
een GPS-tracker en een Tag bij Dagelijks Leven 
informatiebrochure over het gebruik van

voor bewoners en 
vertegenwoordigers



Een open toegangspoort
Wonen bij Dagelijks Leven is wonen, 

gewoon als thuis. Waarbij vrijheid en 

eigen regie centraal staan. Alle huizen 

van Dagelijks Leven liggen midden in 

de woonwijk en hebben een grote tuin 

waar bewoners vrij gebruik van maken. 

Rondom de tuin staat een omheining 

waarvan de poort van binnen naar 

buiten altijd open is. Bewoners kunnen 

in principe gewoon naar buiten voor 

een wandeling in de wijk of om een 

boodschap te doen.

De poort is van buiten naar binnen 

toegankelijk via een code of sleutel. 

Bezoek maakt gebruik van de deurbel. 

’s Nachts is de poort op 
slot
De poort is in de nachtelijke uren wel 

gesloten, net zoals je ’s avonds thuis de 

deur afsluit. In de zomerperiode is de 

poort gesloten van 20.00 tot 8.00 uur 

en in de winterperiode van 18.00 tot 

8.00 uur. 

Deze folder ontvangt u omdat u of uw verwant een GPS-tracker of een tag gaat 

gebruiken. We vertellen u wat deze hulpmiddelen precies zijn en wanneer zij ingezet 

kunnen worden. Daarnaast leest u meer informatie over de Wet zorg en dwang (Wzd). 



Balans van vrijheid en 
veiligheid 
Een balans tussen vrijheid en veiligheid 

is voor elke bewoner van belang. Deze 

balans is persoonlijk en bepalen we aan 

de hand van de risico’s voor de bewoner 

en het wonen op de locatie.  Wij zorgen 

voor veiligheid op maat door te kijken 

de naar fysieke en mentale gesteldheid 

van de bewoner.  Om deze veiligheid te 

vergroten kunnen wij gebruik maken 

van domotica (hulpmiddelen met 

sensoren en computertechnologie). 

Een GPS-tracker of een tag voor het 

sluiten van de toegangspoort zijn hier 

voorbeelden van. Door het inzetten 

van deze middelen, kan er sprake zijn 

van beperking van de vrijheid van de 

bewoner. Is dit het geval? Dan valt de 

inzet onder de Wet zorg en dwang. De 

inzet dient dan uiterst zorgvuldig te 

verlopen, via een specifiek stappenplan.

Samen met de bewoner/

vertegenwoordiger en de 

zorgverlener(s) zoeken we bij bepaalde 

risico’s en belangen naar de beste 

maatwerkoplossing voor de bewoner. 

We kijken of de risico’s acceptabel zijn 

en of het noodzakelijk is dat de bewoner 

wordt beperkt in zijn of haar vrijheid.  

Soms is het bijvoorbeeld beter dat de 

poort voor een specifieke bewoner 

gesloten blijft. 

Er kan dan besloten worden om de 

bewoner een tag te geven, vaak in de 

vorm van een armband, waardoor de 

poort voor hem of haar gesloten blijft. 

Belangrijk is dat we eerst kijken 

naar mogelijke alternatieven. Kan er 

bijvoorbeeld, in plaats van de inzet 

van een tag, samen met de bewoner 

gewerkt worden aan het wandelen van 

een vaste route? Als er geen geschikte 

alternatieven zijn, of als deze niet 

voldoende zijn, kan een GPS-tracker of 

een tag worden ingezet. De afspraken 

hierover worden vastgelegd in het 

dossier van de bewoner.

Inzet van een GPS-
tracker of Tag biedt 
geen 100% veiligheid
De inzet van een GPS-tracker of een tag 

biedt geen 100% garantie op veiligheid. 

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 

bewoner de GPS of de tag afdoet, de 

batterij leeg is of de techniek faalt. 

Het kan ook voorkomen dat een andere 

bezoeker of bewoner zonder tag de poort 

voor de bewoner met tag opendoet. Met 

de inzet van een maatregel proberen we 

de kans op dat risico te verkleinen, maar 

het risico blijft bestaan. 



