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In de
gehandicaptenzorg
gaan de meeste dingen
goed. En soms
zijn er incidenten
Bij Philadelphia werken bevlogen en betrokken mensen.
Jij en je collega’s zijn de begeleiders en behandelaars
die helemaal voor onze cliënten gaan. Door jouw
professionele relatie met mensen met een beperking en
jouw vakmanschap ben je onmisbaar in ons doel om
kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden.
Ik realiseer me dat dit niet altijd makkelijk is. Je komt
lastige dilemma’s tegen, je moet samen met de cliënten
en verwanten de risico’s afwegen en inschatten. En ja,
soms gaan zaken mis. Het blijft mensenwerk.
Maar laat ik duidelijk zijn: niemand gaat naar zijn werk
met als doel om een incident te veroorzaken. Als dat dan
toch gebeurt, kun je je achteraf wel voor je hoofd slaan.
Terugkijken is makkelijk. Want dan zie je wel die lastige
omstandigheden, dat uiterst complexe gedrag van je
cliënt. Achteraf zie je de verkeerde inschatting of de verkeerde handeling van jezelf of het team. Allemaal zaken
die soms moeilijk zichtbaar zijn als je er middenin zit.
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Han van Esch is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk
voor kwaliteit en veiligheid van zorg en ondersteuning.
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pluis is. Ga dan het gesprek met je collega’s aan, ook als je
dat moeilijk vindt. En gaat er iets mis, wees er open over,
ga ermee aan de slag en leer! Want binnen Philadelphia,
waar aan zo’n 8000 mensen met een beperking zorg en
ondersteuning wordt gegeven, zijn incidenten niet uit te
sluiten. Hoe graag we dit ook willen.
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EERLIJK

‘Ik wou dat ik beter naar mijn
onderbuik gevoel had geluisterd’
Locatiemanager Irene Elzenga:

Irene Elzenga (63) is manager Team
Complexe Casuïstiek en locatiemanager
bij locatie De Es in Vierhouten. Ze herinnert zich een incident van 22 jaar geleden nog als de dag van gisteren. ‘Ik was
net aan de slag gegaan als huishoudelijk
medewerker op een groep oudere cliënten,
toen me iets opviel. Iedere ochtend legden
de begeleiders tijdens het tafeldekken de
medicatie van de cliënten op de ontbijtbordjes. Niet in een afgesloten bakje, maar
open en bloot op het bord; het lag dus zo
voor het grijpen. Ik zette mijn vraagtekens bij deze routine: wat als een cliënt
zou denken dat het snoepjes waren en ze

‘Ik had mijn eigen belang
vooropgezet in plaats
van dat van de cliënten’
allemaal in één keer zou opeten?’ Toch
zei ze er niets van, ondanks de alarmbellen in haar hoofd. ‘Een tijdje daarvoor
had ik iets over medicatie aangekaart bij
mijn leidinggevende en dat werd niet op
prijs gesteld. Ze zei dat ik me er niet mee
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moest bemoeien, anders kreeg ik een aantekening in mijn dossier.
Zo werkte dat 22 jaar geleden, gelukkig is dat echt veranderd.’

Eigen belang voorop

Met deze waarschuwing in haar achterhoofd besloot Irene haar
mond te houden over het medicatiebeleid op de groep. ‘Voordat ik
bij Philadelphia werkte, was ik verpleegkundige. Door een ongeluk
kon ik mijn werk niet meer doen omdat de motoriek in mijn hand
niet meer goed was. Dus toen ik hier aan de slag kon, was ik ontzettend blij. Omdat ik net nieuw was, voelde ik me kwetsbaar. Ik wilde
laten zien wat ik waard was en wilde niet nogmaals op het matje
geroepen worden. Ik negeerde het stemmetje in mijn achterhoofd
en conformeerde me aan de groep. Ook ik legde de medicatie op de
borden, wat eigenlijk heel raar was in mijn functie als huishoudelijk
medewerker.’ Niet veel later gebeurde waar Irene al bang voor was:
een cliënt at de medicatie op en kreeg een epileptische aanval. ‘Ik
voelde me heel schuldig en durfde er met niemand over te praten,
ook thuis niet. Ik wist heel goed dat er iets niet klopte en voelde
me vreselijk egoïstisch. Ik had mijn eigen belang vooropgezet in
plaats van dat van de cliënten. Als verpleegkundige had ik een eed
afgelegd die ik nu niet was nagekomen.’
Na vier weken besprak Irene haar gevoel uiteindelijk toch in een
teamoverleg. Het werd weggewuifd en er werd weinig aandacht
aan geschonken. ‘Dat was niet fijn, ik voelde me niet gezien en
gehoord. Maar het was misschien ook de tijdsgeest: toen was hier
minder aandacht voor dan nu.’ Wel veranderde er iets: er werd afgesproken dat de medicatie niet meer op die manier op de borden zou
worden gelegd. Irene: ‘Juíst wanneer je nieuw bent, is het belangrijk

om vragen te stellen als je iets opvalt. Deel je gevoel en neem geen
genoegen met het antwoord dat iets zo gaat, omdat het nu eenmaal
altijd zo gaat. Hoe langer je ermee wacht om je gevoel te delen, hoe
meer redenen er zullen komen om het gesprek niet aan te gaan.’

Groot risico genomen

Ook uit de tijd dat ze locatiemanager was, herinnert Irene zich
een situatie waarbij ze niet goed naar haar onderbuikgevoel heeft
geluisterd. ‘In de zorg zijn altijd mensen nodig, dus toen ik op een
dag een spontane aanmelding van een vrijwilliger kreeg, was ik heel
blij. Het was ook nog eens
een man: een welkome
afwisseling tussen alle
vrouwelijke medewerkers.
Het kennismakingsgesprek
verliep goed, maar toch
was er iets. Omdat ik er de
vinger niet op kon leggen,
heb ik het erbij gelaten. Hij
ging aan de slag, zonder
dat ik zijn VOG – zijn Verklaring Omtrent Gedrag – ontvangen
had. We zaten toen net in een overgangsfase van werken met een
VOG, het was nog niet gebruikelijk om te wachten tot de verklaring
er was.’
Ze parkeerde haar niet pluis-gevoel: het team was enthousiast en
er was feitelijk niets aan de hand, dus waarom zou ze er iets mee
doen? Ze deelde haar gevoel met niemand, omdat ze bang was dat
mensen zouden denken: daar heb je Irene weer met haar gevoel, die
moet weer zo nodig spijkers op laag water zoeken.
Na drie maanden had Irene de VOG van de man nog steeds niet ontvangen. Toen ze hem hierop aansprak, biechtte hij op dat hij geen
verklaring kreeg omdat hij in het verleden seksuele handelingen
had verricht die niet mogen. ‘Opnieuw voelde ik me verschrikkelijk
schuldig’, zegt ze. ‘Ik had niet naar mijn gevoel geluisterd en daarmee een groot risico genomen. Ik had cliënten blootgesteld aan
iemand die het lastig zou kunnen vinden om van hen af te blijven.

‘Juíst wanneer je
nieuw bent, is het
belangrijk om
vragen te stellen
als je iets opvalt’

Er hadden nare dingen kunnen gebeuren,
omdat ik niets met mijn onderbuikgevoel
had gedaan.’ Of ze het met terugwerkende
kracht had kunnen weten, vindt Irene
moeilijk te zeggen. ‘Op sommige vragen
gaf hij een diplomatiek antwoord. Toen
had ik moeten doorvragen. Ik voelde me
zo stom! Ik heb hem het voordeel van de
twijfel gegeven omdat ik zo blij was dat
zich een enthousiaste vrijwilliger had
aangemeld. Deze keer ben ik er niet mee
blijven rondlopen, maar heb ik een collega
in vertrouwen genomen. Dat hielp. Maar
het was beter geweest als ik dat meteen
had gedaan.’
Nu Irene manager is, komen er medewerkers naar haar toe om hun niet pluis-gevoel
te delen. ‘En dat is soms best lastig’, zegt ze
meteen. ‘Ik luister goed en stel veel vragen. Gaat het om de zorg voor een cliënt
of om een onderlinge relatie in het team?

‘Volg je intuïtie; die klopt
vaker dan je denkt’
Vermoedt iemand iets, of is het gebaseerd
op feiten? Ook vraag ik hen wat nodig is
om het gesprek aan te kunnen gaan.’ Ze
moedigt iedereen aan om een onderbuikgevoel te delen, voordat het te laat is. ‘Je
gevoel klopt bijna altijd. Beredeneer dat
stemmetje in je achterhoofd nooit weg en
volg je intuïtie. Die is namelijk vaker juist
dan je denkt.’

tekst Carolien Plasschaert beeld Yasmijn Tan Photograph

Iedereen heeft weleens het gevoel dat er iets niet pluis is,
maar het valt niet altijd mee hiernaar te luisteren. Locatiemanager
Irene Elzenga vertelt over twee incidenten waarbij ze tegen
beter weten in niet naar haar onderbuikgevoel luisterde.
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DOEN

WANNEER doe je WAT?
Er vindt een incident plaats. Wat nu? Allereerst: je verantwoordelijkheid nemen en
eerlijk zijn over wat er is gebeurd. En melding maken in het Meldloket. Voor de meest
voorkomende incidenten, geven we je concrete handvatten. Zorg bij iedere cliënt
voor een ingevulde Checklist Risicokans in het ECD. Dan is er zicht op de risico’s voor
de cliënt en verkleinen we de kans op incidenten. Twijfel jij of je team of een risico
aanvaardbaar is? Gebruik dan de risicowaaier Wel-Overwogen.

BIJ TWIJFEL MELDEN

!

Alle gebeurtenissen waarbij iemand schade lijdt, ook
als die schade niet zichtbaar (dus immaterieel) is,
melden we bij het Meldloket. Twijfel je? Dan meld je de
gebeurtenis altijd! En ook dan bij het Meldloket. Hoe je
dat doet en wie er daarna welke stappen zet, lees je
op mijnphiladelphia.nl/zo-meld-je.

