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Voorwoord

Annamiek van Dalen 
en Leontine Verhoeven

Het voorwoord van bestuurders

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking doen we het graag goed. 
Toch gaat er af en toe iets verkeerd. Soms met kleine gevolgen en soms met grote 
gevolgen. Als er iets misgaat, hebben we het over een incident. Op zo’n moment is 
het belangrijk om er voor elkaar te zijn en om te leren van wat er mis is gegaan.  
Niet alleen de direct betrokkenen, maar de hele organisatie. Bijvoorbeeld door na 
te gaan welke oorzaken tot het incident hebben geleid, door een risicoanalyse op 
te stellen en door te inventariseren over welke benodigde expertise we wel of niet 
beschikken. Op deze manier wil De Twentse Zorgcentra daadwerkelijk een lerende 
organisatie zijn. 

Dit magazine is bedoeld om systematisch aandacht te besteden aan het leren van 
incidenten. Uitgangspunt voor dit magazine is een waargebeurde casus. Bij de casus 
waren veel collega’s betrokken. Deze komen aan het woord en vertellen hun visie op 
het incident, maar ook hoe zij het beleefd hebben en welke impact het op hen heeft 
gehad. Een incident kan namelijk grote gevolgen hebben voor de betrokkenen. Juist 
daarom is het zo belangrijk om ervan te leren; een incident kan overal gebeuren. 

Als bijlage bij dit magazine ontvang je een gifwijzer en een calamiteitenkaart. 
Deze kunnen helpen bij het herkennen en aanpakken van gevaarlijke situaties en bij 
het nemen van preventieve maatregelen.
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Situatieomschrijving

Situatieomschrijving

Twee dagen later is het MDO over de cliënt. Hij weet dit 
en loopt naar binnen. Hoewel hij wat gespannen is, lijkt 
hij zich beter te voelen nadat hij zijn ouders heeft gezien. 
Daarop besluiten de twee begeleiders met hem te gaan 
wandelen. Direct loopt hij een eind voor hen uit. Ze vragen 
hem te stoppen, maar dat doet hij niet. Daardoor verliezen 
ze hem uit het oog. De cliënt loopt naar dagbesteding en 
vraagt om de sleutel van de kast waar de bezem in staat. 
Omdat hij wel vaker het lokaal veegt, ziet de begeleider die 
op dat moment aanwezig is daar geen kwaad in en geeft 
de sleutel. Vervolgens loopt de begeleider achter hem aan. 

Als hij echter bij de kast komt, heeft de cliënt de kast al 
opengemaakt, de gootsteenontstopper eruit gehaald en 
ervan gedronken. De begeleider die twee dagen eerder de 
praktijkverpleegkundige gesproken heeft over het innemen 
van waspoeder, is nu ook aanwezig. Hij besluit hetzelfde 
te doen als wat de praktijkverpleegkundige hem twee 
dagen eerder adviseerde bij het innemen van waspoeder. 
Een paar minuten later arriveren de begeleiders die de 
cliënt uit het oog waren verloren. Zij bellen de arts, de 
praktijkverpleegkundige en de calamiteitendienst. De cliënt 
wordt met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

De cliënt van dit incident wil graag een keer in het ziekenhuis worden opgenomen. Zijn vader 
en moeder zijn daar ook geweest en hij wil het ook wel eens meemaken. Op een dag neemt hij 
daarom waspoeder in. De begeleiding vraagt advies aan de praktijkverpleegkundige. Het advies 
wordt opgevolgd en daarmee is het gevaar geweken. De cliënt heeft zijn doel echter niet bereikt; 
hij wil nog steeds in het ziekenhuis opgenomen worden. 
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“ Bij hem moet je altijd 
 scherp zijn, anders is 
 hij je te slim af.”

Boos? Nee. Teleurgesteld? Ook niet. Hoe hebben de ouders 
van de cliënt dan wel het incident met hun zoon beleefd?

