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Leefcirkels om onrustig gedrag te voorkomen
“Ruim tien jaar geleden begonnen we met 
dwaaldetectie voor bewoners middels een tag. Sinds 
acht jaar werken we met leefcirkels, waarbij een deel van 
de pg-bewoners zich door heel Het Laar kan bewegen en 
bijvoorbeeld naar de binnentuin of de winkel kan. Voor 
bewoners die dit niet op verantwoorde wijze zelfstandig 
kunnen, is de bewegingsvrijheid beperkt tot de eigen 
afdeling. Als met de familie is afgesproken dat het 
beter is dat een bewoner niet op eigen gelegenheid de 
afdeling verlaat, dan wordt deze bewoner in bepaalde 
zones in Het Laar met zachte geluids- en lichtsignalen op 
andere gedachten gebracht. Vaak keert de bewoner dan 
al zelf om. Maar ook blokkeert de lift en krijgt het team 
een melding zodat de medewerkers in de gaten kunnen 
houden of de bewoner zijn weg op de afdeling vervolgt. 
Zo voorkomen we dat de bewoner onrustig gedrag 
gaat vertonen.

De eerste reactie van naasten op deze leefcirkels verschilt 
van persoon tot persoon. Maar na goede uitleg zijn ze 
enthousiast. Ze vinden het best spannend, omdat ze 
zien dat de deur niet op slot is. Belangrijk voor hen is dat 
hun naaste veilig is en in redelijke vrijheid kan bewegen. 
Willen zij of de bewoner deze leefcirkel echt niet, dan 
leggen we in het zorgleefplan vast dat de bewoner het 
recht behoudt om zich ook zonder begeleiding buiten 
Het Laar te blijven bewegen. Hierbij maken we dan de 
afspraak dat de familie ook een rol heeft als de bewoner 
eventueel gaat dwalen buiten Het Laar. Deze afspraak 
is nodig. De zorg voor onze andere bewoners kan niet 
in het gedrang komen omdat we op zoek moeten naar 
dwalende bewoners, van wie de familie toestaat dat ze 
zich buiten Het Laar kunnen begeven.”

Vergroting van eigen regie
“Voor de bewoners betekent de gekozen aanpak 
met de leefcirkels dat hun bewegingsvrijheid groter 
is dan de eigen afdeling, als zij dit op verantwoorde 
wijze aankunnen. Het geeft hen meer eigen regie, om 
bijvoorbeeld een boodschap te gaan doen of een kop 

koffie te gaan drinken. Het geeft bewoners ook meer rust 
dan wanneer ze op de afdeling voor een gesloten deur 
staan, die door naasten en medewerkers alleen met een 
code te openen is. Onrust bij één bewoner heeft een 
effect op de andere bewoners op de afdeling.”

Er zijn voor bewoners
“Ook de medewerkers op de afdeling ervaren meer rust. 
Dit betekent dat ze meer gelegenheid hebben om er te 
zijn voor de bewoners, om aandacht voor ze te hebben 
of een activiteit met ze te doen. De medewerkers zien die 
meerwaarde ook. Medewerkers en naasten worden ook 
betrokken bij de vraag hoe groot de leefcirkel voor een 
individuele bewoner kan zijn. In het multidisciplinaire 
overleg speelt ook de familie een belangrijke rol. 
Leefcirkels vormen een flexibel systeem, de cirkel kan 
in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de 
leefsituatie van de bewoner.”

Het ritme van de bewoner kennen
“We zoeken naar manieren om zorgtechnologie in te 
zetten die ons in staat stelt om efficiënter te werken 
én de eigenwaarde van de bewoner te respecteren. 

We kijken samen met Vilans naar de mogelijkheid 
om een nieuw systeem van toezichthoudende 
domotica te gebruiken waarin de bestaande leefcirkels 
verruimd worden. Het maakt gebruik van sensoren 
in het appartement, waardoor we het ritme van 
bewoners kunnen volgen. Zie je op je smartphone 
dat iemand ’s nachts uit bed gaat, maar binnen een 
paar minuten ook weer terugkeert naar bed, dan kun 
je als medewerker op afstand blijven en hoef je dus 
diens nachtritme niet te verstoren. Verder kijken we 
naar detectie die bewoners weer in staat stelt om zich 
buiten Het Laar te begeven. Dit vraagt om een goede 
medewerkersinstructie, zodat zij weten op welke signalen 
zij wel en niet moeten reageren. Het nieuwe systeem 
vraagt uiteraard een aanpassing van de werkprocessen, 
maar dat mag geen belemmering zijn.” •

\ Marc Schipperen is senior verpleegkundige bij Het Laar.

“Leefcirkels geven 
bewoners rust en 
vergroten hun  
eigen regie.” 
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