
Fons, een verhaal over vrijheidsbeperking 

Fons komt op de leeftijd van 80 jaar na een ziekenhuisopname op de beveiligde afdeling van het 

rusthuis terecht. Hij was er tevoren al vier jaar op de ‘open’ afdeling, maar het dolen en 

wegloopgedrag namen te fel toe.  

Zijn ‘nieuwe’ kamer bevindt zich in de gang tussen de verpleegpost en de uitgang van de afdeling. 

Fons kan het niet nalaten om bezoekers en medebewoners aan te klampen. Soms is hij zelfs wat 

agressief. ‘s Nachts neemt de onrust erg toe. Hij dwaalt veel rond, roept en loopt in andere kamers 

binnen. 

Wat kunnen we daaraan doen? 

 

De huisarts past de medicatie aan, maar dan neemt het valrisico wel behoorlijk toe. 

De verpleging organiseert een overleg met huisarts en familie. Tijdens dit overleg suggereert de 

hoofdverpleegster om Fons naar een kamer in een andere gang te verhuizen. Als bij wonder 

verdwijnt het storend gedrag. Fons is veel rustiger, meegaand en klampt nog maar zelden andere 

mensen aan. 

Na een tweetal jaren gaat het stilaan minder goed. Fons zakt regelmatig door zijn benen. 

Bedsponden verhogen bij hem het valrisico omdat hij er ’s nachts al eens durft over te klimmen. 

Wat nu gedaan? 

… 

De kinesist beslist de gangrevalidatie op te drijven en slaagt er vrij goed in om Fons overdag zonder 

veel risico met een rollator te laten rondlopen. Voor ’s nachts krijgt hij een extra laag bed met een 

halve sponde en een valmatras naast het bed. De verpleging zet een bewegingssensor aan die 

matras, die de nachtverzorging alarmeert. Zo kan die tijdig ingrijpen als hij het bed verlaat. Dit 

gebeurt maar één- of tweemaal per week en meestal vinden ze hem dan terug op het toilet. Na 

verloop van tijd gebeurt dat steeds minder. 

Medicatieschema 

Resident: FONS Kamer: xx  Dokter: XXXX 
Medicatie vorm Ochtend Middag Avond Slapen 

CARDIOASPIRINE 100 mg  Tabl 1    

ESCITALOPRAM 10 MG Tabl 1    

INDAPAMIDE EG 2,5 Drag 1    

NESTROLAN 100 mg Tabl    1 

PANTOMED 20 mg Tabl 1    

PARACETAMOL TEVA 1 g Tabl 1   1 

Risperidon EG 1 mg Tabl  1  1,5 
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