Vertrouwen in 
plaats van verwijten

Geen verwijt
Vader vertelt het zelf, ook namens zijn vrouw: “We zijn natuurlijk 
enorm geschrokken. In eerste instantie waren we alleen maar bezig 
met de zorg, het ziekenhuisbezoek, dingen regelen, enz. Pas daarna 
kwam het besef wat er eigenlijk gebeurd was.” Wat opvalt, is dat er 
geen enkel verwijt op tafel komt. Vader is lovend over het contact 
dat De Twentse Zorgcentra naar aanleiding van het incident met hen 
gehouden heeft. “Ze hebben ons voortdurend op de hoogte gehouden 
en we hebben van alle kanten hulp aangeboden gekregen.”

Vertrouwen
Dat er iets gebeurde met hun zoon, is niet helemaal onverwacht. 
“In 2017 is er een traject gestart met alle betrokkenen omdat de 
begeleidingsbehoefte complex is. Daarmee zijn we op de goede weg, 
maar we zijn nooit klaar.” Vader legt uit dat bij zijn zoon het glas 
vaak ‘half leeg’ is. “Bij hem moet je altijd scherp zijn, anders is hij 
je te slim af. Ook moet je goed letten op de signalen die hij geeft. 
Neem ze serieus en probeer te ontdekken welke boodschap erachter 
zit.” Tenslotte herhaalt vader nog maar eens dat hij en zijn vrouw 
nog steeds vertrouwen hebben in De Twentse Zorgcentra en in de 
begeleiders van hun zoon. “We zijn trots dat hij hier mag wonen en 
werken en we zien dat het de goede kant op gaat.”

Ben Besselink
Het verhaal van Vader
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“ Uiteindelijk doen we de   
 begeleiding samen.”

Het valt niet mee voor Ria om terug te kijken op het incident. 
Zij was namelijk één van de begeleiders van de cliënt op het 
moment dat het incident plaatsvond. Hoe kijkt zij terug op wat 
er is gebeurd?

Betere begeleiding

Careflex
Ria is niet in dienst van De Twentse 
Zorgcentra, maar wordt ingezet via Careflex. 
De website www.careflexzorggroep.nl maakt 
duidelijk wat dit uitzendbureau doet: “Careflex 
Zorg Groep levert oplossingen voor instellingen 
en particulieren met complexe zorgvragen.” 
Dat is ook precies waarvoor Ria is ingezet 
bij De Twentse Zorgcentra. De cliënt van 
het incident had namelijk te maken met 
complexe problematiek. Ria was belast met 
het toezicht op deze cliënt. Dat was niet altijd 
even makkelijk. En dat het is misgegaan op 
de dag van het incident, was niet leuk om 
mee te maken. Toch is Ria wel blij met de 
verbeteringen die daarna zijn opgetreden. 

Signaleringsplan
Bijvoorbeeld de verbetering van het 
signaleringsplan. “Door het incident en de 
analyse daarvan kunnen we de signalen die 
de cliënt geeft, beter opvangen. We hebben 
nu ook meer handvatten hoe we daarmee 
om moeten gaan. Het signaleringsplan van 
de cliënt is hierop aangepast. We kunnen 
zijn stemming nu beter aanvoelen en 
interpreteren.” Met andere woorden: de 
begeleiding van de cliënt is verbeterd!

Samenwerking 
Naast het signaleringsplan is ook de 
samenwerking verbeterd. “Toen wij vanuit 
Careflex ingezet werden, hadden wij het 
voortouw in de begeleiding van de cliënt en 
waren wij de eerstverantwoordelijken.” Kort door 
de bocht samengevat: de betreffende cliënt 
werd door het vaste personeel overgelaten 
aan de medewerker(s) van Careflex. “Dat is 
nu anders. De rollen zijn omgedraaid: de vaste 
medewerkers zijn de eerstverantwoordelijken, 
en wij ondersteunen daarin. Uiteindelijk doen 
we de begeleiding samen.”

