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Doel
Doel van dit protocol
• Zorg dragen voor een adequate opvang van een betrokkene na een traumatische
werkervaring;
• Bewustmaking van de leidinggevende of maatschapsleden van het feit dat aandacht,
betrokkenheid en blijvende belangstelling voor de betrokkene na een incident van groot
belang is voor de verwerking;
• Vergroten van de kennis van de leidinggevende of maatschapsleden op het gebied van
vroeg signalering van dreigende verwerkingsproblematiek en eventuele doorverwijzing naar
deskundigen.
De opvang is incidentgericht. Het gaat steeds om het meest recente werk gerelateerde
incident en niet om privé- of organisatorische kwesties.
Doelgroep
Deze procedure is bestemd voor
•
alle (student)verloskundigen werkzaam in 1e lijns verloskundige praktijken in het
werkgebied Nijmegen en omstreken aangesloten bij het VSVNO(Grave, Wijchen, Druten,
Beuningen, Nijmegen West, Donna, Cyclus, St. Anna, Groesbeek, Bemmel, Ode).

•

alle medewerkers in CWZ en het UMC St. Radboud van:

•

Gynaecologie/ Verloskunde/kindergeneeskunde

•

Onderzoeksafdelingen

•

Poliklinieken

•

Verpleegafdelingen

Eventueel andere betrokken hulpverleners betreffende de specifieke casus. Gedacht kan
worden aan kraamverzorgende, ambulancepersoneel, huisarts enz.

Definitie
Een traumatische werkervaring wordt als volgt gedefinieerd: “De betrokkenheid bij of de
confrontatie met een agressie incident, seksuele intimidatie of discriminatie of een
traumatisch werk gerelateerde ervaring die voortkomt uit de rol van de (student)verloskundige en/of
de medewerker(s) van het ziekenhuis en welke van invloed is op het persoonlijk functioneren van
betrokkene”.
Hieronder verstaan we o.a. agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, ingrijpende
verloskundige casus(met bijvoorbeeld ernstig letsel of dodelijke afloop), ernstige medische fout,
interne of externe rampen, besmetting (b.v. HIV/ TBC), bedrijfsongevallen.
B = betrokkene(n), dit betreft de verloskundige of medewerker(s) die te maken heeft
gehad met een schokkende werkervaring
L = leidinggevende, dit betreft de leidinggevende van de betrokkene of maatschapslid(of leden)
C = collega, dit betreft een collega van de betrokkene

Indicatie/toepassing
Iedere werkgever / collega / maat moet zorgen voor goede opvang na een ingrijpende / traumatische
gebeurtenis bij een werknemer of collega maat. (1.). Als er in de keten van zorg een dergelijke
gebeurtenis heeft plaatsgevonden kunnen ook meerdere personen betrokken zijn.
Tevens kan meespelen dat er mogelijk fouten zijn gemaakt. Iedereen maakt fouten, maar als
professional is belangrijk te bedenken: wat doet een fout met jou? Wat doe jij met een fout? We
kunnen: ontkennen, catastroferen of van leren. (2. ) Als er in de keten mogelijk fouten zijn gemaakt
is het belangrijk met de betrokkenen op korte termijn om de tafel te gaan voor een debriefing:
Doel debriefing: vastleggen wat er gebeurd is en uiting emoties. Een protocol of handreiking kan
leidraad zijn om de situatie goed te begeleiden en te bespreken. In het Rapport “zorgen voor
zorgverleners” wordt zelfs gepleit voor het opzetten van een netwerk van coaches voor de
begeleiding van zorgverleners betrokken bij de perinatale sterfte aangezien dit kan bijdragen aan een
zorgvuldige afhandeling van de perinatale audit.( 3.)
In een gezamenlijke handreiking “opvang medewerkers na traumatische werkervaring” van VSV
Nijmegen e.o. zouden de betrokken ziekenhuizen en hun medewerkers, de eerstelijns verloskundigen
en hun waarnemers en tevens zo nodig kraamzorg, ambulance medewerkers en huisartsen, elkaar
kunnen steunen in dit proces.

In deze handreiking leggen we samen vast:
•

melden

•

wie erbij?

•

wie initieert?

•

wie zit voor?