Wat is een GPS-
tracker?
GPS is een afkorting van Global 

Positioning System. Een systeem dat 

— door een GPS-tracker te gebruiken 

— kan worden ingezet om iemands 

locatie te vinden. Een GPS-tracker 

kan worden ingezet bij een bewoner 

waarbij er een risico is dat de bewoner 

bijvoorbeeld gaat dwalen, of als er een 

risico is op uitputting. De bewoner kan 

met een GPS-tracker toch zelfstandig 

een wandeling maken. Op afstand 

kunnen we kijken waar de bewoner zich 

ongeveer bevindt.

De GPS-tracker is in te stellen op 

verschillende zones. Deze zones 

bepalen hoeveel meter een bewoner 

zich buiten de locatie mag begeven. Dit 

wordt altijd in overleg met de bewoner/

vertegenwoordiger bepaald. Zodra 

de bewoner buiten de afgesproken 

zone komt, gaat er een melding 

naar het domoticatoestel van de 

zorgmedewerkers. Daarnaast heeft de 

GPS-tracker een noodknop. Deze kan 

door de bewoner worden ingedrukt.

Op het moment dat de knop wordt 

ingedrukt, gaat er ook een melding 

naar het domoticatoestel van de 

zorgmedewerkers.

Waarom een GPS-
tracker?
Als een bewoner zelfstandig een 

wandeling buiten de poort kan maken, 

maar er een risico is dat de bewoner de 

weg kwijtraakt of de weg terug niet meer 

weet, kan ervoor gekozen worden om 

een GPS-tracker in te zetten. Met een 

GPS-tracker kijken we waar de bewoner 

zich ongeveer bevindt en kunnen we de 

bewoner met hulp van verwanten en/

of een medewerker terug begeleiden. 

Dit is afhankelijk van de afspraken die 

met de verwanten zijn gemaakt over het 

teruggeleiden naar het huis. 

Belangrijk om te weten is dat de 

GPS-tracker signalen uitzendt met 

enige vertraging. Hierdoor kan het 

zijn dat de bewoner zich al verder 

van de locatie bevindt, dan dat het 

signaal op het domoticatoestel van de 

zorgmedewerkers aangeeft.



Met een GPS-tracker kan een bewoner 

het huis en de tuin via de poort zelfstandig 

verlaten. Meldingen van de GPS komen 

binnen op het domoticatoestel van de 

zorgmedewerkers. 

De locatie is verantwoordelijk voor: 

 •  het juist instellen van de GPS-tracker;

 •   het in de ochtend bij de bewoner 

omdoen van de GPS-tracker;

 •  het opladen van het domoticatoestel, 

zodat deze is opgeladen op het 

moment dat de bewoner zich buiten 

de poort begeeft.

De locatie is verantwoordelijk om 

te handelen zodra er een melding 

binnenkomt dat de bewoner zich buiten 

de afgesproken zone begeeft of als de 

bewoner de noodknop op de GPS-tracker 

heeft gedrukt. De zorgmedewerkers 

zijn echter ook verantwoordelijk voor 

de andere bewoners en kunnen deze 

niet zomaar achterlaten op de locatie. 

Daarom maken we met de bewoner/

vertegenwoordiger specifieke afspraken 

wie op zo’n moment de bewoner ophaalt 

en thuisbrengt. Deze afspraken worden in 

het zorgplan van de bewoner vastgelegd.

Verwachtingen en verantwoordelijkheden met een  
GPS-tracker 



Wat is een Tag?
Een hulpmiddel, bijvoorbeeld in de vorm 

van een armband dat een bewoner bij 

zich draagt. Wanneer de tag in de buurt 

van de poort komt gaat de poort op slot. 