Ria Aalberts

Het verhaal van 
Begeleider wonen
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Bernadine van den Berg

Het verhaal van 
Begeleider dagbesteding

“ Nu ik weet dat de ouders mij 
 nog steeds vertrouwen, krijg ik 
 ook m’n eigen zelfvertrouwen 
 terug.”

Bernadine was één van de begeleiders van de cliënt op de dag dat het 
misging. Ze denkt vaak terug aan die dag, maar doet nog steeds met 
plezier haar werk. Hoe heeft zij het incident verwerkt?

(Zelf)vertrouwen

Impact
Bernadine: “Ik heb er toch wel last van gehad de weken na het 
incident. Ik was moe, prikkelbaar, chagrijnig. Zelfs mijn kinderen 
konden aan mij merken dat ik het er moeilijk mee had. Je kunt 
wel relativeren wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door te zeggen 
dat het iedereen kan overkomen, maar dat neemt niet weg dat 
het emotioneel toch wel wat met je doet.” Het heeft Bernadine 
daardoor wel wat tijd gekost om het te verwerken. Toch is ze niet 
thuisgebleven, maar is ze doorgegaan met werken. “Het had voor 
mij geen zin om er thuis over na te blijven denken.” Wel heeft 
ze gebruik gemaakt van het aanbod van het BOT. “Ik ben goed 
opgevangen door het BOT. Ze hebben mij op weg geholpen met 
de verwerking.”

Vertrouwen
Waar Bernadine vooral mee zat, was de vraag of de ouders van 
de cliënt nog wel vertrouwen in haar hadden. Om met de cliënt te 
kunnen blijven werken, wilde ze daar duidelijkheid over hebben. 
Daarom heeft ze een gesprek met de ouders aangevraagd. 
Samen met een collega heeft ze dit gesprek gevoerd. Gelukkig 
zijn haar zorgen op dit punt weggenomen. “De ouders waren 
helemaal niet boos op mij en ze vertrouwen mij hun zoon 
zonder twijfel toe. Het was fijn om dat te horen. Nu ik weet dat 
de ouders mij nog steeds vertrouwen, krijg ik ook m’n eigen 
zelfvertrouwen weer terug.”
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“ Je hoeft het er niet iedere   
 dag over te hebben, maar 
 het is fijn om te weten dat 
 je bij mensen terecht kunt 
 als het nodig is.”

Uiteraard is het nooit Jans bedoeling geweest dat de cliënt zichzelf 
iets aan zou doen. Toch is het gebeurd. Hoe kijkt Jan daarop terug? 

Een ongeluk zit in 
een klein hoekje

Snel
Jan: “Het ging heel snel. De cliënt vroeg 
aan mij de sleutel van de kast waar de 
bezem staat. Hij veegt wel vaker het lokaal 
van zijn dagbestedingsgroep en hij was 
netjes en beleefd die dag. Niets wees erop 
dat hij iets raars zou gaan doen. Daarom 
gaf ik hem de sleutel en liep rustig achter 
hem aan. Maar ja, toen ik bij de kast 
kwam, had hij de kast al opengemaakt, 
de fles al gepakt en ervan gedronken. Het 
kwaad was dus al geschied. Hier had ik 
totaal niet op gerekend. Nu dit is gebeurd, 
geef ik natuurlijk nooit meer zomaar een 
sleutel mee.”

Opvang
Ondanks de vervelende gebeurtenis is Jan 
wel te spreken over de manier waarop hij 
is opgevangen. Het BedrijfsOpvangTeam 
heeft contact met hem opgenomen en 
ook de naaste collega’s waren er voor hem. 
“Je hoeft het er niet iedere dag over te 
hebben, maar het is fijn om te weten dat je 
bij mensen terecht kunt als het nodig is.”

