Protocol vrijheidsbeperking cliënten
Vrijheidsbeperking omvat alle maatregelen die cliënten in hun handelen beperken.
Het beperken van de vrijheid van cliënten is soms onvermijdelijk en mag alleen in uiterste noodzaak
worden toegepast wanneer de cliënt een ernstig gevaar of risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving.
Daarnaast bieden wij zorg aan zeer jonge kinderen, die vanuit hun leeftijd beschermd dienen te
worden voor bijv. het vallen van trappen en het in de mond stoppen van giftige stoffen.
Bewegingsvrijheid
Groei heeft uit veiligheidsoverwegingen gekozen om schuifgrendels te plaatsen op de buitendeuren.
Door schuiven op de buitendeur te plaatsen, worden cliënten in hun vrijheid beperkt. Deze
maatregel is genomen omdat cliënten naar buiten zouden kunnen lopen, het gevaar niet overzien en
er ongelukken kunnen gebeuren. Een aantal cliënten is erg gefixeerd op liften en trappen en zijn erg
snel in het opzoeken van hun fascinatie. Cliënten met de diagnose ASS zien vaak geen gevaar. De
mogelijkheid tot ontsnappen geeft veel onrust bij een aantal cliënten, een dichte deur geeft rust.
Elke cliënt heeft een begeleider die gewenst de deur kan openen.
Begrenzen
In de rol van begeleider geven begeleiders de kinderen grenzen. Deze grenzen worden in eerste
instantie op basis van pedagogisch handelen uitgevoerd, bijvoorbeeld door het aangeven van
verwachtingen en het bij de hand pakken van het kind.
In geval van agressief gedrag van een kind gericht op zichzelf, een ander kind of begeleider zal er
door middel van aangeleerde grepen gereageerd worden op het kind. Dit om te voorkomen dat het
kind zichzelf, andere kinderen of begeleiders schade toebrengt. Daarnaast worden er preventief
maatregelen genomen zoals geen porselein op de werkvloer of het aanbieden van een bijtketting.
Begrenzen gebeurt alleen als er niet op een andere manier gehandeld kan worden.
Begeleiders worden allemaal geschoold tijdens de training Weerbaarheid waarbij ze inzicht krijgen in
eigen handelen en in het voorkomen van en het omgaan met agressief gedrag.
Beveiliging knutselruimte
De kast in de knutselruimte is afgesloten uit veiligheidsoverwegingen.
We hebben naast hele jonge kinderen die vanwege hun leeftijd beschermd dienen te worden voor
gevaar, cliënten die vanwege een eet- en kauwbehoefte van alles in hun mond stoppen. Omdat deze
cliënten geen gevaar zien is er risico op een allergische reactie, vergiftiging, verstikking of
verslikkingsgevaar.
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