•

verslaglegging

•

regel follow-up

•

regel nazorg patiënt en familie,

•

open communicatie

•

regel nazorg personeel , kan er doorgewerkt worden.

Werkwijze opvang na traumatische ervaring
Werkwijze opvang na traumatische werkervaring
(agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, ingrijpende verloskundige casus)
Indien het een verloskundige casus betreft direct een debriefing doen na afloop met alle
betrokken medewerkers!
Indien er al betrokkenen (de plaats waar zich de casus afspeelde) zijn vertrokken, is het zeer
wenselijk deze terug te roepen voor een zo’n compleet mogelijke debriefing.
Voor een goede debriefing zou er gebruik gemaakt kunnen worden van een specifieke methode
die voor ieder bekend is (bijv. CRM-methode)


Denk hierbij ook aan gezamenlijk opstellen van alle uitgaande brieven naar collega
zorgverlener.
 Spreek af tijdens de debriefing wie er verantwoordelijke wordt voor de verdere planning
van evaluatiemomenten (2e en evt 3e opvang gesprek, en evaluatie of nabespreking van de
casus en verloop erna)
 Maak gezamenlijk afspraken tijdens de debriefing of in het 1e gesprek wie de
communicatie op zich neemt richting “buiten”. De betrokken cliënten / patiënten / ouders
en collega zorgverleners.
activiteit
verantwoordelijkheid
Eerste opvang gesprek
C/L; direct na incident
C/L
 Zo nodig eerst veiligheid herstellen
 Bepalen of er bij een of meerdere
C/L
medewerkers sprake is van
slachtofferschap
 Overname van taken
C/L
organiseren(waarneming of vervanging
regelen)
 Medewerkers/collega’s apart nemen in
C/L
voor hem/haar veilige ruimte voor
eerste opvang
 Betrokkene niet alleen laten
 Eerste opvanggesprek voeren(zie tips
C/L
verder in dit protocol)
C/L
 Indien gewenst management/
leidinggevende/directie inschakelen. In
ziekenhuizen via receptie of beveiliging C/L
bereikbaar
 Evt melding doen volgens eigen
protocol zh, formulier
CWZ/RadboudUMC
C/L
 Evt indien nodig melding IGZ(volgens
protocol Leidraad meldingen IGZ 2013
(4), www.igz.nl)

Nazorg
2e opvanggesprek
3e opvanggesprek
evaluatiegesprek

L: bij voorkeur binnen 48 uur en zeker binnen
72 uur
L: 2 weken na incident
L: 6 weken a 2 maanden na (zeer) ernstig
incident

Indien professionele opvang noodzakelijk is:
Doorverwijzen naar bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of huisarts
(klachten of signalen zie verder in dit protocol)

Tips bij opvanggesprek
Wat kunt u doen (en beter niet doen) bij opvang van een collega?
Wel doen:
Beter niet doen:
• rust, tijd en ruimte geven
• eigen casuïstiek melden
• luisteren
• negeren of bagatelliseren
• samenvatten / parafraseren
• overmatige bezorgdheid
• praktische ondersteuning
• grapjes maken of sensatie zoeken
• vragen ‘Wat kan ik voor je doen?’
• adviezen geven of pushen
• meeleven
• ‘Waarom?’ vragen
• uitnodigen bij activiteiten
• nadrukkelijk naar gevoelens vragen
• ervaringen vergelijken: ‘wat is het ergst?’

Klachten en/of signalen die kunnen horen bij stressreactie(PTSS)

Lichamelijke klachten

Psychische klachten

• slapeloosheid
• lusteloosheid
• hoofdpijn
• seksuele problemen
• nek- en rugpijn
• misselijkheid
• beven
• maag- en darmklachten
• vermoeidheid
• benauwdheid
• spier(spannings)pijn
• hartkloppingen

• ongeloof, verbazing, ontkenning
• onrustgevoelens
• verhoogde alertheid
• in- en doorslaapproblemen
• herbeleving
• snel geïrriteerd
• concentratieverlies
• schuldgevoelens
• angst voor een vergelijkbare situatie
• twijfels / verwijten m.b.t. functioneren
• piekeren / malen
• heftige gevoelens / emoties
• machteloosheid
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