
 

Het Poseybed 
Informatie voor familie en betrokkenen 
 
Uw familielid of vriend is in Maasziekenhuis Pantein opgenomen. De artsen en 
verpleegkundigen hebben besloten dat hij/zij in een Poseybed verpleegd wordt. 
In deze folder kunt u meer lezen over het Poseybed en wat u kunt doen om het 
ziekenhuisverblijf van uw naaste goed te doen verlopen. 
 

Wat is een Poseybed? 
Een Poseybed is een ziekenhuisbed met een soort tent erop. Het bed is rondom voorzien van 
zijwanden van doorzichtig gaas. De wanden kunnen helemaal dichtgeritst worden, zodat de 
patiënt er niet uit kan. Op het matras ligt nog een dun matras, dat gemakkelijk verschoond 
kan worden. 
 

 
 
 
 
 



 

Waarom een Poseybed? 
Er zijn verschillende redenen waarom besloten kan worden iemand in een Poseybed te 
verplegen. Vanwege bijvoorbeeld onrust, angst, een delier, een hoog valrisico, een gebrek aan 
ziekte-inzicht of een gevoel van onveiligheid is het voor de patiënt niet veilig om in een 
gewoon bed te liggen. Wanneer iemand in het Poseybed ligt, kan hij/zij er niet zelf uitstappen 
of eruit vallen. Hierdoor zorgt het Poseybed voor een veiligere situatie, waarin de patiënt 
minder kans loopt zich te bezeren. Ook kan hij/zij niet gaan ronddwalen. 
 
Daarnaast ervaren de meeste patiënten het bed als een comfortabele en prettige omgeving. Er 
komen minder prikkels bij hen binnen, onder andere omdat het licht gefilterd wordt. Zij 
krijgen hierdoor meer rust. 

Vrijheidsbeperking 
Een Poseybed is een zogenaamde vrijheidsbeperkende interventie, net zoals het vastbinden 
met een onrustband. In vergelijking met het gebruik van een onrustband is een Poseybed veel 
vriendelijker. De patiënt kan zich in het bed nog vrij bewegen. 
 
Omdat het hier om een vrijheidsbeperkende interventie gaat, mag het bed niet zomaar 
ingezet worden. De patiënt of een naast familielid moet toestemming geven voor het gebruik 
van het Poseybed. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling evalueren elke dag of het 
nog noodzakelijk is het Poseybed te gebruiken. 

Bezoek 
Uw naaste is op dit moment erg kwetsbaar. Als familielid of goede vriend kunt u hem/haar 
ondersteunen in deze verwarrende periode. Het is met name van belang dat de patiënt zich 
veilig voelt en zich in een rustige omgeving bevindt. Dat betekent onder andere dat het 
bezoek gereguleerd moet worden: niet teveel bezoekers tegelijk. De visite moet erop letten 
dat zij zelf rustig blijven. 
 
Wanneer u op bezoek komt, kan de verpleegkundige het Poseybed openen. Dit gaat in 
overleg. Het kan voorkomen dat het bed niet geopend kan worden. Als u de kamer wilt 
verlaten, moet het bed weer gesloten worden. Belt u hiervoor de verpleegkundige met de rode 
knop of spreek iemand van de verpleging aan. Vertrek niet voordat de verpleegkundige op de 
kamer is. 
 
De aanwezigheid van een vertrouwd persoon zorgt voor een veilig gevoel en draagt bij aan 
het herstel. Het is mogelijk bij uw naaste op de kamer te overnachten. 



 

Het kunnen zien en aanraken van vertrouwde spulletjes van thuis, kan voor uw naaste heel 
fijn zijn. Neem bijvoorbeeld foto’s of het eigen kussen mee. Dit kan de ernst en/of de duur 
van de verwardheid beperken. 

Beweging 
Ook voor iemand die in een Poseybed verpleegd wordt, is bewegen belangrijk. Voor zover 
mogelijk mag uw naaste uit het bed als er bezoek is. 
 
Wilt u met hem/haar over de afdeling wandelen of zelfs van de afdeling af? Overleg dan eerst 
met de verpleging. Zij kunnen, samen met u, inschatten of dit verantwoord is. 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan een verpleeg-
kundige van de afdeling. 
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