Samenwerking
De cliënt die de giftige stof heeft 
ingenomen, is geen cliënt van Jan z’n groep. 
Dat maakt het gelijk een stuk lastiger. 
“Cliënten van andere groepen ken je minder 
goed dan je eigen cliënten. Ook heb je geen 
inzage in het dossier van cliënten die op een 
andere groep werken. Je weet daardoor veel 
minder goed met welke risico’s je rekening 
moet houden.” Naar aanleiding van dit 
incident hebben de begeleiders van beide 
groepen samen vergaderd. Er is informatie 
uitgewisseld en er zijn afspraken gemaakt. 
Jan sluit af: “En als het nodig is, gaan we 
weer samen om tafel. Het is belangrijk om 
goed op te blijven letten, want een ongeluk 
zit in een klein hoekje.” 

Jan van Breugel

Het verhaal van Begeleider 
dagbesteding
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Gertrud Steenhof
Het verhaal van AVG-arts

Wat te doen en wie te bellen?
Gertrud benoemt ook dat mensen soms 
zelf inschatten wat ze moeten doen, terwijl 
ze er te weinig vanaf weten. Ook kan een 
incident lijken op een eerder incident, 
maar toch anders zijn. In het geval van 
giftige stoffen: “De ene giftige stof doet 
iets anders dan de andere giftige stof. 
De vereiste reactie en behandeling zijn 
daardoor ook anders. Daarom kun je het 
beste met de praktijkverpleegkundige 
bellen om advies te vragen.” Dat brengt 
het gesprek op de bereikbaarheid van de 
artsen. Daarover is Gertrud duidelijk. Ze 
kan zich niet voorstellen dat bereikbaarheid 
het probleem is. “Alle groepen weten dat je 
overdag de praktijkverpleegkundige kunt 
bellen en ’s avonds het spoednummer.” 
Mocht je toch niemand aan de lijn krijgen, 
dan kun je kijken op de gifwijzer in de 
calamiteitenklapper of 112 bellen.

Cursus
Los van het bellen van de juiste persoon, 
is Gertrud zich ervan bewust dat 
medewerkers soms door de schrik van 
een incident even niet meer weten wat 
ze moeten doen. Een cursus kan daar 
misschien verbetering in aanbrengen. “Ik 
zie vaak dat medewerkers bij dagbesteding 
minder goed voorbereid zijn op incidenten 
dan medewerkers bij wonen. Bij wonen 
gaan mensen werken die willen zorgen, bij 
dagbesteding mensen die willen activeren.” 
Bij wonen is het team daardoor vaak beter 
voorbereid op incidenten.

Continue alertheid
Tot slot wijst Gertrud op het belang van 
continue alertheid. “Het is belangrijk om op 
te letten bij wat je doet. In een medicijnkast 
horen bijvoorbeeld alleen medicijnen. 
Daarom moet je er geen andere dingen 
in doen, zoals geldkistjes.” Waarom niet? 
“Omdat de medicijnkast dan ook open gaat 
als er helemaal geen medicijnen nodig zijn.” 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het 
niet. Daarom: blijf alert!

“ Alle groepen weten dat je 
 overdag de praktijk- 
 verpleegkundige kunt bellen 
 en ’s avonds het spoednummer.”

Dat is het advies van AVG-arts Gertrud Steenhof. “Beter een keer te 
veel bellen dan een keer te weinig.”

Bij de geringste 
twijfel direct bellen

Bij dit magazine is een 
gifwijzer toegevoegd.
Hierop kun je zien welke 
huishoudelijke stoffen 
giftig zijn.
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Omschakelen van adviseren naar ondersteunen. Dat is 
wat Thijs heeft gedaan toen het incident plaatsvond. 
Hoe ziet dat eruit?

Flexibel en alert

Nazorg
Thijs legt het uit: “In ‘normale 
omstandigheden’ geef je als 
gedragskundige advies aan begeleiders 
over het gedrag van een cliënt. In 
deze situatie, waarin het incident had 
plaatsgevonden en waarin de cliënt 
naar het ziekenhuis gebracht werd, was 
adviseren over gedrag even niet aan 
de orde.” In plaats daarvan stond Thijs 
naast de cliënt, de begeleiders en andere 
betrokkenen, om samen het incident te 
verwerken en een plaats te geven. Wie 
welke functie heeft, is dan niet meer zo 
belangrijk. “Het gaat erom dat iedereen 
zo goed mogelijk de draad weer op kan 
pakken.” 