Risico’s afwegen
Mensen met een beperking vinden het
vaak lastig om de gevolgen van hun
wensen en behoeftes te overzien. Als
begeleider weeg je samen met de cliënt,
verwanten, collega’s en andere betrok
kenen af wat wel en niet aanvaardbaar
is. Je vertrouwt daarbij op je vakmanschap en ervaring. Maar soms is het
lastiger om een afweging te maken
tussen de vrijheidsbeleving van de cliënt
en verantwoorde zorg. Met de volgende
vragen uit de risicowaaier breng je de
risico’s stapsgewijs in beeld. De hele

risicowaaier Wel-Overwogen vind je op
Phlink inclusief duidelijke voorbeelden.

huiselijk geweld en
kindermishandeling
dreiging bel je 112 en breng je de cliënt in veiligheid. Heb
je een vermoeden? Noteer de signalen (denk aan blauwe
plekken, opvallend gedrag) zo feitelijk mogelijk en maak zo

Veel valpartijen zijn te voorkomen,
daarom zet je in op preventie. Breng
zowel de persoonlijke (verstandelijk,
fysiek, emotioneel) als de omgevingsrisico’s (denk aan drempels, maar ook
slecht licht) in kaart. Maar stop niet
met bewegen. Werk het individueel
beweegplan uit. Is bewegen moeilijk?
Vraag advies aan de fysiotherapeut.

de juiste documentatie. Gaat er toch iets fout en weet je niet of

Stap 2 Samen mogelijkheden, risico’s

je een vermoeden? Praat met je manager en neem contact op met
de RIS-functionaris. Ook als de signalen onschuldig lijken.

Overige incidenten, zoals bijvoorbeeld
weglopen of vernieling komen minder vaak voor.
Ook deze meld je in het Meldloket.

en gevolgen afwegen

• Hoe groot zijn de verwachte risico’s en
wat zijn de mogelijke gevolgen?

agressie

‘Ach hij bedoelt het niet zo’,
is snel gezegd over een
verbaal of fysiek agressieve
cliënt. Toch moet je elke vorm
van agressie melden, zodat we
leren voor een volgende keer. Is de situatie
bedreigend? Zorg dan direct voor
hulp, bijvoorbeeld via de EHBO,
alarmeren hulpdiensten of BHV.

• Willen en kunnen we die aan?

Stap 3 Maatregelen vormgeven

• Welke maatregelen verkleinen de
risico’s?
• Welke voorwaarden zijn er nodig?

Stap 4 Samen besluiten en afspraken
maken

• Wie zijn er betrokken bij de besluiten?
Want besluiten neem je gezamenlijk.

Stap 5

Handelen, ervaren, evalueren

• Ervaringen bespreken, bijsturen
en leren.

• Leg het resultaat vast in de Checklist
Risicokans.

wil. Zie je het gebeuren? Zorg voor veiligheid. Ga niet uitgebreid in
het vertelt. Laat geen emoties zien, de cliënt kan ze overnemen. Heb

Onderzoeken/voorbereiden

• Welke risico’s brengt dat met zich mee?

Dit gaat over alle seksuele aandacht of contact dat de cliënt niet
gesprek, stel geen suggestieve vragen. Zeg dat het goed is dat hij/zij

Stap 1

tijdstip, in de juiste dosis, volgens de juiste toedieningswijze en met

triage-verpleegkundige.

vallen

tekst Silvie Warmerdam beeld Ilse Mulder

principe: de juiste medicijnen, aan de juiste cliënt, op het juiste

• Wat wil de cliënt?

het ernstig is? Informeer zo snel mogelijk een arts, apotheker of de

nodig foto’s. Bespreek je zorgen met je manager.
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Risico stappenplan

De rode draad bij het toedienen van medicijnen is het 6x juist

Het gaat hier om geweld in huiselijke kring. Bij een acute

seksueel grensoverschrijdend gedrag

medicatie

Op phlink.philadelphia.nl/protocollen vind je voor alle
incidenten wat te doen en welke stappen je moet zetten.
En betrek je collega’s erbij, je staat er niet alleen voor!
In de Checklist Risicokans in het
ECD van iedere cliënt, leg je vast
welke risico’s de cliënt loopt.
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INTERVIEW

Een ernstig incident is niet terug te draaien,
maar we kunnen er wel van leren. Door te kijken
hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden,
de begeleiders aan het woord te laten en de
leermomenten te benoemen komen we samen verder.

‘Wat is er
vandaag
goed
gegaan?’

tekst Silvie Warmerdam beeld Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen
is de hoogste baas bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. Wat doet de
inspectie precies en waar let ze op?
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Ronnie van Diemen: ‘Wij kijken of
het goed gaat met de gezondheidszorg en jeugdzorg in Nederland. Is
het de zorg die je je familie en je naasten gunt? De inspectie is onderdeel
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister
maakt de wetten en wij kijken onder
andere hoe de wetten en regels in de
praktijk worden nageleefd en hoe ze
uitpakken.’
En dus komt de inspectie veel over
de vloer in de zorg. Niet alleen als
er een incident heeft plaatsgevonden. Inspecteurs komen ook om met
het bestuur en de medewerkers te
bespreken hoe het gaat. Van Diemen:
‘Vroeger controleerden we of zorg
instellingen wel precies volgens de
regels en de richtlijnen werkten. Die
overigens niet van ons komen. De
sector maakt in overleg zélf de regels,
en wij zijn de instantie die onderzoekt
of ze worden nageleefd. Nu draaien
we het tegenwoordig wel om en gaan
we eerst aan medewerkers vragen hoe
ze het doen en tegen welke dilemma’s
ze aanlopen. De regels en richtlijnen
zijn meer een hulpmiddel geworden.’

Wat is er vandaag goed gegaan? vindt
ze de belangrijkste vraag in gesprekken over incidenten en risico’s. ‘Ik
gun alle medewerkers het gesprek
waarin die vraag centraal staat. Niet
alleen met de inspectie, maar ook
onderling, in het team. Dat wat elke
dag weer net goed of net niet goed
gaat, is interessant. Daar leren we
van. En als er wel iets fout is gegaan,
snap ik dat je je schaamt. Maar is er
wel iets fout gedaan? Belangrijk is
dat je er open over bent. Hoe ga je
het gesprek aan met je collega’s, de
familie en de cliënt zelf? De Raad van
Bestuur en het management moeten aandacht hebben voor de mede

‘Het is belangrijk
dat je er open
over bent en het
gesprek aangaat
met je collega’s, de
familie en de cliënt’

werker die het overkomt. En wat
het met die medewerker doet. Daar
spreekt de inspectie het bestuur ook
op aan. Een medewerker kan zich
machteloos voelen na een incident.
Vaak kan hij of zij er weinig aan doen
en is de organisatie niet op orde. Bijvoorbeeld een rooster dat niet klopt.’
Ze beaamt dat een gesprek met de
inspectie confronterend kan zijn.
‘We houden een spiegel voor. Soms
is het pijnlijk voor een team of het
bestuur. Ik maak me er hard voor dat
de gesprekken na een incident vanuit leren en verbeteren plaatsvinden.
Zonder een schuldige aan te wijzen,
moet op tafel komen waarom er is
gebeurd wat er is gebeurd.’ Daarom
snapt ze ook best dat medewerkers
zenuwachtig zijn als de inspectie op
bezoek komt, zeker als je betrokken
bent geweest bij een incident. ‘De
inspectie komt toch met een oordeel. Maar tijdens het gesprek moet
je kunnen ontspannen; zenuwachtig
is prima, angstig zijn niet. Want na
zo’n gesprek moet je je veilig genoeg
voelen om gewoon weer met plezier
naar je werk te kunnen gaan.’

HET

VERDWENEN
GEBITJE
VAN
MEREL

VERHAAL

Mariette
vertrouwt
het niet.
Waarom deed
de huisarts
hier zo
luchtig over?

Er komt een harde schreeuw uit de kamer van
Merel. Leerlingbegeleider Anita schrikt. Merel is een
oudere, kwetsbare dame met het syndroom van
Down en dementie. Zou ze gevallen zijn? Maar Merel
zit rechtop in haar bed. En ze grijpt naar haar buik.
Anita denkt aan griep

Het is lastig om met Merel te communiceren: ze komt moeilijk uit
haar woorden en gaat schreeuwen als haar iets niet bevalt. Wel is
het duidelijk dat ze pijn heeft. Misschien heeft ze buikkrampen,
denkt Anita bezorgd, daar heeft ze immers wel vaker last van. Ze
geeft Merel een buikmassage en dat lijkt te helpen, want ze valt
weer in slaap. Die middag lijkt Merel helemaal de oude. Ze zit
rustig op haar stoel als er wordt voorgelezen, maar ze weigert haar
kopje thee. Ze slikt ineens erg moeilijk, alsof ze last van haar keel
heeft.
Als Mariette om vier uur de dienst overneemt, vertelt Anita wat er
is voorgevallen. ‘Vanochtend had ze buikpijn en nu lijkt ze last van
haar keel te hebben. Zou ze griep onder de leden hebben?’

