Kwaliteit en
Veiligheid
CuraMare vrijwilligerswerk

Ben jij er ook zo trots op om bij een organisatie te werken met het Keurmerk Goede Zorg?
Samen met al onze medewerkers en vrijwilligers werken we dagelijks aan deze
hoge kwaliteitstandaard. De Stichting Qualicor Europe (Europees Instituut die toezicht
houdt op de kwaliteit) toetst of zorginstellingen het huis op orde hebben.

Wat komt er allemaal bij kijken om dit kwaliteitskeurmerk te houden.
CuraMare maakt gebruik van Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit én
veiligheid in de organisatie. Met regelmaat worden onze locaties bezocht door
controleurs z.g.n. auditoren die aanwezige medewerkers en vrijwilligers ondervragen
over bepaalde thema’s. Vrijwilligers spelen dus een belangrijke rol. Wij willen jou
vragen om de onderstaande thema’s door te lezen, zo kunnen we er met zijn
allen voor zorgen dat voor jou en de patiënten/cliënten/bewoners en collega
medewerkers van CuraMare de kwaliteit en veiligheid geborgd blijft!

THEMA 1

Client en patiëntidentificatie
•	Waarom

patiënten zich moeten
identificeren.
•	Dat je moet verifiëren of je de juiste
patiënt/cliënt voor je hebt.

Is de patiënt/cliënt/bewoner die
jij voor je hebt wie hij zegt dat hij
is? En is deze patiënt/cliënt/bewoner wie je denkt dat hij is?
We noemen dit identificatie en
verificatie van patiënten.
In Nederland heeft iedereen die
(medische) zorg wil ontvangen een
identificatieplicht. Identificatie geldt
om te voorkomen dat de zorg wordt
geleverd aan een verkeerd persoon.
Gevolgen van een onjuiste identifica-

tie zijn: verwisseling van een persoon
of fraude. Identificatie vindt plaats op
basis van een geldig identiteitsbewijs
en zorgverzekeringsbewijs.
Het zou heel fijn zijn als je zou weten:

Hoe doe je dat?
In de praktijk word je als vrijwilliger
gekoppeld aan bewoner(s), cliënt(en)
of patiënt(en). Bij de eerste kennismaking stel je jezelf voor en andersom. Daarnaast draag je als vrijwilliger
je vrijwilligerspas; hiermee ben je
voor iedereen herkenbaar.

THEMA 2

THEMA 3

Valpreventie:
voorkom uitglijders

Decubituspreventie
(doorligplekken)

Valpreventie is een
taak van de professional. Als vrijwilliger
kun je ook een bijdrage leveren om
vallen van de patiënt/
cliënt/bewoner of
jezelf te voorkomen.

Decubituspreventie is een taak van de professional! Dat is zeker geen zaak van de vrijwilliger.
Het zou echter wel fijn zijn dat je alert bent. b.v.
als een patiënt/cliënt/bewoner erg onderuit gezakt
zit , dit kan tot doorligplekken leiden. Belangrijk is
dat patiënten/cliënten/bewoners regelmatig van
houding wisselen. Dat voorkomt (verergering van)
doorligplekken.

Je kunt dan denken aan onderstaande punten:
•	Haastige spoed is zelden goed.
•	Zorg voor stevig schoeisel.
•	Laat kabels, slangen en dergelijke NIET onnodig
op de grond liggen.
•	Wees alert op sufheid, verwardheid, stijfheid,
spierzwakte, duizeligheidsklachten.

