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Visie veiligheid en autonomie 
Binnen GZA Zorg en Wonen streven we ernaar de cliënt een veilige woon– en 
zorgomgeving te bieden.  

Wij respecteren het fundamentele recht op vrijheid en veiligheid van elke persoon en 
erkennen zijn menselijke waardigheid en zelfbeschikking - zonder enig onderscheid op 
welke grond dan ook. Vanuit deze waarden trachten wij met een multidisciplinaire 
aanpak de veiligheid van de cliënt, zowel individueel als collectief, te bewaken en te 
verbeteren.  

We beogen een brede kijk op onze cliënt in al zijn aspecten. Wij (h)erkennen het valrisico 
van onze doelgroep en de fysieke, psychologische en sociale risico’s daarmee verbonden. 
Onze medewerkers gaan professioneel en op een wetenschappelijk onderbouwde 
manier om met deze risico’s en trachten de kans op en het mogelijke risico van een val te 
beperken. 

Om deze veiligheid te garanderen wordt pas overgegaan tot fixatie als het 
multidisciplinaire team vanuit elk professioneel oogpunt oordeelt dat er geen enkel 
alternatief mogelijk is. 

“Binnen GZA Zorg en Wonen streven we ernaar de cliënt een veilige woon –en 
zorgomgeving te bieden.”  
Thuis voelt veilig; veiligheid biedt geborgenheid. Veiligheid is een materieel maar ook een 
fysiek, sociaal, psychisch en ideologisch gegeven. We weten dat veiligheid nooit absoluut 
is maar  zullen voor elke cliënt zoeken naar mogelijkheden om een zo groot mogelijke 
veiligheid te garanderen.  

Het creëren van veiligheid kan echter niet garanderen dat leven, ook in een 
woonzorgvoorziening,  zonder risico’s is. Naast het recht op veiligheid betekent leven 
immers ook recht op vrijheid, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. 
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[…] “Wij respecteren het fundamentele recht op vrijheid en veiligheid van elke persoon 
en erkennen zijn menselijke waardigheid en zelfbeschikking - zonder enig onderscheid 
op welke grond dan ook. Vanuit deze waarden trachten wij met een multidisciplinaire 
aanpak de veiligheid van de cliënt, zowel individueel als collectief, te bewaken en te 
verbeteren.” […] “Onze medewerkers gaan professioneel en op een wetenschappelijk 
onderbouwde manier om met deze risico’s en trachten de kans op en het mogelijke 
risico van een val te beperken.” 

GZA Zorg en Wonen engageert zich om binnen elke woonzorgvoorziening een grondige 
en periodieke evaluatie van de algemene veiligheid van de infrastructuur te organiseren. 
Op deze manier trachten wij steeds een woonzorgomgeving aan te bieden die voldoet 
aan de veiligheidseisen voor onze doelgroep. 

GZA Zorg en Wonen engageert zich om voor elke cliënt periodiek een individuele analyse 
uit te voeren van zijn valrisico en om de infrastructuur, behandeling en verzorging op zijn 
noden af te stemmen. Dit doen we op een wetenschappelijk onderbouwde en 
multidisciplinaire wijze met een maximaal respect voor ieders waardigheid en 
zelfbeschikking.  

[…] “We beogen een brede kijk op onze cliënt in al zijn aspecten. Wij (h)erkennen het 
valrisico van onze doelgroep en de fysieke, psychologische, sociale en existentiële 
risico’s daarmee verbonden.” […]  

Deze individuele aanpak houdt naast de fysieke risico’s eveneens rekening met de 
psychische, sociale en existentiële gevaren die schuilen achter een verhoogd valrisico. We 
zullen de cliënt naargelang zijn vermogens in dit individuele traject maximaal betrekken 
en informeren. Ook de naasten van de cliënt zullen, mits toestemming of 
vertegenwoordiging, betrokken worden in dit proces van preventie. 

[…] “Om deze veiligheid te garanderen wordt pas overgegaan tot fixatie als het 
multidisciplinaire team vanuit elk professioneel oogpunt oordeelt dat er geen enkel 
alternatief mogelijk is.” 
Dit engagement creëert in sommige gevallen een spanningsveld tussen autonomie en 
afhankelijkheid, tussen vrijheid en veiligheid.  

Het toepassen van beschermende maatregelen (fixatie) als middel om veiligheid te 
garanderen is erg ingrijpend omdat het net raakt aan het recht op vrijheid en 
zelfbeschikking. 

GZA Zorg en Wonen streeft een fixatiearm beleid na. Elke beslissing tot fixatie vraagt een 
weloverwogen proces van open dialoog en afweging. Als de veiligheid van de cliënt of van 
anderen en/of de behandeling op geen enkele andere manier kan gegarandeerd worden, 
is vrijheidsbeperking een aanvaardbare ‘minst slechte’ oplossing. Met deze aanpak willen 
we de delicate balans tussen veiligheid en vrijheid, zowel voor de cliënt zelf als voor 
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anderen, zoveel als mogelijk bereiken. Het gebruik van fixatie is voor ons duidelijk een 
middel van de laatste keuze. 

Daarbij gaan we uit van de breedst mogelijke invulling van ‘fixatie’ nl. elke handeling, 
middel of  materiaal dat een cliënt beperkt in zijn vrijheid of in de toegang tot een deel 
of het geheel van lichaam en dat onmogelijk door de cliënt kan vermeden of verwijderd 
worden.  

Vanuit het grote belang dat we hechten aan autonomie in verbondenheid leggen we in 
elk individueel beslissingsproces de nadruk op de open dialoog tussen de cliënt en het 
multidisciplinaire team.  Indien de cliënt wilsonbekwaam is, treedt zijn 
vertegenwoordiger in de plaats maar blijven we de cliënt en andere naasten zoveel als 
mogelijk in het proces betrekken. Vanuit eerbied voor de menselijke waardigheid en het 
zelfbeschikkingsrecht garanderen we dat elke cliënt zijn levensloop bepaalt. Echter, dit 
verleent niemand automatisch het recht op fixatie. Ook als een cliënt om persoonlijke 
reden om een fixatiemaatregel verzoekt, zullen we hem vooraf grondig informeren over 
de mogelijke risico’s en alternatieven.  

Wij willen onze medewerkers en vrijwilligers, maar ook familie en mantelzorgers in dit 
denkproces meenemen en leren omgaan met de voor- en nadelen die fixatie met zich 
meebrengt. We zien het als de opdracht van elkeen om vanuit zijn expertise en ervaring 
alternatieven voor fixatie aan te reiken. Een fixatiearm beleid vraagt om een continue 
zorg op maat die tevens creatief en flexibel durft te zijn. 
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