Voor Zorg en Welzijn
Trifier is een advies- en
trainingsbureau voor zorg
en welzijn. We laten medewerkers groeien zodat ze
zorg bieden volgens de
laatste inzichten. Én kunnen
werken in een veilige en
inspirerende omgeving.
Trifier onderzoekt, adviseert
en traint op het gebied van:
Veiligheid
Complexe communicatie
Professionaliteit

We werken landelijk voor

Zorg in vrijheid én veiligheid
Steeds meer organisaties in de langdurige zorg zijn kritisch over het
gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. De impact die deze
maatregelen heeft op de vrijheid van de cliënt en de gevolgen op het
lichamelijk en psychisch welbevinden, weegt voor veel organisaties steeds
zwaarder. Aangescherpte wetgeving op dit gebied geeft hier tevens een
impuls aan. De wet gaat uit van het ‘Nee, tenzij’ principe. Deze ontwikkeling vraagt om een bewustzijnsverandering en een omslag in denken en
werken: van vrijheidsbeperking naar vrijheidsbeleving. Trifier helpt deze
ontwikkeling op een veilige manier door te zetten en het ‘Nee, tenzij’
principe te verankeren in uw organisatie.
Het traject in het kort
Met dit traject schept u de voorwaarden om vrijheidsbeperking verantwoord af te bouwen.
Trifier adviseert op verschillende lagen binnen uw organisatie en we leggen ons toe op
het trainen van medewerkers. Het vergroten van de vrijheid van een cliënt vraagt om multi
disciplinaire samenwerking en een andere manier van kijken. Daarnaast komen minder
belastende alternatieven voor vrijheidsbeperking aan de orde. Leidinggevenden hebben
een belangrijke sturende rol in deze ontwikkeling. De duur van het ontwikkeltraject stemmen
we af op uw wensen en mogelijkheden.

Resultaat
Dit traject werkt toe naar het afbouwen van vrijheidsbeperkende middelen binnen uw
instelling. Medewerkers leren wat de nieuwe wet inhoudt en worden getraind en uitgedaagd
op een andere manier te kijken naar vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Deze mindset
vertaalt zich naar een pro-actievere houding en uiteindelijk naar een betere kwaliteit van
leven voor cliënten. Succesverhalen uit de praktijk laten zien dat het inperken van onvrij
willige zorg heel goed realiseerbaar is zonder in te boeten op de veiligheid van zowel de
cliënt als de medewerker. Het cliëntwelbevinden verbetert aanzienlijk, evenals het contact
met familie en behandelaren. Daarnaast zien we dat deze ontwikkeling een goede stimulans
vormt voor de samenwerking binnen het team.

grote en kleine instellingen
in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg,
gehandicaptenzorg,
ouderenzorg en algemene
ziekenhuizen.

Onze expertise
Wij worden enthousiast van
complexe vraagstukken
waarin we, in samenwerking
met de klant, zorgen voor de
analyse van het probleem,
strategisch advies geven en
professionals coachen en
trainen. Ook met een
concrete trainingsvraag
gaan we graag aan de slag.
Onze adviseurs denken
mee met de klant en samen
bepalen we de beste aanpak.
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Programma
Het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen daagt medewerkers uit om oude,
veilige patronen los te laten, af en toe risico te nemen en nieuwe initiatieven en zienswijzen
te omarmen. We leren professionals te denken in mogelijkheden en maken hen bewust van
het feit dat zij op vele fronten een belangrijk verschil kunnen maken in de vrijheidsbeleving
van cliënten en hun familie. Voor het management is het belangrijk te weten bij welke cliënten
beperkende maatregelen worden toegepast. En ook welke randvoorwaarden er nodig zijn
om medewerkers in staat te stellen dit af te bouwen of te vervangen door minder ingrijpende
alternatieven. Op basis van de wensen en situatie binnen uw organisatie, vullen we dit ont
wikkeltraject op maat in.
Thema’s die aan bod kunnen komen:
zorg en dwang: de laatste ontwikkelingen;
rechten en plichten van cliënten (wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging);
rechten, plichten en verantwoordelijkheden professionals;
professioneel wegingskader zorg en dwang;
vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM), VBM-score en risicoanalyse;
creatief met handelingsalternatieven;
randvoorwaarden vanuit de instelling;
omgaan met de veranderde wetgeving;
hoe de cliënt in zijn kracht te zetten en daarbij familie en behandelaren te betrekken;
communicatie en samenwerking met cliënt, collega’s en andere disciplines.
Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op het praktisch bespreken en toepassen van
bovengenoemde thema’s. Medewerkers wisselen ervaringen uit en bespreken onder leiding
van een deskundige Trifier-trainer een casus uit de praktijk.

Wilt u meer
informatie over
een training en/of
ontwikkeltraject
met cliëntveiligheid
en -vrijheid als
thema?
Neem vrijblijvend

Vrijheidsbeperking is lichamelijk en psychisch niet goed
voor bewoners. Bovendien is het niet altijd veilig.”
Prof. Jan Hamers, hoogleraar Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht.

contact op met
Annit Knevels:
+ 31 646 89 42 49
annit@trifier.be

De Trifier manier

Trifier biedt duurzame professionaliseringstrajecten aan met als doel een collectief en
continu leerproces op gang te brengen Teamleren, praktijkleren, trajectleren en activerend
leren vormen de vier pijlers van onze aanpak. Oefenen in de praktijk, leren leren, reflecteren,
feedback geven en ontvangen staan centraal. Door concrete praktijkcasussen te koppelen
aan de te ontwikkelen kennis en vaardigheden, creëren we een optimale transfer van
theorie naar praktijk. Tevens worden leidinggevenden bij het leerproces van de medewerkers
betrokken. Zo zorgen we ervoor dat deelnemers zich zowel tijdens als na het ontwikkeltraject
middels sturing en coaching blijven doorontwikkelen en het geleerde wordt geborgd in de
organisatie. We werken met zelf ontwikkelde, wetenschappelijke en in de praktijk bewezen
leer- en ontwikkelmodellen. De combinatie van ervaring en kennis uit de praktijk, onderzoek
en samenwerking met diverse kennispartners in binnen- en buitenland resulteert in altijd
up-to-date ontwikkeltrajecten die aansluiten op actuele thema’s en wetgevingen.
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