In het
kort

Wat is er
gebeurd?
Merel, een oudere

kwetsbare dame met het

Mariette belt de huisarts

Verbaasd
kijkt Mariette
de kamer
rond, maar
ze ziet
het gebitje
nergens
10

De keelpijn lijkt snel erger te worden. Merel verkrampt bij het
slikken en het speeksel loopt over haar kin. Mariette houdt haar
goed in de gaten en vindt het vreemd dat ze geen koorts heeft;
bij een flinke keelontsteking hoort dat er toch meestal bij? Rond
negen uur brengt Mariette Merel naar bed, en omdat ze gebaat is
bij regelmaat, verloopt dit zoals iedere avond: pyjama aan, even
plassen en de gordijnen dicht. ‘Nog even je gebitje uit je mond
halen, Merel’, zegt Mariette en Merel opent haar mond. Ze heeft
haar gebitsprothese niet in. Verbaasd kijkt Mariette de kamer
rond, maar ze ziet het gebitje nergens. Merel had hem ’s ochtends
wel ingedaan, dus ergens overdag moet ze hem zijn kwijtgeraakt.
Mariette kijkt in de huiskamers en de gezamenlijke ruimtes, ze
vindt een euro, een rode pion van Mens-Erger-Je-Niet, een oorbel…
maar geen gebitje. Ineens krijgt ze het er warm van. Merel zal die
prothese met ijzeren haakjes toch niet ingeslikt hebben?
‘Ik ga de huisarts bellen’, zegt Mariette even later tegen een
collega; ‘ik vind het gevaarlijk. Als ze die prothese heeft ingeslikt,
blijft een van die haakjes misschien in een darm hangen en krijgt

syndroom van Down en

dementie, heeft pijn. Eerst
buikpijn, later keelpijn. De
begeleiding denkt aan

griep, maar Merel is ook

haar gebitsprothese kwijt.
Als begeleider Mariette
’s avonds de huisarts

belt omdat ze vermoedt

dat Merel haar gebit met
ijzeren haakjes heeft

ingeslikt en daardoor zo’n
pijn heeft, haalt hij zijn

schouders op. Mariette

ze een perforatie. En wat moet dit veel pijn doen
voor Merel!’
De dienstdoende huisarts zegt echter dat ze zich
geen zorgen hoeft te maken. Als Merel dat gebitje
inderdaad heeft ingeslikt, komt het er via de
natuurlijke weg wel weer uit. Zelfs over de ijzeren
haakjes maakt de arts zich niet druk; dat kan
het darmstelsel wel hebben. Met het advies de
ontlasting van Merel in de gaten te houden en de
belofte dat hij de vaste huisarts op de hoogte zal
brengen, beëindigt hij het gesprek.
Mariette staart naar de telefoon. Ze ziet het
gebitje met de haakjes voor zich en kan niet
geloven dat Merel dat zomaar zal uitpoepen. Ze
heeft er nu al zo veel last van, dit kan toch niet
goed gaan? Maar de huisarts zal het wel weten,
denkt ze dan, hij heeft er tenslotte meer verstand
van dan zij. Ze loopt terug naar de kamer van
Merel, geeft haar nog een aai over de bol en knipt
het licht uit. ‘Welterusten Merel’, zegt ze zachtjes.
Wanneer Mariette ’s avonds in haar auto stapt en
naar huis rijdt, blijft ze aan Merel denken. Haar
collega die slaapdienst heeft, is overal van op de
hoogte en heeft beloofd goed op Merel te letten,
maar Mariette is er niet gerust op. Als ze haar
prothese echt heeft ingeslikt, moet dat toch veel
pijn doen? Waarom deed de huisarts er dan zo
luchtig over en nam hij haar zorgen niet serieus?

moet de komende dagen
Merels ontlasting maar

goed in de gaten houden,
zegt hij.

Trudy hoort wat er dertig jaar
geleden is gebeurd

Na een rustige nacht wordt Merel ’s ochtends
wakker met een lichte verhoging. Zou ze dan
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VERHAAL

toch een keelontsteking hebben?
Collega Trudy geeft haar een
zetpil, wast haar en kleedt haar
aan, maar Merel geeft aan dat
ze graag weer terug wil in bed.
Later die ochtend komt Merels
zus op bezoek, ze wil Merel graag
meenemen naar de kinderboerderij. Trudy waarschuwt haar dat
haar zus niet helemaal lekker is.
Ze vertelt haar van de buikpijn, de
keelpijn en de verhoging en dat haar gebitsprothese weg is. Merels
zus is meteen in paniek: ‘Dertig jaar geleden heeft ze haar gebit
eens ingeslikt en ze is daar heel ziek van geweest! Ik ben echt bang
dat ze dat nu weer heeft gedaan.’
Gelukkig komt net op dat moment de vaste huisarts van Merel
binnen. Zodra hij haar heeft onderzocht en het hele verhaal heeft
gehoord, verwijst hij Merel door naar het ziekenhuis om röntgenfoto’s te laten maken. De foto’s laten overduidelijk zien waar iedereen al bang voor was: de gebitsprothese zit klem in het bovenste
deel van haar slokdarm en Merel moet meteen geopereerd worden.

TOPS EN TIPS
Wat deden we goed?

Wat hebben we geleerd?

Het team is competent, adequaat en

Niet alleen vertrouwen op de eigen

stabiel.

ervaring, maar bij ‘geen goed gevoel’

Merel is de hele dag goed in de gaten

het dossier erbij pakken. Staat daar extra

gehouden.

informatie in?

De begeleiders hebben hun bevindingen

Blijven kijken naar de cliënt, dan hadden

goed overgedragen aan de volgende

we gezien dat ze haar gebit niet in had.

dienst.

Er zijn nieuwe afspraken met de

Het is logisch dat Mariette ’s avonds na

huisartsenpost gemaakt, zodat er beter

het gesprek met de huisartsenpost niet

naar de begeleiding geluisterd wordt.

meer met de familie belde: het was al

Toch sneller de familie waarschuwen.

na 22.30 uur.

Nu was het toeval dat de zus van Merel

Het Opvangteam Schokkende

de volgende dag op bezoek kwam.

Gebeurtenissen is ingeschakeld.

Begeleider Trudy:

Leerlingbegeleider Anita:

Merels zus wijkt niet van haar zijde

Het is lastig
om een patiënt
zoals Merel in
een ziekenhuis
te behandelen

De operatie verloopt voorspoedig. Het gebitje wordt met haakjes
en al verwijderd en omdat er wat vocht uit haar longen komt, krijgt
ze zuurstof en een infuus. De verpleegkundigen weten niet goed
wat ze met Merel aan moeten: vragen stellen gaat niet en het lukt
ze niet om haar wat te laten eten. Gelukkig is Merels zus bij haar,
want het blijft lastig om mensen als Merel in een ziekenhuis te
behandelen.
’s Avonds gaat Merels gezondheid snel achteruit; ze hoest dik
groen slijm op en is erg benauwd. Ze blijkt een fikse longontsteking opgelopen te hebben en heeft extra bloed nodig en
antibiotica. Haar zus wijkt niet van haar zijde, want Merel kan
niet eens op de bel drukken als ze hulp nodig heeft.
Anita, Mariette en Trudy houden de dagen daarna contact met
Merels zus en gaan iedere dag op bezoek in het ziekenhuis. Als
Merel na een week naar huis mag, is iedereen ontzettend blij en
dankbaar dat ze er weer is. Ze hoeft geen medicijnen te slikken en
heeft geen zuurstof meer nodig, maar ze blijft kwetsbaar. Een half
jaar later sterft ze, rustig in haar eigen bed.
Om begrijpelijke redenen zijn de namen en bepaalde details in het verhaal
veranderd.

‘Ik voel me zó verantwoordelijk,
maar gelukkig hebben
alle collega’s me gesteund’

‘We hielden ons
hart vast toen Merel
zo ziek werd’
‘Als ik had geweten dat

Merel al eens eerder haar

gebitje heeft ingeslikt, dan hadden

we sneller actie ondernomen. Zo blijkt
maar weer hoe belangrijk een goede

‘Omdat ik niet gezien had dat Merel

haar gebit niet in had, voel ik me zó verant-

rapportage en overdracht is. De schrik zat

longontsteking gekregen. Ik ben nog maar een

hart vast toen Merel zo ziek werd. Wat

woordelijk! Als ik wel had opgelet, had ze geen

leerling, maar ik heb altijd wel een goed gevoel
voor wat mensen die dat moeilijk kunnen uiten,
nodig hebben. En dan zie ik dit over het hoofd.

er in elk geval goed in; we hielden ons
waren we blij en opgelucht dat het
uiteindelijk goed afliep en ze
weer thuis was!’

Gelukkig heb ik alle steun van mijn collega’s
gekregen en heeft niemand gezegd dat ik
een fout heb gemaakt; dit had iedereen kunnen overkomen. Die steun
zal ik echt nooit vergeten.’

Begeleider
Mariette: ‘Achteraf

gezien had ik 112 moeten

bellen. Ik had geen goed gevoel
over de situatie en voelde me

niet serieus genomen door de
dienstdoende arts. Ik moet
meer vertrouwen op mijn
onderbuikgevoel.’
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tekst Esther Bakker tekstbewerking Silvie Warmerdam beeld shutterstock

De
röntgen
foto’s
laten zien
waar
iedereen
al bang
voor was
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INSPIRATIE

Mijn gehandicapte
broer en ik
De broer van Camiel
woont en werkt op een
zorgboerderij. Camiel
haalt veel inspiratie uit
de bijzondere band die
hij met zijn oudere broer
heeft. Ze praten elke
avond met elkaar over wat
ze hebben gedaan, wat

Omdenken in de zorg? Ja graag!

Omdenken in de zorg; daar kunnen we beter niet over praten, maar het gewoon
dóen. Hoe? Door de rollen om te draaien. Door iedereen met een verantwoordelijkheid in de zorg zelf te laten ervaren wat zorgafhankelijkheid met je doet.
De blog is te lezen op: omdenken.nl/inspiratie-en-verhalen/de-keerzijde

ze hebben gegeten en
welke plannen ze hebben.
In dit autobiografische
stripboek deelt Camiel
deze prachtige gesprekjes.
Stripboek Mijn gehandicapte
broer en ik, Camiel Derkx, € 5,excl. verzendkosten (te bestellen
op: camielderkx.com)

De belangrijkste regel in de zorg?
Dat je altijd eerst naar de mens kijkt
en dan pas naar de regel
Uit het boek: Eend en Konijn laten zien wat zorg is van Luc Pluijmen

3 dingen die ik leerde van mijn zoon
met een verstandelijke beperking

Teamwork

Time-management Haasten is er niet bij met Michael.

The Mind is meer dan een spel.
Het is een experiment, een
beleving en een eenvoudige,
maar bijzondere teamervaring. Je mag niets met elkaar bespreken en
op geen enkele manier informatie uitwisselen.
Toch kun je als team steeds het volgende level
halen en uiteindelijk winnen door je gedachten
met elkaar te verbinden.