Alert
Behalve de ondersteuning bij de nazorg, 
kijkt Thijs natuurlijk ook vanuit zijn rol 
als gedragskundige naar het incident en 
de begeleiding van de cliënt. Bepaalde 
aspecten in de begeleiding van de cliënt 
krijgen nu meer aandacht. Een voorbeeld 
daarvan is het dilemma tussen afstand 
en nabijheid. De cliënt heeft behoefte aan 
vrijheid, maar dit kan ten koste gaan van 
de veiligheid. Daarom is het belangrijk om 
iedere keer weer opnieuw de stemming en 
de signalen van de cliënt te peilen en de 
afstand/nabijheid daarop aan te passen. 
Dat vraagt wel voortdurende alertheid.

MDO en ‘Mijn Leven’
Thijs: “Het gevaar bestaat dat de alertheid 
afneemt. Daarom moeten we de manier 
van begeleiden iedere keer opnieuw blijven 
bespreken en scherp blijven op eventuele 
veranderingen in de omstandigheden of 
het gedrag van de cliënt.” Daarom staan 
deze onderwerpen regelmatig op de 
agenda van het MDO en van de gesprekken 
in het kader van ‘Mijn Leven’. Met als doel: 
een goed leven voor de cliënt.

“ Het gaat erom dat  
 iedereen zo goed 
 mogelijk de draad 
 weer op kan pakken.”

Thijs Krooshof
Het verhaal van Gedragskundige
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Al 26 jaar is Jos Venderbosch BHV-coördinator op de LosserHof. Toch heeft hij een incident 
als dit nog niet eerder meegemaakt. Het bewijst dat je altijd op moet blijven letten, want 
er kan elke dag iets gebeuren wat je nog niet eerder hebt meegemaakt. 

Bij dit magazine is de zorgcalamiteitenkaart toegevoegd. 
Deze laat zien wie je kunt bellen in welke situatie, 
op welk nummer.

Weten wat je moet doen

Protocollen
Het optreden van nieuwe dingen is ook 
direct het lastige. Jos: “Voor een heleboel 
situaties kunnen we protocollen opstellen, 
maar er kan altijd iets gebeuren wat 
niet beschreven staat.” Daarom is het 
volgens Jos zo belangrijk dat mensen hun 
gezond verstand blijven gebruiken. Juist in 
onverwachte situaties zoals calamiteiten 
en incidenten. Evengoed zijn er natuurlijk 
protocollen en richtlijnen die duidelijk 
maken wie er wanneer gebeld kan worden 
in welke situatie. Jos: “Het is belangrijk dat 
je weet waar je deze kunt vinden. Je hoeft 
ze niet uit je hoofd te leren, maar ze wel 
in iedere situatie kunnen vinden. Zodra 
zich dan iets voordoet, kun je het overzicht 
raadplegen en de juiste hulp inschakelen.”

Nieuwe medewerkers
Bekendheid met de protocollen is één van 
de belangrijkste doelen die Jos nastreeft 
in zijn contact met de groepen. Als hij 
op een groep komt, gaat hij bijvoorbeeld 
vaak na of de calamiteitenklapper wel 
voor het grijpen staat. “Vooral als er 
veel nieuwe medewerkers of invallers 
op een groep werken, is het risico groot 
dat de aanwezige begeleiding niet 
weet wat ze moet doen in geval van 
een calamiteit of incident. Dan is het 
belangrijk dat de calamiteitenklapper 
binnen handbereik is. Daarom wordt er in 
informatiebijeenkomsten veel aandacht 
besteed aan het instrueren van nieuwe 
medewerkers en invallers.”

