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Tentbed 

Inleiding 

U, uw partner of iemand uit uw naaste 

omgeving, is in ons ziekenhuis opgenomen 

vanwege ziekte, een ongeval en/of een 

operatie.  

Soms kan een patiënt door ziekte ernstig 

verward of onrustig worden. Het gevolg 

kan zijn dat het nodig is om de 

bewegingsvrijheid van deze patiënt te 

beperken, om zo de patiënt te 

beschermen tegen letsel. Er zal altijd, mits 

dat mogelijk is, gekozen worden voor de 

minst belastende vrijheidsbeperkende 

interventie.  

In deze folder spreken we van ‘de patiënt’. 

Hiermee kan uzelf bedoeld worden of uw 

partner of familielid. Waar ‘hij’ staat kan 

ook ‘zij’ gelezen worden.   

 

Wat is een tentbed? 

Een tentbed is een verrijdbaar bed met 

een matras waarop een tent 

met doorzichtig gaas bevestigd is. Doordat 

het tentbed aan alle zijden 

dichtgeritst is, kan de patiënt niet zelf het 

bed verlaten. Het tentbed is een 

vriendelijker alternatief voor 

het vastleggen met een onrustband, 

omdat de patiënt zich vrij kan bewegen in 

het tentbed. 

 

 
 

Afbeelding: een tentbed. 

Waarom een tentbed? 

Bij onrust kunnen er risicovolle situaties 

ontstaan, waaronder een verhoogd 

valrisico. Door het inzetten van een 

tentbed wordt het valrisico verkleind en 

kan eventueel letsel als gevolg van vallen 

voorkomen worden. Daarnaast draagt 

het tentbed bij aan een veilige, rustige en 

prikkelarme omgeving en kan het leiden 

tot afname van onrust.   

 

Vrijheidsbeperkende interventie 

Het tentbed is een vrijheidsbeperkende 

interventie (VBI) en mag alleen ingezet 

worden na goed overleg tussen de artsen 

en verpleegkundigen van de afdeling. De 

artsen en verpleegkundigen overleggen 

vervolgens met u en/of uw naasten over 

het gebruik van het tentbed. Als er sprake 

is van wilsonbekwaamheid van de patiënt, 

zal de wettelijke vertegenwoordiger 

toestemming moeten geven voor inzet 

van het tentbed. 

De artsen en verpleegkundigen van de 

afdeling overleggen elke dag met 

elkaar of de inzet van het tentbed nog 

noodzakelijk is en of er al een 

minder ingrijpend alternatief ingezet kan 

worden. Zie folder ‘Vrijheidsbeperkende 

interventies’. Heeft u deze folder niet 

ontvangen, vraag er dan gerust naar bij 

de verpleegkundige. 

 

Aandachtspunten 

Als u bezoek ontvangt, kan het tentbed in 

overleg met de verpleegkundige 

geopend worden. Als uw bezoek de 

kamer wil verlaten, alarmeer dan eerst de 

verpleegkundige. Wacht tot de verpleging 

op de kamer is om het tentbed weer te 

sluiten.  



Voor uw veiligheid is het van belang dat u 

niet alleen gelaten wordt op de kamer als 

het tentbed open is. 

 

Het gebruik van het tentbed mag geen 

reden zijn om minder te bewegen. Wel 

geldt dat u niet zonder toezicht het 

tentbed mag/kan verlaten. Het is daarom 

belangrijk dat u, indien mogelijk, tijdens de 

aanwezigheid van uw naasten of de 

verpleegkundige/therapeut uit bed komt. 

 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen? Stel uw vragen gerust aan de 

verpleegkundige van de afdeling. 
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