Er moeten dus keuzes worden gemaakt en activiteiten

The Mind € 11,99 (verschillende verkooppunten)

Michael is de zoon van Emilie Weight en heeft de
diagnose Fragile X syndrome. Na tien jaar blikt ze terug
en realiseert ze zich dat haar zoon haar drie belangrijke
lessen heeft geleerd.
Mindfulness Door Michael heeft ze geleerd dat je echt
helemaal in het moment kunt leven en dat je intens
gelukkig kunt zijn.

worden geschrapt en ze leerde tijd te maken voor de
dingen die er echt toe doen.
Empathie Dit is misschien wel de belangrijkste les die ze
van Michael leerde. Hij voelt namelijk feilloos aan of de
ander wel of niet met zijn beperking kan omgaan. Dat is
pijnlijk en confronterend.
De tedtalk (10 min.) is te zien op: ted.com/talks/emilie_weight_3_
things_i_learned_from_my_intellectually_disabled_son
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1.100.000

mensen in Nederland werken in de zorg,
waarvan 15% in de gehandicaptenzorg
Bron: UWV

142.000

mensen met een
verstandelijke beperking zijn er in Nederland

Dit zeepje voelt zich als

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

€ 3,50 (philadelphiawebshop.nl).

O, happy days!

een vis in het water.

Vijf documentaires die
je niet mag missen

Deze kalender geeft je
365 dagen per jaar een
positief steuntje in de
rug. Omdat jij dat
verdient en het werken
in de zorg niet altijd over
rozen gaat.

Jeroen Jeroen (2012) Jeroen (15) heeft een vorm van

Kalender Elke dag positieve
energie € 15,99 (verschillende verkooppunten)

Tiny en Sonja de instelling Beschermd Wonen verruilen

autisme en is overgevoelig voor prikkels. Overdag gaat
Jeroen naar de Klim-op in Kampen. Vier maanden lang
wordt hij gevolgd en laten de filmmakers zien hoe hij zijn
omgeving regelmatig op de proef stelt. human.nl/extra/zorg
Harry, Tiny en Sonja (2015) Na dertig jaar moeten Harry,
voor een 55+ -complex in een gewone woonwijk. In het
kader van de participatiemaatschappij wordt er van hen
verwacht dat ze op eigen benen gaan staan. Maar kunnen
ze dat? human.nl/extra/zorg

82,3%
17,7%
van de werknemers
in de zorg is vrouw

is man
Bron: VGN

My beautiful broken brain (2014) De 34-jarige Lotje
Sodderland was in de bloei van haar leven toen het
noodlot toesloeg. Terwijl ze ‘s nachts alleen in bed lag,
werd ze getroffen door een beroerte. Na een zware ziekenhuisperiode zegt ze: ‘Ik leef en ik ben niet dood. Dat is een
begin.’ Nu te zien op Netflix
Zie mij doen (2018) Documentairemaker Klara van Es was
drie jaar lang vrijwilliger bij Monnikenheide, een instelling
voor mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen.
Zorgvuldig en betrokken legt ze in Zie mij doen het dagelijks
leven van een aantal bewoners in zwart-wit beelden vast.

Van alle
kinderen met
een beperking
heeft:
60% een verstandelijke beperking
26% een lichamelijke beperking

Waarin verschillen zij van ‘normale’ mensen? Een ontroerende documentaire die zonder expliciet commentaar
zinnige vragen weet te stellen. ziemijdoen.be
Sociale robots als toevoeging aan het zorgproces Robot
Phi logeerde twee weken bij Lydia. Phi hielp haar met praktische zaken – hij herinnerde haar er bijvoorbeeld aan dat

24% een zintuiglijke beperking

ze haar medicijnen moest innemen – maar ook het sociale

De meervoudig beperkte kinderen

aspect van Phi bleek een mooie aanvulling. Zoals Lydia zelf

zijn dubbel meegeteld.

zegt: ‘Phi voelde als een maatje, iemand waarmee ik het

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

gezellig had en leuke dingen kon doen. Ik ga haar missen.’
philadelphia.nl/robotica

productie Veronique Werz

Even wat
inspiratie nodig?
De fijnste
boeken en
documentaires,
de beste tips
en de leukste
hebbedingen
vind je hier!

15

PERSOONLIJK

Esther Primowees (52), directeur Expertise & Onderzoek: ‘Vooral in mijn tijd als ambulant begeleider

heb ik incidenten meegemaakt die me altijd zullen
bijblijven. Zoals die keer dat ik ’s avonds gebeld werd:
“Je moet NU mijn kinderen komen halen, want ik gooi
ze van het balkon af!” Het was een half uur rijden. Ik

HIER
HEB
IK
HET
MEEST
VAN
GELEERD
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wist bijna zeker dat de politie bellen averechts zou
werken. Dus ik ben gegaan. En daar zag ik het: de
moeder die haar pasgeboren baby aan een voetje
over het balkon liet bungelen. Dan moet je heel
rustig blijven. Praten, contact zoeken. Zorgen dat
ze je binnenlaat. En beslissingen nemen. Nu heb
je DigiContact, een 24-uursdienst waar ook begeleiders een beroep op kunnen doen, maar toen
stond ik er alleen voor. Ik besloot de kinderen mee
te nemen en ik heb de moeder daar een briefje voor
laten tekenen. De volgende dag heb ik ze na rijp
beraad weer naar hun moeder gebracht. Ik heb de
steun en begrip van collega’s bij deze beslissingen
wel gemist. Achteraf kreeg ik te horen: “Wat heb jíj
nou gedaan?!”, maar ik moest toen helemaal alleen
en héél snel beslissen. En dan zie je je eigen kinderen, die zo anders opgroeien... Het was misschien
wel het mooiste werk dat ik heb gedaan, maar de
dilemma’s waar ik voor kwam te staan, vond ik heel
pittig. Na al die jaren weet ik nog precies hoe die
moeder heette. Zo blijft dat hangen.’

Een incident op het
werk kan iedereen
overkomen. Rens, Jeltje
en Esther vertellen
over een heftige
gebeurtenis die ze
nooit zullen vergeten.

‘De moeder liet
haar baby aan een
voetje over het
balkon bungelen’
17
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‘Ik moest heel
hard huilen,
het voelde zó
als falen’
Jeltje Wit (24), gedragsdeskundige:

Rens Balfoort (31), begeleider: ‘We weten eigenlijk
nog steeds niet wat er precies is gebeurd. Klaas

was normaal gesproken altijd keurig op tijd voor
de lunch, en die middag was hij vijf minuten te laat.
Dat zat me niet lekker. Ik liep naar boven en daar
zag ik hem liggen, in een grote plas bloed. Ik heb

‘De paniek toen ik wist: ze is niet meer

meteen mijn collega en de locatiemanager gebeld;

in de buurt, kan ik nog steeds voelen

de andere cliënten zaten nog aan de lunchtafel en

als ik erover praat. Ze was zo over het

ik was tosti’s aan het bakken. Gelukkig was Klaas

hek geklommen van het plein van het

ondanks zijn hoofdwond aanspreekbaar en voor

dagcentrum, ze had er gewoon een

mijn gevoel was de ambulance er heel snel. Ik ben

stoel tegenaan gezet. En ik had net een

met hem meegegaan naar het ziekenhuis en ben

seconde niet gekeken. V
reselijk, die

gebleven tot een collega me kwam aflossen. Ook

paniek dat je niet weet waar een kind

in het ziekenhuis konden ze me niet vertellen wat er

is. Ik probeerde rustig te blijven, maar

was gebeurd. Gestruikeld over de drempel, duize-

de ontlading toen ze na anderhalf uur

lig van de warmte... Het hitteplan was die dag van

gevonden werd, was enorm. Ik moest

kracht, maar hij had ’s ochtends bij de koffie wel

heel hard huilen, het voelde zó als falen.

extra water gehad, daar had ik op gelet. Van het

Met sommige cliënten kun je lezen en

externe onderzoek werd ik wel een beetje zenuw

schrijven en dat had ik met haar altijd

achtig; ik had nog nooit zo’n incident meegemaakt

al minder. Maar daarna werd het hele-

en hoewel ik wel wist dat mij niets te verwijten viel,

maal lastig. Ik voelde me als begeleider

bleef de twijfel toch. Er kwam niets uit het onder-

bij haar gewoon minder competent.

zoek, we hadden niets over het hoofd gezien. Ik ben

Gelukkig hebben mijn collega’s me

wel alerter geworden, maar ik kan niet altijd ieders

enorm gesteund, ze stonden allemaal

handje vasthouden. Je wilt toch dat cliënten zo

achter me en gaven me het gevoel dat

zelfstandig mogelijk zijn. Dat spanningsveld maakt

dit bij iedereen had kunnen gebeuren.

ons werk ook leuk.’

dingen kunnen dus echt in een split
second plaatsvinden. Inmiddels hebben
we het plein overzichtelijker gemaakt en
kun je niet meer over het hek klimmen. Ik
werk nu niet meer als begeleider, maar
als gedragsdeskundige, maar ik vertel
wel altijd over mijn vijf jaar als begeleider. Zodat medewerkers weten: zij heeft
haar kennis niet alleen uit een boekje. Ik
weet hoe het voelt.’
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‘Van het externe onderzoek
werd ik wel een beetje
zenuwachtig; ik had nog nooit
zo’n incident meegemaakt’

tekst en beeld Susan Haveman

We zijn allemaal alerter geworden: zulke
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STRIPJE

TERUGBLIK

‘Eigenlijk was
die brand niet
het echte incident’
Op een mooie, pas verbouwde zorg- en woonlocatie,
vlakbij een dorp én vlakbij een natuurgebied, zitten Marco,
Yvonne, Karin en Liesbeth* rond de tafel. De lage middagzon
schijnt gefilterd door de bladeren van de vele bomen op
het terrein, door de ramen. Onderwerp van gesprek is de
brand die Bert, de broer van Marco heeft gesticht in een
container. Ondanks dit ernstige incident blijft het onderlinge
vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd, overeind.
Een open gesprek tussen verwanten en medewerkers.

In het
kort
Wat is er gebeurd?

