
Cursusavond regio Hilversum 13 juni 2019 
 
Mededelingen: 

 
- Het declareren is besproken waarbij nogmaals aangegeven is dat dit tijdig moet. 

Belangrijk omdat gemeentes gegevens nodig hebben, systeem is daarna dicht en 
kunnen hier achteraf niets meer aan doen.  

 
- Besproken is dat personeel op de hoogte moet zijn van de problematiek en risico’s 

van kinderen tijdens het vervoer. Ook laten weten als er nieuwe risico’s zich voor 
doen aan de senior zodat dit verwerkt kan worden. Zijn hier vragen over, altijd naar 
leidinggevende toegaan en om hulp vragen. 

 
- Het werken met het de-escalerend schema is uitgebreid besproken. Per fase in het 

schema is een casus besproken. Voor nieuw personeel uitgelegd dat we werken met 
een de-escalerend schema en dat er alleen vanuit verdediging en veiligheid 
gehandeld kan worden wanneer de eerdere fases vanuit het de-escalerend schema 
niet voldoende hebben gewerkt. Dit wordt alleen gebruikt om de veiligheid van een 
kind en zijn/haar omgeving te waarborgen. Hierop volgend is de veiligheidshantering 
uitgelegd. Personeel geeft aan dat er een duidelijke verbetering plaatsgevonden 
heeft sinds het de-escalerend schema en dat dit slechts nog in enkele gevallen leidt 
tot het bieden van veiligheid en bescherming op stap 5. 
 

- Er wordt besproken dat de brandweer op alle locaties de ruimtes checkt, deze 
goedkeurt en jaarlijks controleert.  

 
Kwaliteitshandboek 

- FOBO is besproken, wat houdt dit in, wanneer wordt deze ingevuld, dit is altijd Blame 
Free. 

- KAR (Kwaliteitsafwijkingsregistratie) formulieren zijn nog eens besproken. 
- RIE zijn besproken, cliënt niveau (risicolijsten), maar ook de ARBO en Proces RIE.  
- Informatieklapper is nogmaals besproken en door iedereen ingezien. Iedereen moet 

deze klapper lezen op locatie en dit moet worden afgetekend op de inwerklijst.  
 

EHBO/calamiteiten 
- Stabiele zijligging is uitgelegd, waarbij het belangrijkste is om het hoofd te 

ondersteunen, de luchtwegen vrij te maken door kin omhoog te kantelen. Dit is 
voorgedaan.  

- Verslikken/verstikken is besproken. Hierbij is het belangrijk eerst de instructie 
‘hoesten’ te geven bij iedereen die deze instructie begrijpt en kan toepassen. Indien 
dit niet werkt vervolgens hand op de borst en met de andere hand 3x hard tussen de 
schouderbladen slaan met een omhoogslaande beweging. Indien dit niet voldoende 
werkt, de Heimlich greep toepassen. Bovenstaande is voorgedaan.  

- Rauteck is besproken en voorgedaan. Hierbij ook besproken hoe je iemand veilig van 
de trap af krijgt.  

- De calamiteiten training 2019 is doorgenomen, zie casussen.  



- Op het moment dat er brand is met kinderen naar de ontruimingsplaats op locaties. 
Rob direct bellen. Rob geeft dan duidelijk aan wat je moet doen. Op deze manier is 
de ontruimingsoefening besproken.  

 
Aanpassing organisatie structuur 

- Besproken is de verandering die gaat plaatsvinden met ingang van 1 september 2019. 
De groepsgrootte zal worden aangepast, er komt een nieuwe structuur waarbij er per 
groep een trainer/therapeut is en de anderen zorgdragen voor de verzorging van de 
kinderen.  

- Deze beslissing is genomen om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. 
- Hiermee gepaard gaande beslissingen: niet meer uitgaan van structureel zwemmen, 

boodschappen doen (externe activiteiten), de wekelijkse schoonmaak zal worden 
overgenomen door een externe partij. 

- Aankomende week krijgt iedere medewerker een persoonlijk gesprek waarin 
besproken wordt wat deze verandering per medewerker betekent. 

 
Checken 

- Iedereen aanwezigheidslijst tekenen 
- Iedereen evaluatie van de cursus invullen 
- Iedereen formulier bij calamiteit personeel invullen. Wie kunnen wij bellen bij een 

calamiteit.  