BHV-kennis
Behalve deze bekendheid met de 
protocollen, is ook de BHV-kennis 
een belangrijk aandachtspunt van 
Jos. Inmiddels is op alle groepen op 
de LosserHof de helft van het team 
BHV-opgeleid. Het kan op groepen 
dus nog steeds gebeuren dat er alleen 
medewerkers zonder BHV-opleiding 
aanwezig zijn. “Daarom wordt nu de 
e-learning module Blik op veiligheid 
aangeboden aan alle medewerkers op de 
groepen die niet BHV-opgeleid zijn.” Jos 
hoopt dat deze module eraan bijdraagt dat 
steeds meer medewerkers adequaat zullen 
optreden als zich een calamiteit of incident 
voordoet.

“Voor een heleboel situaties 
kunnen we protocollen opstellen, 
maar er kan altijd iets gebeuren 
wat niet beschreven staat.”

Jos Venderbosch
Het verhaal van BHV-coördinator
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Lilian Krukkert
het verhaal van interventiecoach

Kwaliteit van leven voor elke cliënt. Dat is de passie van Lilian 
Krukkert, waar ze iedere dag weer voor de volle 100% voor gaat.

Kwaliteit van leven

Complex
Als interventiecoach wordt Lilian ingezet 
in situaties waar extra hulp nodig is, 
met name als er  vragen zijn die de 
betreffende groep zelf niet opgelost 
krijgt. Een voorbeeld hiervan is dat een 
groep het moeilijk vindt om een cliënt de 
juiste ondersteuning te bieden bij complex 
gedrag. Dan kan Lilian ingezet worden 
om mee te kijken en advies te geven. 
Betekent dit dan dat zij altijd in moeilijke 
of complexe situaties terechtkomt? “Ja, 
vaak wel, maar dat motiveert mij juist 
enorm. Ik kom in situaties waarin winst 
valt te behalen. Als ik zie dat de kwaliteit 
van leven van cliënten verbetert, geeft dat 
heel veel voldoening.”

Winst
In de casus van dit magazine was Lilian al 
bij de betreffende groep betrokken voordat 
het incident plaatsvond. Mede daardoor 
heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de 
verwerking, afhandeling en nasleep ervan. 
En hoe pijnlijk het incident ook was, zowel 
letterlijk als figuurlijk, de hele situatie 
heeft ook positieve dingen opgeleverd. 
“Ook voor de cliënt zelf. Hij heeft gemerkt 
dat mensen om hem geven en hem niet 
veroordelen om wat hij heeft gedaan.”

Indirect
Ook indirect heeft het incident winst 
opgeleverd voor de cliënt. Lilian: “De 
samenwerking rondom de cliënt is 
verbeterd. Zowel het contact tussen 
begeleiders en ouders is beter geworden, 
alsook de afstemming tussen wonen en 
dagbesteding. Natuurlijk is het niet de 
bedoeling dat hiervoor een incident nodig 
is, maar dat neemt niet weg dat er nu veel 
beter geanticipeerd kan worden op het 
gedrag van de cliënt.” Lilian legt dit uit: 
“Het signaleringsplan is geactualiseerd 
en veel concreter geworden. De mensen 
rondom de cliënt begrijpen hem nu beter 
en voelen zich veiliger. Als wij samen leren 
is dat winst en komt ten goede aan zijn 
kwaliteit van leven!”

“Het signaleringsplan is    
 geactualiseerd en veel concreter 
 geworden.”
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Liedeke Erkelens
Het verhaal van coördinator BOT

“Het bedrijfsopvangteam (BOT) is er voor collega’s van De Twentse Zorgcentra die iets naars hebben 
meegemaakt in hun werk.” Aan het woord is Liedeke Erkelens, coördinator van het BOT sinds de 
oprichting 18 jaar geleden.