In de maanden voor het incident, gaat het niet
goed met Bert. Hij raakt in een psychose, heeft
waanideeën en hij laat zeer moeilijk en ernstig
ontremd gedrag zien. Hij heeft een brandbehoefte
en sticht meerdere brandjes op zijn kamer. Hij
verhuist binnen de locatie naar het nieuwbouwgedeelte. Dat lijkt hem goed te doen, maar dan
gaat het toch mis. Laat op de avond sticht hij brand
tekst en beeld Studio Goudbaard

in een tijdelijke container. De politie wordt gebeld

20

en de brandweer komt blussen. Kort daarop wordt
de politie opnieuw gebeld omdat Bert weigert om
zijn lucifers af te staan, nadat hij een poging tot
brandstichting in zijn eigen appartement doet. En
nadat hij de dag ervoor al terpentine bij zich had.
Na een lange periode gaat het steeds beter en nu
zit Bert goed in zijn vel.

Karin, de coördinerend begeleider van
Bert, vertelt: ‘Bert woont al een paar jaar
bij ons. Hij heeft een bipolaire stoornis en een verstandelijke beperking, Het
ging al een tijdje niet goed met hem. Hij
maakte een moeilijke periode door en ik
had toen veel contact met zijn familie. We
bespraken de adviezen van de gedragsdeskundige en hoe we de veiligheid en
het gevoel van veiligheid van Bert en de
andere bewoners konden vergroten. Het
was daarom erg vervelend dat zijn broer
niet is gebeld bij de brand in de container.
Communicatie is erg belangrijk.’ Broer
Marco: ‘We wisten inderdaad van niets en
hebben die nacht heerlijk geslapen. Maar
dat is natuurlijk niet zoals het moet; alles
wat afwijkt van het normale, willen we
weten.’ Marco’s vrouw Yvonne vult aan:
‘Toen we later van de brand hoorden,
schrokken we eigenlijk niet echt. Door de
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Begeleidster Karin:

Wie is wie?
Marco is de jongere broer van
cliënt Bert.

Yvonne is de vrouw van Marco en
schoonzus van Bert.

Nazorg en brandveiligheid

Op de aanwezige medewerkers en achteraf het hele team, heeft de
brand wel veel impact gehad.
Karin: ‘Het is niet niks als er buiten een container in de brand staat
en een straf windje zorgt voor vonken en er reële kans is dat de brand
overslaat. Het gevoel van veiligheid was weg.’
Locatiemanager Liesbeth: ‘Ik heb daarvan geleerd hoe belangrijk
nazorg voor de medewerkers is, niet alleen op het moment zelf,
maar ook na een paar dagen. Gelukkig hebben de meeste bewoners
de brand niet meegekregen omdat het al zo laat was. Ook de brandweer beschouwde het als een groot incident. We hebben extra veiligheidsmaatregelen getroffen, we zitten tenslotte in een oud pand. We
doen meer ontruimingsoefeningen met de bewoners en we hebben
onderzocht of alle systemen ook werken als er alarm is.’

Karin is de coördinerend

begeleider van Bert, zijn steun en
toeverlaat.

Liesbeth is locatiemanager.

Vertrouwen is het
sleutelwoord

Dan vertellen Marco en Yvonne enthousiast dat ze kort geleden met Bert op vakantie
zijn geweest, naar Spanje. ‘Het was heerlijk.
Natuurlijk was hij bijna alle nachten wakker
en wij dus ook, maar dat gaf niet; we weten
dat het zo werkt. Hij keek zó uit naar de
In gesprek blijven
vakantie en nu geniet hij na’, lacht Yvonne.
Kort na de brand vindt er een nieuw incident plaats. Na een poging
Die vakantie is één van de redenen dat het op
tot brandstichting in zijn eigen appartement, weigert Bert zijn lucidit moment beter gaat met Bert. Karin vertelt
fers af te staan. Hierbij zijn Karin en een collega aanwezig en in de
wat ze anders doen: ‘Bert gedijt bij nabijheid,
ochtend wordt er wel direct contact opgenomen met Marco.
hij heeft je echt nodig. Daarom zetten wij als
Marco: ‘Het moet niet afhankelijk zijn van de aanwezige begeleider of
begeleiding nu nóg meer in op de relatie met
er contact met mij wordt opgenomen en Bert vertelt het zeker niet. Mishem. Gewoon veel geduld hebben en hem
schien ben ik daar wat fel in, maar ik vind dat echt belangrijk. Ik werk
laten praten. We geven hem weer vertrouvlakbij, ik kan er binnen vijf minuten zijn.’
wen en doorzoeken zijn kamer niet
Yvonne: ‘Onze felheid is altijd uit betrokmeer op brandbare spullen. En als ik
Schoonzus Yvonne:
kenheid. We willen gewoon graag het beste
hem vraag of hij lucifers heeft en hij
voor Bert. De samenwerking met de locatie
zegt nee, dan geloof ik hem ook weer.
is altijd prima. We hebben ook nooit overDaarnaast hebben we nu standaard
wogen om Bert hier weg te halen, want we
een wakkere nachtdienst die altijd
hebben elkaar veel te hard nodig.’
naar hem toe kan gaan.’
Karin: ‘Soms zijn jullie in het begin fel,
Liesbeth: ‘Dat helpt enorm, die brandmaar we komen er altijd uit. We hebben
jes en zijn dreigende gedrag waren
hetzelfde doel: dat het goed gaat met Bert,
altijd ’s nachts. Hij is heel angstig
en daarvoor is het nodig dat we een open
geweest en nabijheid is voor hem
gesprek blijven voeren.’
belangrijk, ook ’s nachts.’
Liesbeth voegt toe: ‘We zouden willen dat
‘Deze betrokkenheid en nabijheid, juist
alle bewoners zo’n hechte familieband
’s nachts, vergroot het vertrouwen. We
hadden.’
doen het samen’, reageert Marco.

‘Onze
felheid
is uit
betrokken
heid. We
willen het
beste voor
Bert’
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Signalen eerder opvangen

Door het incident heeft Karin Bert beter leren kennen. ‘Juist omdat
we zo’n nare tijd hebben meegemaakt – vooral in de periode vóór
de brand – kan ik veel beter op zijn gedrag inspelen. Toen hij laatst
bijvoorbeeld een nachtmerrie had, was ik meteen op mijn hoede:
zou het een voorteken zijn dat hij opnieuw in zo’n dal raakt? Hij vertrouwt mij en de andere begeleiders, want wij hebben hem niet in
de steek gelaten. Wij zijn er altijd voor
hem geweest, al blijft het moeilijk
Broer Marco:
om signalen op te vangen. Het zou zo
fijn zijn als we zouden weten wat zijn
brandbehoefte triggert. Het is belangrijk dat hij de kans krijgt om zichzelf
weer te zijn, en dat kan, omdat wij
hem al kenden vóór de brand. Bert is
Bert en niet de brandstichter.’
Marco: ‘Naast de af en toe haperende
communicatie met verwanten is een
groot personeelsverloop funest. Karin
kent hem nu in goede en in slechte tijden. Omdat Bert zo goed gedijt
bij een hechte relatie, houd ik mijn hart vast als zij weg zou gaan. Het
is belangrijk om in de medewerkers te investeren, zodat ze langer
blijven. Alleen dan kun je signalen eerder opvangen, hoewel je
natuurlijk nooit kunt voorkomen dat er wel eens iets gebeurt.’

‘Ik houd
mijn hart
vast als
Karin weg
zou gaan’

Het echte incident is wél voorkomen

Yvonne vindt de brand eigenlijk niet het echte incident. ‘De depressie
waar Bert in de voorafgaande periode in belandde, was wel ernstig.
Het zou voor ons pas echt een incident zijn geweest als hij terug had

‘Zie de persoon
en niet het
incident, Bert is
Bert en niet de
brandstichter’
gemoeten naar de gesloten instelling. Dat
dit niet is gebeurd, hebben we te danken
aan de medewerkers van zijn woonlocatie,
aan hun geduld, hun standvastigheid en
het open gesprek dat we met elkaar hebben.
Ze moeten zich zeker niet schuldig voelen
over die brand.’
Liesbeth knikt: ‘Dat zou voor Bert echt
afschuwelijk zijn geweest. Stel je voor, hij
woont hier en dan moet hij ineens weg. En
hoe had het gemoeten als hij daarna weer
was teruggekomen?’
Marco: ‘We hielden er al rekening mee en
Bert ook. Dat de crisisopvang is afgewend,
geeft veel vertrouwen in de begeleiding. Als
we nu een telefoontje krijgen over een incident, is er wat ons betreft niets aan de hand,
we weten dat de begeleiding het goed doet.
En ja, het is toch al gebeurd. Het gaat ons
erom dat we samen verdergaan.

*O
 m privacy-redenen praten de betrokkenen onder pseudoniem.
Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.

Wat leren we
over verwanten?
• De communicatie mag niet

afhankelijk zijn van één begeleider.

• Als iets afwijkt van het normale,
contact opnemen.

• Investeer in de relatie, zodat
er in moeilijke tijden een
basisvertrouwen is.

• Hou de gesprekken open en eerlijk.

Wie is Bert?
Bert (47) is een vriendelijke, sociale man. Hij heeft een
bipolaire stoornis en een verstandelijke beperking
en woont al een paar jaar op de locatie, waar hij het
wisselend naar zijn zin heeft. Het blijft zoeken naar een
duurzame dagbesteding voor hem. Hij heeft lang in een
ggz-instelling gewoond en voordat hij bij Philadelphia
kwam wonen, zat hij een paar maanden in de crisisopvang in een gesloten inrichting. Op aanraden van zijn
psycholoog is Bert niet aanwezig bij het gesprek.

interview Silvie Warmerdam beeld privé

voorgeschiedenis van Bert was het te verwachten dat dit een keer
zou gebeuren.’
Karin knikt: ‘Bert had al vaker brand gesticht in de voorafgaande
periode. Bijvoorbeeld in de hoek van zijn kamer, maar die brand hebben we zelf geblust. In de context van hoe Bert was in die moeilijke
tijd, was de brand in de container eigenlijk geen verrassing.’
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lastig gesprek aan te gaan. Als je
eenmaal over die drempel bent
gestapt, draai er dan niet omheen,

om dat moedige gesprek tóch te voeren
Een meningsverschil met je leidinggevende, een moeizame
samenwerking met een collega… Je hoopt dat het vanzelf
overwaait, maar als je er niet over praat, wordt het conflict
alleen maar groter. Gesprekstrainer Sacha Beets geeft 8 tips
om tóch dat Moedige Gesprek aan te gaan.

