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Plan
Ons ziekenhuis zonder vrijheidsbeperkende interventies (VBI), daar gaan wij voor. 
VBI is bijvoorbeeld het aanleggen van buik- en polsbanden om een onrustige, 
verwarde of delirante patiënt veilig in bed te houden. Hiermee wordt echter  
de vrijheid van diegene ingrijpend beperkt. 
Hoe waarborgen we dan de veiligheid van deze patiënt? Door onrust, verwardheid of delirant gedrag te voorkomen.  
Oftewel, preventie! 
Wat als preventie niet toereikend is? Dan wordt een gespecialiseerd team, het vrijheidsbeperkend interventieteam (VIT) ingezet. 
Zij zijn bevoegd en bekwaam en passen de onvermijdelijke interventies veilig, deskundig en conform de recente richtlijnen toe.
Dit alles gebeurt na uitgebreide multidisciplinaire besluitvorming.

Do
Alle verpleegkundigen van de vierde verdieping vormen samen met de beveiliging en de avond-, nacht- en weekendhoofden 
het gespecialiseerde team voor vrijheidsbeperkende interventies, het zogenoemde VIT.
Het VIT:
1. Zet preventieve maatregelen in.
2. Dringt de inzet van vrijheidsbeperkende interventies terug.
3. Zorgt voor een veilige en deskundige uitvoering van onvermijdelijke interventies.
4. Geeft multidisciplinair voorlichting over preventie om het toepassen van interventies te voorkomen.

Check 
Alle toegepaste vrijheidsbeperkende interventies worden nauwkeurig geregistreerd.
• Wat was de reden van iedere interventie?
• Op welke afdeling vond de interventie plaats?
• Bij welke patiënt vond de interventie plaats?
• Hoelang duurde de interventie?
De resultaten worden regelmatig met een groep experts besproken. Zijn we al op de goede weg?  
Zo niet, wij zetten acties uit om te komen bij ons uiteindelijk doel: ons ziekenhuis zonder vrijheidsbeperkende interventies.  

Act
Een VBI-vrij ziekenhuis; dat is ZGT nog niet. Welke weg ligt voor ons?
Wij krijgen grip op de inzet van interventies door verbeterde registratie. Met deze kennis kunnen wij trainingen op  
maat ontwikkelen en aanbieden aan onze zorgprofessionals.
Wij maken bondgenoten van onze medisch specialisten en verpleegkundigen om de inzet van vrijheidsbeperkende  
interventies terug te dringen. Daarnaast hebben wij de steun van vrijwilligers voor het preventieve aspect hard nodig. 

Kortom; ons ziekenhuis zonder vrijheidsbeperkende interventies, daar gaan wij samen met jou voor!