Wanneer de bewoner met de tag weer 

weg is bij de poort, gaat de poort weer 

van het slot af. Een tag wordt alleen 

ingezet als het onverantwoord is dat een 

bewoner zelfstandig het terrein van de 

locatie verlaat. De tag wordt ’s ochtends 

tijdens het aankleden, op een vaste plek 

zoals is vastgelegd in het zorgplan, bij 

de bewoner omgedaan. De tag wordt ’s 

avonds tijdens het omkleden afgedaan 

en bij de bewoner op de studio bewaard.

Waarom een TAG? 
Als een bewoner bij ons komt 

wonen wordt er met de bewoner/

vertegenwoordiger een aantal afspraken 

gemaakt om voor een bewoner een 

veilige omgeving te creëren met zoveel 

mogelijk vrijheid. 

Als het niet verantwoord is dat de 

bewoner zelfstandig buiten de poort 

gaat, maar de bewoner toont wel 

initiatief om naar buiten te gaan, kan 

ervoor worden gekozen om een tag in te 

zetten. Bijvoorbeeld als een bewoner niet 

verkeersveilig of valgevaarlijk is en er geen 

andere mogelijkheden (alternatieven) zijn 

om dit probleem op te lossen. 

Verwachtingen en 
verantwoordelijk-
heden met een Tag
Met een tag kan een bewoner de 

locatie in principe niet zelfstandig 

verlaten. Veiligheid is niet 100% 

gegarandeerd: het kan bijvoorbeeld 

voorkomen dat de bewoner de tag 

afdoet of dat een andere bewoner of 

bezoeker de poort voor de bewoner 

opent. De locatie is er verantwoordelijk 

voor dat de bewoner de tag iedere dag 

om krijgt en dat deze aan het einde van 

de dag ook weer wordt afgedaan.



Wet zorg en dwang 
Bij Dagelijks Leven passen wij in principe 

geen onvrijwillige zorg toe, alleen als 

dit noodzakelijk is om ernstig nadeel 

voor de bewoner of zijn omgeving te 

voorkomen. Voordat er sprake is van de 

inzet van onvrijwillige zorg, wordt eerst 

bekeken welke alternatieven er mogelijk 

zijn. Indien alternatieven geen oplossing 

bieden en het echt noodzakelijk is 

onvrijwillige zorg toe te passen, wordt dit 

uiterst zorgvuldig gedaan. In zo’n situatie 

volgen we een gedetailleerd stappenplan 

waarbij we samen met de bewoner/

vertegenwoordiger en verschillende 

zorgverleners kijken naar de beste 

oplossing. Dit proces wordt uitgevoerd 

volgens de Wet zorg en dwang (Wzd).

Iedere bewoner heeft een zorgplan, 

waarin de afspraken zijn vastgelegd 

over de zorg en ondersteuning die 

Dagelijks Leven biedt.  Deze afspraken 

zijn altijd afgestemd met de bewoner 

en/of zijn vertegenwoordiger. 

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de 

bewoner of zijn vertegenwoordiger 

niet heeft ingestemd of zorg waarmee 

de vertegenwoordiger wel heeft 

ingestemd, maar waartegen de bewoner 

zich verzet. Soms is het noodzakelijk 

onvrijwillige zorg te gebruiken vanwege 

de veiligheid van de bewoner, onze 

medewerkers, andere bewoners of de 

omgeving. 

Met de inzet van bijvoorbeeld een tag 

wordt de bewegingsvrijheid van een 

bewoner beperkt. Voor de inzet van 

een tag vindt er altijd overleg met 

verschillende zorgverleners en de 

bewoner/vertegenwoordiger plaats. Het 

is belangrijk om af te wegen of er echt 

geen andere alternatieven mogelijk zijn. 

De inzet van een tag gaat volgens een 

specifiek stappenplan uit de Wzd en 

dient frequent geëvalueerd te worden 

met als doel afbouw van de inzet en 

mogelijk op zoek naar alternatieven. 



Informatie en bronnen

•   informatiefolder over de Wzd

•   www.dwangindezorg.nl 

Dit is een gedrukte versie, de meest actuele  

versie is te vinden op de website.
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