‘Sommige gesprekken ga
je liever uit de weg’, zegt
Sacha Beets. ‘Wanneer de
samenwerking met een
collega niet lekker loopt,
een opmerking van je
leidinggevende je dwarszit of de communicatie
tussen jou en de ouders van
een cliënt stroef verloopt,
heb je daar last van. Maar
je houdt je mond erover,
omdat je de sfeer goed wilt
houden of omdat je bang
bent voor de reactie van
de ander. Maar wanneer
je het niet uitspreekt, blijft
het sudderen en wordt het
conflict alleen maar groter.’
Bij Philadelphia gaan we
aan de slag om deze lastige
gesprekken tóch te voeren.
Het Moedige Gesprek noemen we dat. Sacha Beets
geeft Moedig Gesprek-
trainingen bij Philadelphia
en heeft alvast acht tips.

Sacha Beets is trainer, facilitator en
adviseur op het gebied van leiderschap,
communicatie en samenwerking.
Ze heeft haar eigen coachings- en
trainingsbureau Sas Sankofa.
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1

Wees zélf bereid om de relatie te
verbeteren

Het klinkt als een open deur, maar het is belangrijk dat je zélf
bereid bent om de relatie te verbeteren en het conflict op te
lossen. Als je vooraf al denkt: ik vind dit niet de moeite waard,
heeft het überhaupt geen zin om het gesprek aan te gaan.

praat erover
anders blijft het sudderen
Voer het gesprek,
wacht niet op het
ideale moment

2

Als je pas in gesprek gaat
wanneer iedereen zich veilig
voelt, de stemming goed is en
er voldoende tijd is, leidt dit tot
uitstel en uiteindelijk tot afstel.
Probeer er zo snel mogelijk
over te praten, óók als niet alle
seinen op groen staan.

Neem de tijd

3

Langslopende cliënten,
collega’s die iets komen
vragen: niet fijn als je net
serieus wilt praten. Een
Moedig Gesprek voer je
niet even tussendoor.
Ook al heb je een volle
agenda, ruim er tóch tijd
voor in. Zoek een rustige plek waar jullie niet
gestoord kunnen worden
en neem de tijd om echt
met elkaar te praten.

maar wees duidelijk in wat je wilt

5

Blijf bij jezelf en wees concreet

Maak de ander geen verwijten en ga niet met
een vinger wijzen. Houd het bij jezelf en gebruik
persoonlijke, actuele voorbeelden om de ander
duidelijk te maken waarmee je zit. Stel geen vragen die jouw
mening impliceren. Dus niet: ‘Vind je ook niet dat…’ of: ‘Zou het
niet een goed idee zijn als…’ Maar wel: ‘Ik vind het een goed idee
als…’ Wees concreet door voorbeelden te noemen. Zo is het voor
iedereen duidelijk wat je bedoelt.

4

zeggen. Zeg dus liever: ‘Ik vind dat…’
in plaats van: ‘Ik denk dat mensen

het misschien fijner zouden vin-

den als…’. Maak het probleem ook
niet kleiner en zwak jezelf niet af

met woorden als: ‘Het is niet zo erg
hoor, maar…’ Wees to the point: de

6

samenwerking of communicatie

Uitglijders maken, hoort
erbij. Maar blijf erover praten,
dat is het allerbelangrijkste

verloopt niet goed en daarom is het
belangrijk om alles uit te spreken.

7

Luister aandachtig naar elkaar en wees nieuwsgierig

Luister écht met aandacht. Als de ander aan het woord is, denk dan niet meteen
aan oplossingen en adviezen, maar laat hem of haar uitpraten en vraag door. Als je
oprecht nieuwsgierig bent, hoor je daadwerkelijk wat de ander zegt.

Bekijk het conflict vanuit
een ander perspectief

Wees bereid om je standpunt bij te stellen. Er zijn altijd

twee kanten aan een verhaal en dé waarheid bestaat
niet. Probeer je in de ander te verplaatsen en durf ook
toe te geven als je iets niet goed hebt gedaan. Zeg

dan bijvoorbeeld: ‘Ik heb dat niet goed aangepakt. Hoe

kunnen we ervoor zorgen dat het de volgende keer beter
gaat?’ Zo kun je samen tot een oplossing komen.

Meer leren?

Naast de Moedig Gesprek-trainingen biedt het Leerhuis van

Philadelphia ook leeractiviteiten aan die zijn gericht op de
zorginhoudelijke en de persoonlijke ontwikkeling.
Kijk voor meer info op: mijnphiladelphia.nl/leerhuis

Wees geduldig

8

Wanneer er een
incident heeft plaatsgevonden, is dit
overduidelijk. Maar het
kan ook zijn dat er bij
een ander iets speelt, terwijl jij niets
doorhebt. Als hij of zij jou hiermee
confronteert, kan dit rauw op je dak
vallen en kun je overspoeld worden
met informatie. Schiet niet meteen
in de verdediging door ‘ja maar…’
te zeggen, maar luister eerst goed,
stel vragen en laat het vervolgens
op je inwerken. Je hoeft niet meteen
inhoudelijk te reageren, maar zeg
dat je het even wilt laten bezinken.
Het is wel belangrijk om meteen een
nieuwe afspraak te maken om er
verder over te praten.

tekst Carolien Plasschaert

8

TIPS

Draai er niet omheen
Er is veel lef voor nodig om een

DOEN
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VERHAAL

Een ernstig incident is niet terug te
draaien, maar we kunnen er wel van leren.
Door te kijken hoe het incident heeft
kunnen plaatsvinden, de begeleiders aan
het woord te laten en de leermomenten te
benoemen, komen we samen verder.

Op een zonnige ochtend neemt Anneke, de begeleidster van
de licht verstandelijk gehandicapte Eline, de telefoon op. Het
is de broer van Eline. Waar Anneke al die tijd al bang voor was,
is gebeurd: Eline heeft een ongeluk gehad met haar fiets.
Het gaat anders dan anders

ALS
FIETSEN
NIET
MEER
VEILIG IS

Zonder
erbij na te
denken,
gooit
Eline het
stuur om

Eline (65) stapt de deur van haar appartement uit
om met haar elektrische fiets een tochtje te gaan
maken. Ze doet een lunchtrommeltje met eierkoeken
en broodjes ham onder de snelbinders en legt een
flesje cola in haar fietsmand. Ze vindt het heerlijk om
eropuit te gaan, weg van de drukte in haar woonlocatie, en de wind door haar haren te voelen. Met
de accu van de fiets kan ze zo’n 25 kilometer fietsen,
en dat is precies goed. Eline is geboren en getogen
in deze omgeving en ze plant haar routes zo, dat ze
altijd langs mensen komt die ze kent en die haar willen helpen.
Maar deze ochtend gaat het anders. De accu lijkt al na een paar
kilometer bijna leeg; vreemd, want ze heeft hem thuis nog
opgeladen. Zonder erbij na te denken, gooit Eline haar stuur om
want ze wil terug naar huis. Ze is zo afgeleid door de bijna lege
accu dat ze niet ziet dat het stoplicht op rood staat. Ze geeft een
ruk aan haar stuur en botst tegen de zijkant van een rijdend busje.

Grens tussen vrijheid en veiligheid

Anneke schrikt als ze Eline’s broer aan de telefoon krijgt. Hij vertelt dat Eline met een flinke hoofdwond in een ambulance naar het
ziekenhuis is gebracht. Hier is Anneke altijd al bang voor geweest.
Natuurlijk gunt ze Eline haar
fietstochtjes, maar er zijn de
afgelopen jaren wel vaker
incidenten met haar geweest
en het gevaar van een fietsongeluk is al eerder ter sprake
gekomen. Gelukkig zijn er
geen andere slachtoffers bij
betrokken geraakt; stel je
voor dat ze met haar elektrische fiets tegen een kinderwagen was aangereden! Wat

Anneke
schrikt als
ze Eline’s
broer aan
de telefoon
krijgt

is die grens toch lastig,
denkt Anneke, de grens
tussen Eline’s autonomie,
vrijheid en zelfstandigheid
aan de ene kant, en haar
veiligheid en die van anderen aan de andere kant.

De fiets veilig
opgeborgen

Eline komt uit het ziekenhuis met een
groot verband om haar voorhoofd en een
zakje medicijnen in de hand. Ze voert
alweer het hoogste woord. Ze is erg
gezellig, maar ook behoorlijk dominant;
ze laat zich niets zeggen en kan anderen
flink de les lezen. In de huiskamer speelt
ze een spelletje en gaat die avond vroeg
naar bed.
‘Waar is mijn fiets?’, vraagt Eline de
volgende ochtend aan het ontbijt. Anneke
weet dat de politie de flink beschadigde
fiets die middag zal terugbrengen. Ze
moet dan ook allerlei verzekerings
papieren invullen, want het busje heeft
behoorlijk wat schade en Eline is de
schuldige; zij is tenslotte door rood
gereden. ‘Dat weet ik niet precies, Eline,
misschien moet de fiets eerst wel gerepareerd worden’, zegt Anneke. Eline knikt;
de fiets is er niet, dus ze kan ook niet
fietsen. Anneke legt haar uit dat het voorlopig ook niet verstandig is om op de fiets
te stappen omdat haar wond eerst moet
genezen. Maar dat vindt Eline onzin; er
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is niets aan de hand met die hoofdwond, ze is zelfs al gestopt met
een deel van de medicijnen omdat de dokter in het ziekenhuis
dat had geadviseerd. Hè?, denkt Anneke, wat een vreemd verhaal.
Eline verzint wel vaker dingen om het in haar beleving kloppend
te maken, dus ze neemt zich voor dit straks zelf even te checken bij
de arts. Eline is na het ontbijt erg moe en wil weer terug naar bed.
Ook de dagen daarna slaapt ze veel. Ze vraagt niet meer naar haar
fiets, die voorlopig even in een leegstaand appartement is gezet.
Totdat ze weten wat ze met de fietstochtjes van Eline aan moeten,
staat die fiets daar goed. En zolang Eline de fiets niet ziet, wordt ze
ook niet op een idee gebracht.