Een luisterend 
oor voor collega’s

Vuurwerkramp
Het BOT is opgericht na de vuurwerkramp in de 
Enschedese wijk Roombeek. Liedeke licht dit 
toe: “Er bleek behoefte te zijn aan een plek waar 
medewerkers die de ramp hadden meegemaakt, 
terecht konden met hun verhaal. Niet zozeer op 
dat moment zelf, maar vooral achteraf. Sindsdien 
is dat het doel van het BOT: collega’s de ruimte te 
geven hun emoties te uiten na een schokkende 
gebeurtenis.” 

Contact
Het BOT bestaat uit acht collega’s die werken bij 
De Twentse Zorgcentra en die getraind zijn in het 
voeren van opvanggesprekken. De teamleden 
bieden een luisterend oor en houden een vinger 
aan de pols als je iets naars hebt meegemaakt. 

Medewerkers die behoefte hebben aan een 
gesprek, kunnen zelf contact opnemen met het 
BOT. Onlangs is echter gebleken dat het BOT niet 
bij alle medewerkers bekend is. Liedeke: “Toen dat 
duidelijk werd, hebben we een nieuw reglement en 
stappenplan geschreven en zijn we ook begonnen 
zelf op teams af te stappen waar wat gebeurd 
was. Coaches, gedragskundigen of collega’s geven 
na alle incidenten de namen en telefoonnummers 
van de betrokken medewerkers door aan het 
BOT. Het BOT neemt dan contact op met deze 
medewerkers.” 

Vertrouwelijk
Liedeke legt uit dat de standaard werkwijze 
bestaat uit drie gesprekken: “Het eerste gesprek 
proberen we te houden binnen 48 uur na het 

incident, het tweede gesprek een week later en 
het derde gesprek na een maand. Als dat niet 
voldoende is, kan het BOT doorverwijzen naar de 
bedrijfsarts of naar andere hulpverleners.” Alles 
wat in de gesprekken met BOT-leden besproken 
wordt, is vertrouwelijk. “De gesprekken zijn 
individueel en er wordt geen verslag gemaakt. 
Wel bespreken we casussen tijdens vergaderingen 
van het BOT, om zo van elkaar te leren. Maar ook 
dit wordt niet vastgelegd.” 

Een aantal jaren na de vuurwerkramp 
is er in de ARBO-wet een verplichting 
voor zorginstellingen opgenomen om 
een bedrijfsopvangteam te hebben.

Meer informatie over de samenstelling 
en werkwijze van het BOT is te vinden 
op intranet: www.dtzcintranet.nl/
Personeel&Ontwikkeling/
BedrijfsOpvangTeam(BOT)

Vanwege de vertrouwelijkheid kan 
Liedeke niet ingaan op de betrokkenheid 
van het BOT bij het incident dat in dit 
magazine centraal staat.

“Het BOT wil collega’s de ruimte 
 geven hun emoties te uiten na 
 een schokkende gebeurtenis.”
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Incident? Leermoment! Een magazine van De Twentse Zorgcentra

Harco de Bruin

Het verhaal van regiomanager 
van de regio Losser

Afspraken zijn nodig, maar dichtgetimmerde lijstjes met 
regels zijn niet wenselijk. Dat is de mening van Harco de Bruin, 
regiomanager van de regio Losser.

Vrijheid of regels?

Kaders
Harco legt uit wat hij hiermee bedoelt: “Uiteraard 
zijn er kaders nodig in de begeleiding van 
cliënten. De omgeving van een cliënt moet weten 
welke risico’s een cliënt loopt, hoe je de cliënt 
moet begeleiden om deze risico’s te vermijden, 
maar ook wat je moet doen als er ondanks 
voorzorgsmaatregelen toch een incident optreedt. 
Het is de kunst om bij het opstellen van de kaders 
uit te gaan van wat de cliënt nodig heeft om goed 
te kunnen functioneren en tegelijkertijd risico’s 
zoveel mogelijk te vermijden.”

