE) of een ander gespecialiseerd instituut.

Voldoet het genoemde huis aan bovenstaand criterium? 

Ja Eerste ster

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Per formulier kunt u één van de huizen van uw stichting 
aanmelden (in rubriek 1). 
Als álle huizen van uw stichting zijn geregistreerd kunt u 
in rubriek 2 van dit formulier de stichting als geheel laten 
registreren.

Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar: 
IDé-Innovatiekring Dementie, Postbus 3, 3720 AA Bilthoven

Zie ook de ommezijde van dit aanmeldformulier

Aanmeldformulier Fixatievrije zorginstelling

Het huis wordt met één ster geregistreerd in de openbare registratielijst 
van Fixatievrije zorginstellingen. U ontvangt het beeldmerk van het 
Waarborgzegel met één ster voor uw eigen website en andere 
communicatiemiddelen. 

Nee

Implementeer de CBO richtlijn ’Valpreventie’ en maak desgewenst 
gebruik van het ondersteuningsaanbod in bijgaande folder.

Omgaan met ‘probleemgedrag’   

Om ‘probleemgedrag’ zoals onrust, angst en agressie te voorkomen, verhelpen en hanteren, werken de 
behandelaars en zorgverleners volgens de ‘Richtlijn Probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 
2008’ van Verenso. Vastbinden (fixatie) met onrustbanden (Zweedse banden, Bratexbanden, autogordels 
e.d.), verpleegdekens en spanlakens wordt niet toegepast. Antipsychotica worden met de grootst mogelijke 
terughoudendheid voorgeschreven. 

Toelichting:
Bij ‘probleemgedrag’ vindt zorgvuldig multidisciplinair onderzoek 
naar de oorzaken plaats en worden deze weggenomen met goede 
zorg en behandeling van lichamelijke problemen, psychosociale 
interventies en interventies in de leefomgeving. Hierbij wordt 
blijvend gezocht naar oplossingen die de bewegingsvrijheid zo 
weinig mogelijk aantasten. Gedragsbeïnvloedende medicijnen 
(psychofarmaca) worden alleen voorgeschreven als andere 
interventies aantoonbaar geen oplossing bieden. Antipsychotica 
worden daarenboven - vanwege hun ernstige bijwerkingen - met 
de grootst mogelijke terughoudend voorgeschreven.   

Clausule: 
In de uiterst uitzonderlijke situatie dat de kwaliteit van leven van de 
cliënt of mensen in diens directe leefomgeving ernstig wordt 
bedreigd en de zorgverleners en behandelaars hiervoor geen 
oplossing zien, wordt externe expertise ingeschakeld, bijvoorbeeld 
van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) of een ander 
gespecialiseerd instituut.

Voldoet het genoemde huis aan bovenstaand criterium? 

Ja Tweede ster

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

Het huis wordt met twee sterren geregistreerd in de openbare 
registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen. U ontvangt het 
beeldmerk van het Waarborgzegel met twee sterren voor uw eigen 
website en andere communicatiemiddelen. 

Nee

Implementeer de genoemde Verenso richtlijn en maak desgewenst 
gebruik van het ondersteuningsaanbod in bijgaande folder.



Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats, datum: ............................................................ 

Naam bestuurder: ...................................................... 

Handtekening: ............................................................ 

Naam stichting: .............................................................

Postadres: .....................................................................  

E-mail: ...........................................................................

Bestelling deurplaquette

Hierbij bestel ik de deurplaquette met het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling 
á raison van €50,- plus €10,- per ster (exclusief verzendkosten ) 

Dit formulier volledig ingevuld retourneren naar: IDé - Innovatiekring Dementie, Postbus 3, 3720 AA Bilthoven 
      

Het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’ is een initiatief van IDé in samenwerking met haar expertise-
team non-fixatie, bestaande uit vooraanstaande wetenschappers, zorgprofessionals en zorgmanagers.

2. STICHTING: aanmelding van de stichting
 
Naam: .......................................................................................   Plaats:.....................................................................

Ja Eerste ster

De stichting wordt met één ster geregistreerd in de openbare registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen. 
U ontvangt het beeldmerk voor uw eigen website en andere communicatiemiddelen.

Integraal beleid bewegingsvrijheid  

Medewerkers en bestuur van de stichting zetten zich in voor zo groot mogelijke lichamelijke, psychische 
en sociale bewegingsvrijheid van cliënten. Bovenstaande komt tot uitdrukking in de missie, visie en het 
meerjarenbeleid van de stichting en de inzet van mensen, middelen, activiteiten en accommodaties van de 
woonzorgcentra. 

Ja Derde ster

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

s.v.p. aankruisen wat van toepassing is

De stichting wordt met drie sterren geregistreerd in de openbare 
registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen. De drie sterren vallen 
automatisch ook toe aan alle huizen van de stichting. U ontvangt het 
beeldmerk van het waarborgzegel voor uw eigen website en andere 
communicatiemiddelen

Nee

Ja Nee

Start beleidsdiscussie met het oog op het komende beleidsplan 
en maak desgewenst gebruik van het ondersteuningsaanbod uit 
bijgaande folder.

Innovatiekring Dementie

Alle huizen hebben voor valpreventie het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling:

Ja Tweede ster

De stichting wordt met twee sterren geregistreerd in de openbare registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen. 
U ontvangt het beeldmerk voor uw eigen website en andere communicatiemiddelen.

Alle huizen hebben ook voor omgaan met ‘probleemgedrag’ het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling:

Valpreventie en omgaan met ‘probleemgedrag’

Voldoet de stichting aan bovenstaand criterium? 