Eline heeft een licht verstandelijke
beperking, maar aan de buitenkant

zie je eigenlijk niets aan haar. Ze heeft
lang bij haar moeder gewoond en
toen deze overleed, woonde ze nog

vijftien jaar op zichzelf. Dat lukte haar

Eline zorgt zelf voor de oplossing

uiteindelijk steeds minder goed: ze

Begeleidster Anneke:

Andere leuke bezigheden

‘Ze is me er wel
eentje, hoor!’

Om begrijpelijke redenen zijn de namen en bepaalde details in het verhaal
veranderd.

Het dilemma
Het feit dat je niet ziet dat Eline een licht

verstandelijke beperking heeft, is tevens haar
valkuil. Mensen behandelen haar als een

volwassene die alles goed op een rijtje heeft en

daardoor wordt er vaak meer van haar gevraagd
dan ze aankan. Dit brengt haar regelmatig in de
problemen. De vraag is dan ook waar de grens
ligt tussen haar autonomie en haar veiligheid.

Hoeveel vrijheid kan Eline eigenlijk nog aan? Wat
vinden wij verantwoord? En wat vindt ze zelf?

verzorgde zich niet goed, at soms te

Na Eline’s ongeluk hebben de begeleiders diverse gesprekken met
externe onderzoekers en de coördinerend begeleider. Hoe heeft
het zover kunnen komen dat hun cliënt in haar eentje op pad ging,
een ongeluk kreeg en in het ziekenhuis werd opgenomen met een
hoofdwond? Hadden ze de fiets van Eline eerder moeten afpakken?
Kunnen ze Eline überhaupt haar fietstochten verbieden als dit
beter voor haar is? Er ontstaat een flinke discussie. Een andere
volwassene pak je toch ook niet zijn fiets af na een fietsongelukje?
Uiteindelijk zorgt Eline zelf voor een oplossing. ‘Misschien is het
toch niet zo verstandig dat ik nog fiets’, zegt ze aarzelend als ze
haar gerepareerde fiets voor het eerst weer ziet. Anneke snapt
dat de fiets Eline angst aanjaagt en zegt: ‘Weet je wat, zullen we
afspreken dat we de fiets nog even in de opslag laten staan totdat
jij weer helemaal de oude bent?’ Dat vindt ze een goed idee.

De begeleiders gaan op zoek naar wat er onder die behoefte van
Eline ligt om eropuit te gaan. Wat zoekt ze eigenlijk? Ze wil graag
bezig zijn. Daarom betrekken ze haar bij alledaagse activiteiten in de
woonlocatie. Het werkt niet om Eline ergens toe te dwingen, maar
haar ongemerkt helpen om de juiste beslissingen te nemen, is een
goede tactiek. Als ze na verloop van tijd accepteert dat ze nooit meer
zal fietsen, haalt haar broer de fiets met haar toestemming op en
verkoopt hij hem. Fietsen was haar lust en haar leven, maar nu kan
ze ook haar ei kwijt in haar dagelijkse bezigheden en bij de dagbesteding. De afwas doen met medebewoners kan óók heel gezellig
zijn. Ze hoeft niet meer op de vlucht voor de onrust en voelt zich
eindelijk écht thuis.
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Wat ging
er aan het
fietsongeluk
vooraf?

veel, en soms helemaal niets. Haar

familie haalde haar over om naar het
naburige zorgcomplex te verhuizen.

TOPS EN TIPS

Dat accepteerde ze maar ten dele en

ze voelde zich er niet echt thuis. Totdat
ze op haar 65e een fietsongeluk kreeg.

Wat deden we goed?
De begeleiding heeft zorgvuldig
gehandeld.
Eline is nooit ergens toe gedwongen.
Dat zou niet alleen juridisch onjuist zijn
geweest, maar ook moreel. Ze mag
zelf invulling geven aan haar leven,

‘Toen de telefoon ging, schrok

ik heel erg. Ik dacht meteen aan

iets ernstigs. Daarna ging ik in de

praktische wat moet ik doen-stand: wie

moet ik bellen, wie gaat er naar het ziekenhuis
en wat neem ik mee? Ik was heel blij dat de

verwondingen meevielen en dat ze niet veel
pijn had. En ik moest uiteindelijk ook wel een
beetje grinniken: dit kon er ook maar één
overkomen. Want laten we eerlijk zijn,
Eline is me er wel eentje, hoor!’

en als ze graag fietst, dan mag ze dat
uiteraard doen.
De begeleiding is al die tijd met elkaar
en met de familie in gesprek gebleven
over de risico’s die Eline liep en hoe ze
haar de ruimte konden geven.

Wat hebben we geleerd?
Mensen met een licht verstandelijke
beperking meer structuur geven.
Je minder laten leiden door het IQ,
de buitenkant en de verbale kwaliteiten
van een cliënt, zodat hij niet overschat
wordt.
De onderliggende behoeften
analyseren: wat wil de cliënt nu echt?
En daar de activiteiten op afstemmen.

tekst Esther Bakker tekstbewerking Silvie Warmerdam beeld shutterstock

Kunnen
ze haar
fietstochten
überhaupt
verbieden
als dit beter
voor haar is?

In het
kort
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SPOTLIGHT

SHOPPEN

Cadeautje voor jezelf of een ander

‘Zet eerst
dat zuurstofkapje
bij jezelf op’

De leukste cadeautjes zijn met liefde gemaakt door de cliënten en shop je gewoon
vanuit je luie stoel op philadelphiawebshop.nl. Dat is nog eens win-win.
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‘Als je iedere dag voor anderen zorgt,
vergeet je al gauw om voor jezelf te
zorgen. Terwijl dat júist zo belangrijk is’, zegt Babette Alberda. ‘Want
als jij je niet goed voelt, kun je ook
niet goed voor een ander zorgen.
Denk maar aan een noodsituatie in
een vliegtuig, waar je eerst een zuurstofkapje bij jezelf opzet voordat je
de ander helpt.’ Babette snapt dat
dit soms makkelijker is gezegd dan
gedaan in een branche als de zorg,
maar toch kunnen kleine momenten al een groot verschil maken.
‘Vraag jezelf af waar je behoefte aan
hebt. Daar hoef je geen uren voor
in te plannen, hier kun je ook over
nadenken terwijl je de hond uitlaat of
wanneer je koffiedrinkt. Maar neem

bewust even tijd voor jezelf in plaats
van continu de agenda van anderen
te volgen. Zo voorkom je dat je jezelf
voorbijloopt.’
Hoe doet ze dit zelf eigenlijk? Hoe
zorgt zij ervoor dat ze op het werk
én privé goed in haar vel zit? ‘Net als
zo veel mensen laat ik me ook leiden

‘Neem bewust
even tijd voor
jezelf, in plaats
van continu
de agenda van
anderen te volgen’

door de waan van de dag. Mailtjes
beantwoorden, gesprekken voeren…
Ik reserveer daarom bewust tijd in
mijn agenda voor de dingen die aandacht en tijd vragen. Maar waar ik
door die waan van de dag niet makkelijk aan toe kom. En hoewel mijn
werk nooit klaar is, probeer ik niet te
laat naar huis te gaan, zodat ik nog
genoeg tijd aan mijn gezin kan besteden en de volgende werkdag weer
energiek kan beginnen.’
Eind september kreeg Babette een
award voor Vitality Manager van het
Jaar. ‘Ik was best verrast en ik ben er
trots op’, zegt ze. ‘De zorg heeft niet
altijd een goed imago. Ik hoop dat
deze prijs een positief signaal geeft
dat het ook anders kan.’

Borrelplanken, set van 4 € 17,50

Schriftjes om in te droedelen € 3,95

Terug uit de eighties: de button € 3,50

Jeugdsentiment! Springtouw € 9,95

Knoeien geen bezwaar. Slab € 5,95

Zo wordt afwassen leuk. Theedoek € 9,95

Voor warme babyvoetjes € 12,50

Bijna te mooi om te versturen. 4 kaarten € 3,95

Dompling serie: karaf en bekers v.a. € 5,95

productie Veronique Werz

tekst Carolien Plasschaert beeld privé

Iedere dag ben je bezig met het welzijn van
de cliënten. Maar hoe voel jíj je eigenlijk?
Babette Alberda houdt zich als coördinator
Duurzame Inzetbaarheid bij Philadelphia
bezig met het werkplezier en geluk van
alle medewerkers binnen de organisatie.
Hiervoor won ze de Vitality Manager van
het jaar 2019 Award.

De Vitality Manager van het Jaar Award is voor de professional die zich op een bijzondere manier heeft ingezet
om de mensen en de organisatie te versterken. De jury vindt dat Babette ‘de vitaliteit, het werkplezier en geluk
van haar collega’s naar een hoger niveau tilt.’
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SAMEN
Speel samen
het kwaliteitenspel

Van je collega’s
moet je het hebben!
Wanneer er in een team of op een locatie iets ergs is gebeurd, biedt het Opvang-team Schokkende Gebeurtenissen
van Philadelphia steun en de juiste nazorg. Maar wat kun je
zelf doen om een collega te helpen na een heftig incident?
Wat kun je het beste doen als
je collega een heftig incident
meemaakt?

Jolanda Vink, coördinator van
het Opvangteam Schokkende
Gebeurtenissen: ‘Neem de tijd
voor je collega en probeer te luisteren
zonder te oordelen. Sommige medewerkers zijn
bijvoorbeeld agressie zo normaal gaan vinden
dat ze niet doorhebben hoe heftig dat voor een
collega kan zijn. Het is niet niks om een tik van
een cliënt te krijgen en het is niet gek dat je daar
last van hebt! Zelfs als je het zelf vanzelfsprekend
bent gaan vinden, is het belangrijk te beseffen dat een ander
erg overstuur kan zijn.’
Wat doet zo’n incident met
een team?