Een seintje van jullie kan veel leed voorkomen.
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THEMA 4

Handhygiëne
Het lijkt de gewoonste zaak van
de wereld dat je je handen regelmatig wast, toch kan het onder
bepaalde omstandigheden even
vergeten worden.
Bij het werken in de gezondheidszorg is het belangrijk om schone
handen te hebben. Te vaak handhygiëne toepassen bestaat niet. Met
onvoldoende schone handen bestaat
het risico dat bacteriën worden verspreid en vooral bewoners, cliënten
en patiënten met weinig weerstand
kunnen hier schade van ondervinden. Het is belangrijk dat de vrijwilliger bij het betreden van kamers en
na het aanraken van een bewoner,
cliënt of patiënt en zijn / haar hulpmiddelen, de handen zorgvuldig wast
of desinfecteert.
Werk je met voeding? Dan hebben
we extra afspraken over hygiëne.
Voor vrijwilligers die met voeding

werken gelden de volgende persoonlijke maatregelen:
•	Nagels horen kortgeknipt en
schoon te zijn en vrij van nagellak.
•	Kunstnagels kunnen een bron van
besmetting zijn en worden daarom
niet toegestaan.
•	Lang haar (dit is haar dat bij patiëntencontact de patiënt kan raken)
moet opgestoken of in een staart
samengebonden worden.
•	De handen horen vrij te zijn van
sieraden en polshorloges. Het is
onmogelijk om de huid onder de
sieraden afdoende te reinigen en/
of te desinfecteren.
•	Onder ringen, armbanden en
polshorloges wordt een warm en
vochtig klimaat gecreëerd waarin
micro-organismen goed kunnen
overleven.
•	Oorbellen mogen gedragen worden mits deze niet op de kleding
hangen. Ook een lange ketting is
voor een verwarde patiënt eenvoudig te grijpen.

Handen reinigen
Pas bij voorkeur handdesinfectie
toe (handalcohol). Handdesinfectie
is efficiënter, sneller en beter voor
de handen.
Pas handreiniging toe (water en
zeep)
•	bij zichtbaar vuil op de handen,
•	bij plakkerig aanvoelen van de
handen,
•	na bezoek aan het toilet,
•	na neus snuiten, niezen en
hoesten,
•	na het wassen van de handen is
handdesinfectie niet nodig.

THEMA 5

Informatieoverdracht
Als vrijwilliger is het belangrijk
dat je rekening houdt met de
privacy van onze patiënten /
cliënten / bewoners. Daarom
is geheimhouding van belang.
Al onze medewerkers en vrijwilligers tekenen hiervoor een
geheimhoudingsverklaring. Met
alle (medische) gegevens van
patiënten/cliënten/bewoners
dient uiterst zorgvuldig te worden omgegaan.

mee als vrijwilligers meedenken:
van vertrouwelijke of
privacygevoelige informatie;
•	Werkplekken die niet zijn afgesloten tijdens afwezigheid;
•	Een medicijn verdeelsysteem dat
onbeheerd wordt achtergelaten.
•	Aantreffen

Wij willen je dan ook vriendelijk
vragen om melding te maken bij je
leidinggevende of de begeleiding als
je de zaken onbeheerd aantreft. Zie
het niet als klikken, wij zijn er erg blij
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Meer informatie over Informatiebeveiliging kun je vinden in een folder van
CuraMare. Deze folder is opvraagbaar bij je leidinggevende.

THEMA 6

Incidenten melden

EEN VOORBEELD UIT HET ZIEKENHUIS

Onlangs is er een zuurstoffles op
de voet van een vrijwilliger gevallen.
Deze vrijwilliger heeft dat bij de coördinator vrijwilligers gemeld. Zij kan
nu actie ondernemen om dit in de
toekomst te voorkomen. De technische dienst gaat nu kijken of de
leverancier van de zuurstoffles hier
iets voor heeft.

