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Van niet-fixeren tot wel fixeren en alles ertussenin.
Hoe zet je een procedure om in de praktijk?
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Doel van de studiedag

Met deze opleiding willen we een antwoord bieden op de 

vraag hoe we een procedure kunnen ombuigen naar een 

praktische en haalbare implementatie op de werkvloer:

• Begeleiding van het proces van besluitvorming.

• Keuze van VBM-materiaal koppelen aan indicatoren. 

• Van alternatieven naar subfixatie naar fixatie: gebruik van 

een stroomschema ter ondersteuning van de keuze van 

(VBM-)materiaal. 

• Consequenties bij VBM faciliteren door een stappenplan.

De praktische toepassingen lopen als een rode draad door heen 

de verschillende vraagstellingen. Op basis van casuïstiek willen 

we meer helderheid bieden in diverse situaties.

Voor wie?

Voor hulpverleners – werkzaam binnen een instelling – die 

werkbare methode op de werkvloer in handen willen hebben …

• om een bewuste keuze te maken;

• bij het al dan niet gebruiken van vrijheidsbeperkende maat-

regelen;

• waarbij de veiligheid en de waardigheid van de zorg ont vanger 

centraal staan.

Toegegeven, met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) beschrijft de Belgische wetgeving 
geen duidelijke, uniforme aanpak. Desalniettemin zijn de procedures in de verschillende instellingen vrijwel 
analoog. Dit uiteraard met eigen accenten. 
Omdat dit thema duidelijk leeft, organiseren wij voor de 3de (en laatste) maal in 2019 deze studiedag.

Echter, het implementeren van de procedure op de werkvloer is niet evident! Er moeten heel wat obstakels 
overwonnen worden: 
• Hoe kan de procedure worden omgezet naar praktische richtlijnen?
• Hoe kunnen we materialen inzetten om de patiënt zo weinig mogelijk te beperken in zijn vrijheid en toch de 

veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk vermijden?
• Hoe krijgen we elke hulpverlener mee op de kar van fixatie-arm beleid?
• Hoe kunnen we de besluitvorming ondersteunen?
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Programma van de studiedag

09u00: Onthaal en welkom

09u30:	 Reflectie	op	VBM-materiaal;	verruimen	knowhow:

• Kennis van materialen: pro en contra’s; onderscheid 

tussen de verschillende materialen

• Materialen versus indicatiestelling 

• Materialen versus graad van VBM

10u45:	 Koffiepauze

11u00:	 Van	procedure	naar	praktische	richtlijnen;	

procesverloop:	

• Faciliteren van besluitvorming

• Gedrag van de patiënt: hier begint het mee.

• Hoe kan materiaal hierop inspelen?

12u15:	Middagpauze	met	broodjes	en	dranken

13u00:	 Van	procedure	naar	praktische	richtlijnen;	

toepassing	van	VBM:

• Consequenties van VBM

• Op welk moment kan VBM stopgezet worden?

14u15:	 Koffiepauze

14u30:	 Van	procedure	naar	praktische	richtlijnen;	

implementatie op de werkvloer:

• Voorstel van een stroomschema

• Gebruik van een stappenplan

15u15:	 VBM-materiaal,	correct	fixeren:

• Demonstratie en oefenen

• Kritische reflectie op verschillende mogelijkheden

• Creatieve mogelijkheden voor goed beheer van het 

VBM-materiaal

16u15:	 Conclusies

16u30: Drankje en netwerkmoment

17u00: Einde

Praktisch

• De opleiding gaat door op dinsdag 1 oktober 2019 

(v.a. 09u00) in de seminarieruimte van METRA bvba, 

Jan Samijnstraat 25 te 9050 Gentbrugge.

• Mee te brengen: procedure van de eigen instelling.

• Inschrijving uitsluitend via info@metra.be met ver mel ding 

van naam + voornaam, persoonlijk mailadres, functie en 

facturatiegegevens van de instelling/organisatie. Ze is pas 

definitief na storting van € 90 (incl. BTW) per deel nemer 

op BE91 4464 6729 1176 met vermelding ‘Opleiding VBM 

01/10/2019 + naam deelnemer en instelling’.

• Aanwezigheidsattest en betalingsbewijs worden verstrekt.

• Het aantal is beperkt tot max. 20 deelnemers, de betalings 

datum is bepalend.

• Annuleren met terugbetaling van 50% van het inschrij vings-

geld is enkel mogelijk voor 14/09/19.

• Met	de	auto: slechts 5 minuten van E17, afrit 10. Parkeren 

kan ter plaatse, let wel op, het is betalend parkeren!

• Met	de	trein: station “Gentbrugge”, 5 minuten wandelen tot 

aan METRA: uitgang naar links onder spoorwegbrug: Robert 

Rinskopflaan; eerste straat links: Frederik Burvenichstraat; 

eerste straat rechts: Jan Samijnstraat (bedrijvenpark).

Wie is ERGO SUM?

Ergo Sum is een ergotherapeutische praktijk die garant staat voor 

kwaliteit en persoonlijke aanpak. Ergo Sum steunt op 3 pijlers: 

advies, therapie en vorming. Het richt zich zowel naar de cliënten 

als naar hulpverleners. Ergo Sum kan steunen op jarenlange 

ervaring en onderscheidt zich bovendien door de unieke 

combinatie van revalidatie, geriatrie en onderwijs.

Heidi Lemmens is coördinator van het valpreventiebeleid en 

VBM-armbeleid in het Regionaal Ziekenhuis Tienen. 

ERGO	SUM,	Heidi	Lemmens, 

H. Geeststraat 10, 3290 Diest 

Erkenningsnummer: 6/50105/86/650 

GSM: +32(0) 486 167 339

Wie is METRA?

METRA ‘helpt helpen’, wij zijn een gespecialiseerde partner voor 

de (thuis)zorgsector. Wij focussen op het aanbieden van ergo

nomische oplossingen die het fysieke werk van de zorgverlener 

verlichten, die het comfort en de levens kwali teit van de 

zorgontvanger verhogen, die veiligheid en bescherming bieden 

aan zorgbehoevende mensen en die de toegankelijkheid van 

zowel privé woningen als openbare gebouwen verbeteren. 

Zowel in onze producten als in onze dienstverlening blijven wij 

innoveren om zo ons aanbod voor onze klanten ter verruimen 

en te versterken. Een eigen technische dienst staat garant voor 

een perfecte uitvoering en dienstnaverkoop. We stellen onze 

ervaring en expertise graag ter uwer beschikking.

METRA HELPT HELPEN

METRA	bvba,  

Jan Samijnstraat 25, 9050 Gentbrugge 

T: +32 (0)9 227 71 74 

info@metra.be | www.metra.be
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