Jolanda: ‘Teamleden kunnen
zich onveilig gaan voelen. Soms
is er iets ergs gebeurd omdat
een collega, in jouw ogen, niet
juist handelde. Zeggen: “Als je
er niet tegen kunt, dan moet je
dit werk niet doen”, is niet de
oplossing. Collega’s doen dingen nooit opzettelijk. Voor wie
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het overkomt, is het heel belangrijk om erover
te durven praten, juist met je collega’s. Als jij je
als eerste kwetsbaar durft op te stellen, kan dat
helend werken voor het hele team.’
Het is dapper om je kwetsbaar op te
stellen, maar daarvoor moet je
je wel veilig voelen binnen een
team.

Alice Bronkhorst, medewerker
van het Opvangteam en coördinerend begeleider bij Philadelphia: ‘Zeker, daarom is het belangrijk dat je goed contact hebt en
elkaar vertelt wat bijvoorbeeld
je drijfveren zijn om dit werk
te doen. Weet wat er speelt,
niet alleen op het werk, maar
ook privé. Je neemt je privé
situatie altijd mee naar je werk
en als collega’s daar niets over
weten, hebben ze minder
begrip. Vertel over jezelf, dan
doet een ander dat ook. In het
team waarin ik werk, hebben
we privé de laatste tijd veel te
maken met de zorg voor ouders
en grootouders. Dat is goed om

‘Om je
kwetsbaar
op te durven
stellen moet
je je wel
veilig voelen
binnen je
team’

of een bestaand team met

onderlinge problemen? Speel
dan samen het kwaliteiten-

spel, om elkaars kwaliteiten en

valkuilen te leren kennen. In het

spel geef je antwoord op vragen

als: wat zijn mijn sterke en minder

sterke kanten? En: hoe zien

anderen mij?’

Uit de praktijk
WEES NIET BANG VOOR EMOTIES

Alice: ‘Als opvangteam kwamen we op een afdeling waar in
korte tijd verschillende cliënten een natuurlijke dood waren

gestorven. Daar werd tussen de collega’s onderling niet over
gesproken, omdat ze bang waren dat ze in huilen zouden
uitbarsten. En dus hield iedereen zijn gevoelens voor zich,
waardoor niemand wist dat de anderen er ook moeite mee
hadden. Door je emoties te delen, maak je ze bespreekbaar en
ontdek je dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat zorgt voor
onderlinge steun en verbondenheid.’

Meer informatie
●p
 hlink.philadelphia.nl/protocollen/-/wcl/opvang-na-een-schokkende-gebeurtenis:

protocol Opvang na een Schokkende Gebeurtenis

● phlink.philadelphia.nl/thema/-/wcl/moedige-gespr-2:
● resilians.nl/philadelphia:

het Moedige Gesprek

coaching voor medewerkers en zijn of haar gezin

van elkaar te weten, zodat je kunt vragen: “Kan
ik iets voor je doen?” of: “Zal ik een dienst van je
overnemen?” Dat steunt enorm.’
Wat kun je het beste doen als een
collega iets schokkends meemaakt?

Alice: ‘Behalve luisteren, kun je ook praktische
hulp bieden. Stel bijvoorbeeld vragen als: “Heb
je iets nodig?” of: “Kan ik je ergens mee helpen?”
Moet iemand nog een hele dienst draaien na een
incident, bedenk dan dat dat heel zwaar kan
zijn en kijk of je een vervanger kunt regelen. Kan
iemand zelf naar huis rijden of vindt hij het fijn
dat je even meegaat?
Realiseer je dat een incident met de één meer
doet dan met de ander. Dat heeft deels te maken
met hoe goed iemand op dat moment in z’n vel
zit. Is dit al de zoveelste heftige gebeurtenis in
korte tijd, dan komt het harder aan dan anders.
Ook door gebeurtenissen in het verleden of
privéomstandigheden kan iemand soms net wat
minder aan. Dan kan een duw van een cliënt al
de druppel zijn. Heb daar begrip voor.’
Wat moet je vooral níet doen?

Alice: ‘Reageren met: “dat hoort er nu eenmaal
bij” of je collega verwijten dat hij of zij niet goed
heeft gehandeld. Maar voorkom vooral dat je je

collega aan zijn lot overlaat, omdat je bang bent
verkeerde dingen te zeggen. Alleen al de vraag
“Hoe gaat het met je?” zorgt dat je collega zich
gezien en gehoord voelt.’
Hoe belangrijk is een goede eerste
opvang door collega’s?

Jolanda: ‘Heel belangrijk. Als die opvang door
collega’s goed is, kan de gebeurtenis veel beter
worden verwerkt. Reageren collega’s zonder
begrip, en voelt de collega die is betrokken bij
het incident zich niet gehoord of gesteund, dan
duurt het herstel van zo’n trauma langer, domweg omdat er nog een tweede trauma overheen
komt. Veel medewerkers zijn
niet alleen tijdens hun werk aan
het zorgen, maar zijn ook in hun
thuissituatie nog mantelzorger.
Ze werken soms al tientallen
jaren met dezelfde cliënten en
zijn daardoor heel betrokken.
Daarnaast wordt de zorg voor
cliënten steeds zwaarder en
complexer. Dat vraagt veel van
medewerkers; begrip en steun
van collega’s is daarom belangrijker dan ooit.’

‘Realiseer
je dat een
gebeurtenis
bij de één
harder kan
aankomen
dan bij de
ander’

tekst Margreet Botter beeld privé

Hoe steun je een collega na een incident?

Alice: ‘Zit je in een startend team
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WETEN

Wie doet wat?

Wanneer er een ernstig incident plaatsvindt, wordt dit soms extern
onderzocht. Wat kun je dan verwachten?

!

Na een ernstig incident krijg je te maken met
twaalf stappen die verschillende mensen
moeten zetten. De belangrijkste lees je hier.
Op mijnphiladelphia.nl/stappenplan-ernstigeincidenten staan alle stappen.

Er komt een extern onderzoek als het incident leidt
tot een ziekenhuisopname van de client en/of betrokkenheid van de politie. Voor seksueel misbruik
en kindermishandeling zetten we andere stappen.

Medewerker
Eerste hulp verlenen en
melding doen. Openheid is belangrijk!

(Locatie)Manager
Spin in het web gedurende de gehele periode.
Contacten naar zowel de medewerkers en naar
buiten (familie) als met de directeur. Controleert
de continuïteit van de zorg op locatie. Belt met
een communicatieadviseur als de situatie mogelijk in de publiciteit kan komen. Of voor advies
hoe je de communicatie kunt aanpakken met

de manager neemt contact op
met de familie/verwanten

bijvoorbeeld verwanten.

Direct na een incident
houd je een logboek bij
dat je meteen aan de
melding kan koppelen.

Na overleg met de Raad van
Bestuur doet de directeur
zonodig binnen drie dagen een
melding bij de Inspectie

HET EXTERNE ONDERZOEK
IS BINNEN VIJF WEKEN KLAAR

familie

medewerker

manager

raad van bestuur

directeur

team zorg en kwaliteit
inspectie

Directeur
Is verantwoordelijk, ‘houdt vinger aan de pols’ op
de locatie en is contactpersoon naar de Raad
van Bestuur. Hij of zij zet de lokale acties uit. En in

Rapport
De Raad van Bestuur bespreekt het
onderzoeksrapport met de onderzoekers
en de verantwoordelijk directeur.
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Rapport

overleg met de Raad van Bestuur de landelijke
acties.

Team Zorg&Kwaliteit
Zorgt ervoor dat het externe

Rapp
ort

onderzoek plaatsvindt.
Na de Raad van Bestuur bespreek je het
rapport met je collega’s en manager.
Samen evalueren jullie wat er is gebeurd.

Het is bij een ernstig incident van groot belang dat we zorgvuldig
handelen en dat we hier organisatiebreed van leren.

Raad van Bestuur
Bespreekt het rapport met als vraag: wat kunnen
we hier organisatiebreed van leren?

we vroegen het De externe onderzoekers:
Als de Raad van Bestuur vindt dat
een incident extern onderzocht
moet worden, komen de externe
onderzoekers in beeld. Twee van
hen zijn Cathy Snel en Jef Gevers:
‘Het is niet de bedoeling om een
schuldige aan te wijzen, maar om
te leren hoe het beter kan.’
Cathy: ‘Wij zijn niet van Philadelphia en hebben
hiernaast ook nog ander werk. Er zijn vijf externe
onderzoekers, onder wie Sjef en ik. We beginnen
altijd met het verzamelen van informatie, daarna
gaan we naar de locatie om met de betrokkenen
te praten.’
Sjef: ‘We gaan eerst met de cliënt en de naaste
familie in gesprek. Waar maken zij zich zorgen
over en wat denken zij dat er is gebeurd? Het
onderzoek is niet bedoeld om een schuldige aan
te wijzen, maar om te leren hoe het beter kan.’
Cathy: ‘We maken een tijdlijn waarop we laten
zien hoe het is gelopen, wat we hadden verwacht
en waar het anders is gegaan dan verwacht.’
Sjef: ‘We praten ook met de locatiemanager

‘INCIDENTEN VOORKOMEN, KAN ALLEEN
ALS JE MET ELKAAR IN GESPREK BLIJFT’
en de gedragsdeskundige en, afhankelijk van
de situatie, met bijvoorbeeld een huisarts. We
snappen dat een gesprek voor medewerkers
spannend is en zorgen daarom voor een veilige
situatie. Een medewerker mag ook altijd iemand
bij het gesprek vragen als hij dat prettig vindt.’
Cathy: ‘Vaak geven onze vragen een nieuwe kijk
op de gebeurtenissen en helpen ze om ervan te
leren. Eigenlijk willen we incidenten voorkomen
doordat medewerkers vooraf de signalen leren
herkennen. Dat kan alleen maar als je met elkaar
in gesprek blijft.’
Sjef: ‘Ik bewonder de inzet en betrokkenheid
van de Philadelphia-medewerkers, ook na een
incident. In de zorg werken, is gewoon topsport.’

tekst Silvie Warmerdam beeld Ilse Mulder

Een ernstig incident, wat nu?

Indien meldingsplichtig: verzendt het onderzoeks
rapport naar de Inspectie en onderhoudt contact
hierover met de Inspectie.
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tekst Merel Morre beeld Yasmijn Tan Photograph

de mooiste
geschiedenis
schrijf je samen
geen losse letters
maar aan elkaar