Het lijkt misschien op het eerste
gezicht niets voor jou als vrijwilliger
maar wij vragen als organisatie toch
om incidenten te (blijven) melden.
Wij doen ons uiterste best om onze
cliënten veilige zorg te bieden. Toch
kan er iets misgaan. Door incidenten
te melden, oorzaken op te sporen,
verbetermaatregelen op te stellen en
aanpassingen te maken in het systeem, proberen we herhaling van hetzelfde soort incident te voorkomen.
Dat vraagt om een veilige omgeving
waar je ongewenste gebeurtenissen
durft te melden en bespreken. Het is

belangrijk om een incident te blijven
melden. Als vrijwilliger kun je een
incident melden bij je direct leidinggevende of de coördinator vrijwilligers. Deze zal dan samen met de
vrijwilliger het incident in het systeem
melden. Zij zal je ook op de hoogte
brengen over de afspraken die n.a.v.
dit incident zijn gemaakt. Op deze
manier kun je ook als vrijwilliger een
bijdrage leveren aan verbeteringen.

Met elkaar zorgen wij
dat mensen een fijne tijd hebben
bij CuraMare.
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THEMA 7

Wat te doen bij calamiteiten
(Continuïteitsplan en crisisbeheer)

Stel dat er iets gebeurt met een
bewoner, cliënt op patiënt terwijl
jij aan het werk bent; dan zou het
fijn zijn als je weet wat je moet
doen.
Van een vrijwilliger verwachten we
dat je het meldt, bij een collega-medewerker of leidinggevende, als er
een ongeval plaatsvindt, iemand
onwel wordt of als er brand uitbreekt.
Binnen de organisatie hebben wij
een goed functionerende BHV
organisatie. Als vrijwilliger heb je hier
geen rol in; wel kan het zijn dat er om
assistentie wordt gevraagd. Je kunt
denken aan het opvangen van een
groep cliënten of patiënten.
Wat als er brand uitbreekt? Wat als
er een gevaarlijke stof vrij komt? Ga
dan naar een medewerker en vraag
om hulp.
Andere noodsituaties waar we
mee te maken hebben zijn:
•	uitvallen van telefonie en/of de
stroomvoorziening,
•	storing van het computersysteem,
waardoor medewerkers niet bij de
gegevens van de patiënt of cliënt
kunnen.

Brandveiligheid en andere
calamiteiten
Brandveiligheid is van groot belang
en heeft dan ook veel aandacht binnen CuraMare. Er zijn maatregelen
getroffen die brand moeten voorkomen of de gevolgen tot een minimum
moeten beperken. Voorbeelden
hiervan zijn:
•	
Bouwkundige en installatietechnische maatregelen genomen.
Je kunt denken aan brandcompartimenten, rookmelders en deuren
die automatisch dichtvallen.
•	
Bedrijfshulpverlening: Deze
hulpdienst is bedoeld om tijdens
gevaarlijk situaties (calamiteiten)
letsel en schade van patiënten,
bezoekers en medewerkers zoveel
mogelijk te voorkomen en te
beperken. Alle medewerkers zijn
hiertoe speciaal opgeleid en geoefend tot ‘bedrijfshulpverleners’
(BHV-ers). Binnen ons ziekenhuis zijn de medewerkers van de
Spoed Eisende Hulp (SEH), bij