Weglopen
Een fictief voorbeeld maakt dit concreet. Als 
een cliënt de neiging heeft om weg te lopen, 
kun je afspreken dat een cliënt nergens alleen 
heen mag en dat hij niet verder dan 10 meter 
bij de begeleiding vandaan mag. Dit is de 
beheersmatige aanpak, die volgens Harco echter 
vaak verlammend werkt. De andere benadering 
is de meer open formulering van kaders: houd 
de cliënt in het oog en blijf dichter bij als hij of zij 
gespannen of onrustig is. Harco pleit voor deze 
ondersteunende aanpak.

Eiland
Een ander punt dat Harco belangrijk vindt, is dat er 
meer gebruik gemaakt kan worden van bestaande 
expertise. “Met cliënten die probleemgedrag laten 
zien, werken we teveel op een eiland. Er kan veel 
meer uitgewisseld worden tussen medewerkers, 
woon- en dagbestedingsgroepen, behandelaren, 
enz.” Tenslotte wijst Harco erop dat er in het 
geval van incidenten vaak vlugger hulpdiensten 
ingeschakeld kunnen en moeten worden. “Het is 
heel goed als medewerkers proberen om incidenten 
zelf op te lossen, maar je kunt niet alles weten. 
Schroom dan niet om de hulp van deskundigen in te 
roepen of om 112 te bellen bij ernstige incidenten of 
calamiteiten.”

“ Liever een ondersteunende 
 aanpak dan een 
 beheersmatige aanpak.”
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Editie #1 December 2018

Bij het incident dat in dit magazine centraal staat, heeft een cliënt een giftig schoonmaakmiddel 
ingenomen en is daardoor in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat roept de vraag op 
welke richtlijnen er zijn met betrekking tot het gebruik en het bewaren van (giftige) 
schoonmaakmiddelen. Daarover kan Marleen Gerritsen, facilitair adviseur, meer vertellen.

Veilig schoonmaken

“Het advies is echter  om 
 professionele middelen 
 te gebruiken”

Marleen Gerritsen
Het verhaal van facilitair adviseur

Manier 1 Manier 2

Wie maakt schoon? Cliënt/groep zelf Leverancier

Waarmee wordt schoongemaakt? Dat kiest de groep zelf Dat ligt vast in het contract

Hoe moeten schoonmaakmiddelen bewaard worden? In een afsluitbare kast of ruimte In een afsluitbare kast of ruimte

Wel of niet zelf schoonmaken
Marleen legt uit dat er onderscheid gemaakt wordt tussen twee manieren van schoonmaken:

Schoonmaakkwaliteitsmeting Keukenaudit

Hoe vaak? Twee keer per jaar Eén keer per jaar

Wat wordt gemeten? Of de groep goed genoeg 
schoongehouden wordt

• hygiëne
• temperatuur van de koelkast
• houdbaarheidsdatum van levensmiddelen
En andere keukenzaken

Controles
Op verschillende manieren wordt toezicht gehouden op de schoonmaak:

Professionele middelen Andere middelen

Verbruik Laag Hoog

Schade voor het milieu Weinig Veel

Doeltreffendheid Goed Matig voorbeeld: bleek ontkalkt niet

Verkrijgbaarheid Webshop Pro Active In ‘t Veld Supermarkt

Tijdens de keukenaudit zal ook het bewaren van schoonmaakmiddelen worden meegenomen. Tot op heden wordt het gebruik van middelen en 
materialen om mee schoon te maken, vrijgelaten. Het advies is echter om professionele middelen te gebruiken. Deze zijn duurder, maar hebben 
verschillende voordelen:

Verder wordt aangeraden om nooit schoonmaakmiddelen te mengen. De groepen die gebruik maken van In het Veld mogen de middelen uit de 
afsluitbare kast van het schoonmaakbedrijf halen. Mocht het verbruik door de groepen te hoog worden, dan wordt er gekeken naar wijze van aanschaf 
van schoonmaakmiddelen door de groepen.

Meer informatie
Op intranet is meer informatie over schoonmaak te vinden: dtzcintranet.nl/HIFI/Schoonmaak
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