Wat te doen bij een calamiteit

 el 112 							
B
•	Werk je in het ziekenhuis? Bel 299
•	Geef het ruimtenummer van betreffende locatie door, deze staat boven
iedere deur.
•	Meld wat voor calamiteit het betreft: brand, vermoedelijke hartstilstand,
ongeluk of agressie.
•
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calamiteiten, ploegleiders. Binnen
de ouderenzorg (Woonzorgcomplexen) zijn een aantal medewerkers opgeleid als BHV-er. De BHV
heeft een voorpostfunctie tot de
brandweer is gearriveerd. BHV-ers
zijn herkenbaar doordat ze een
hesje dragen.
•	
Vlucht- en ontruimingsplannen:
Op elke afdeling vind je vlucht- en
ontruimingsplannen, waarop is
aangegeven langs welke route je
bij een calamiteit (zoals een brand)
de afdeling/het gebouw moet
verlaten. Als vrijwilliger verwachten
we dat je ze weet te hangen, zodat je deze in geval van nood snel
kunt raadplegen. Ze hangen op
centrale plekken op alle afdelingen
(bij blusmiddelen).
•	
Oefeningen: Om goed voorbereid
te zijn op een eventuele calamiteit
houdt de Bedrijfshulpverlening
regelmatig kleine en grote calamiteitenoefeningen in en rondom het
gebouw. Dit gebeurt al dan niet in
samenwerking met de brandweer
en externe hulpverleningsdiensten.
Bacteriën/virussen
Als er een bacterie of een virus
heerst binnen CuraMare, volg dan
de instructies van de hygiënisten
en teamleiders op. Melding hiervan
wordt gedaan via een intern nieuwsbericht (nieuwsflits). De melding
en de richtlijnen / protocollen die
gevolgd moeten worden ontvang je
via de coördinator vrijwilligers. Ook
worden op locatie de melding en de
richtlijnen zichtbaar opgehangen. De
medewerkers op locatie en specifiek
op jouw afdeling zijn eindverantwoordelijk en geven je de juiste informatie
over wat wel en niet kan of mag.

THEMA 8

Ongewenst gedrag
of discriminatie, soms ook helaas van
fysieke agressie.

Binnen CuraMare vinden wij het
van groot belang dat medewerkers en vrijwilligers kunnen functioneren in een prettige, stimulerende werksfeer.
Toch kan het voorkomen dat een
medewerker of vrijwilliger zich niet
met voldoende respect bejegend
voelt. Als bepaald gedrag als storend

wordt ervaren, is dit al reden om te
kunnen spreken van ongewenst gedrag. Soms is er sprake van seksuele
intimidatie, andere keren van pesten

Als je te maken hebt met ongewenst
gedrag kun je hiermee naar je coördinator vrijwilligers of leidinggevende
op de afdeling gaan. Samen met
hem/haar bepaal je welke stappen
nodig zijn om een eind te maken aan
het ongewenste gedrag.

THEMA 9

Agressie
Als vrijwilliger kun je te maken
krijgen met verbale of fysieke
agressie van patiënten, cliënten
en/of bezoekers. Binnen CuraMare is het Beleid Ongewenst
Gedrag en het beleid Veilige Zorg
van toepassing.
Het uitgangspunt van het Beleid Ongewenst Gedrag is, dat alle medewerkers en ook cliënten, patiënten,
bewoners, bezoekers en vrijwilligers
elkaar met respect behandelen.
Ongewenst gedrag wordt daarom
ook door CuraMare als verwerpelijk
gedrag gezien dat niet wordt toegelaten, dat nooit nadelige consequenties voor het slachtoffer mag hebben
en waarop straffen staan. In het
beleid Veilige Zorg zijn gedragsregels
opgenomen alsmede hoe gehandeld
dient te worden bij overtreding van
deze gedragsregels.
Hieronder volgen een aantal tips
hoe je het beste met agressie kan
omgaan.
•	Let op gevaar! Je eigen veiligheid
gaat voor, soms is weglopen het
beste.

•	Vraag

hulp van een collega (bij
voorkeur een medewerker).
•	Blijf zelf rustig, door een heftige
reactie van jouw kant kan agressie
toenemen. Beantwoord nooit met
agressie of geweld.
•	Bewaar afstand en maak geen
onverwachte bewegingen.
•	Zorg ervoor dat je aan de juiste
kant van de tafel of een vluchtweg
zit, zodat je snel weg kunt. Je
staat of zit dus dicht bij een deur.
•	Toon begrip voor andermans situatie. Als de agressor zich gehoord
en serieus genomen voelt zal de
agressie vaak verminderen.
•	Voorkom discussie, daarmee kun
je agressie versterken.
Helpen bovenstaande tips niet:
•	Geef dan aan dat zijn/haar gedrag
niet gewenst is. Beëindig het ge-
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sprek en verlaat de ruimte. Indien
de agressor een bezoeker is, vraag
hem of haar het pand te verlaten.
•	Als deze weigert het pand te verlaten schakel dan de receptie in. Zij
schakelen de Flakkeese Beveiliging
en/of de politie in.
•	Voor directe hulp: bel 112. Indien
je in het ziekenhuis werkt kun je
299 bellen; hiermee roep je assistentie op van de IC en de SEH.
•	Meld het incident bij je direct
leidinggevende en de coördinator
vrijwilligers. Zij registreren het incident en regelen eventuele nazorg
voor de vrijwilliger.
Bezoekers die zich vaker agressief
uiten zijn bekend bij de Receptie en
het Afsprakenbureau. Het ziekenhuis
kan een bezoeker door middel van
een gele kaart een officiële waarschuwing geven. Met een rode kaart
kan het ziekenhuis de persoon de
toegang tot het ziekenhuis (terrein)
ontzeggen. Voor deze bezoekers
geldt dat de politie direct gebeld kan
worden als zij geen afspraak hebben
in het ziekenhuis en zich agressief
gedragen.

THEMA 10

Aangrijpende situaties
Na een aangrijpende situatie met
een patiënt, bewoner bezoeker of
familielid raden wij je aan hierover te praten met een directe
collega. Dit kan een vrijwilliger,
medewerker of je direct leidinggevende zijn. Het is belangrijk om
dat te doen voordat je naar huis
gaat. Ook vragen wij jou om het
incident te melden bij de coördinator vrijwilligers op jouw locatie.
Mocht je behoefte hebben aan
meer ondersteuning of kom je acuut
in aanraking met een vervelende,
heftige, emotionele situatie dan is
het Het BedrijfsOpvangTeam (BOT)
beschikbaar. Het BOT, is er voor
werknemers en vrijwilligers die iets
vervelends of heftigs meemaken.
Het BOT team is bereikbaar op
06 – 833 25 214

Buiten jouw directe collega’s, de
coördinator vrijwilligers en het BOT
hebben we binnen CuraMare vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er voor medewerkers
en vrijwilligers die het gevoel hebben

dat zij onvoldoende ondersteund
worden en/of het idee hebben dat de
situatie onvoldoende serieus genomen wordt. De vertrouwensperspoon
zorgt voor de informele afhandeling
van incidenten. Als de klacht niet
in de informele sfeer kan worden
opgelost, is het mogelijk een officiële klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon geeft je hier dan meer
informatie over.

Bedrijfs-Opvang-Team

Kom je acuut in aanraking met een vervelende, heftige, emotionele situatie
en heb je behoefte aan een luisterend oor? Voor vrijwilligers is ook het
BOT Bedrijfs Opvang team beschikbaar:

06 – 833 25 214
bot@curamare.nl
Telefonische bereikbaarheid vertrouwenspersonen van de organisatie:
•	Christina Verkerke, ZVGO, bereikbaar op 06 22 56 65 04
•	Bram Mourik, ZVGO, bereikbaar op 0187 60 76 39

Ambassadeur kwaliteit en veiligheid worden?
Vind jij het onderwerp kwaliteit en veiligheid leuk en interessant?
Dan zijn we op zoek naar jou!
We willen een aantal vrijwilligers als ambassadeur voor kwaliteit en veiligheid benoemen. Zij volgen training(en) waarbij
we dieper ingaan op bovenstaande onderwerpen. We willen een brede vertegenwoordiging van vrijwilligers. Het mooie
hiervan is dat de ambassadeurs hun kennis over kunnen brengen op de andere vrijwilligers. Zou je dit willen dan zijn
wij daar heel erg blij mee. Je kunt jezelf opgeven bij de coördinator vrijwilligers van
de locatie waar je vrijwilligerswerk doet of via vrijwilligers@curamare.nl
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