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Inzet GPS 

 

  

Inzet GPS  

Verwachtingen, verantwoordelijkheden en werkwijze 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Wanneer uit de gesprekken tussen verwant of bewoner, zorgprofessional en  SO blijkt dat het 

wenselijk is dat een bewoner een GPS nodig heeft, geeft dit document de richtlijn aan, over hoe hier 

mee om wordt gegaan binnen de organisatie. 

  

Wanneer een bewoner de wens heeft om zich buiten het terrein van de locatie te begeven kan de 

veiligheid van de bewoner vergroot worden door de bewoner een GPS mee te geven, waardoor 

verwanten en woonbegeleiders zicht hebben op waar de bewoner is. Het GPS-systeem maakt het 

mogelijk de bewoner te traceren en maakt het mogelijk een melding te geven indien de bewoner 

zich te ver van de locatie bevindt. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Verwachtingen en verantwoordelijkheden 

De verwachtingen liggen bij de inzet van GPS als volgt: 

● De bewoner verlaat op eigen risico het terrein van de locatie; 

● De GPS tracker wordt door medewerkers opgeladen en juist ingesteld; 

● De alarmmeldingen van de GPS tracker komen binnen op de ‘Mopas mobiel (samsung 

mobiel) die in de startfase in beheer van het team is; 

● De medewerkers zijn staat de bewoner te traceren, wanneer dit noodzakelijk is; 

● De zorgmedewerkers van een afdeling verlaten zelf niet de locatie om een bewoner op te 

halen. 

  

De verantwoordelijkheden zijn bij de inzet van een GPS als volgt: 

● Verwanten en medewerkers zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken over de inzet van 

een GPS. De afspraken zijn opgenomen in het zorgleefplan; 

● De driehoek van verwanten en zorgprofessionals en de SO draagt gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid over de geaccepteerde en niet geaccepteerde risico’s die voortkomen 

uit het organiseren van een veilige vrijheid voor de bewoner; 

● De geaccepteerde risico’s zijn in de driehoek uitvoering besproken (denk aan vallen, 

kwijtraken van de GPS, verkeersongelukken) 

● De medewerkers van de locatie zijn verantwoordelijk voor een het juist instellen van de GPS; 

● De medewerker is niet verantwoordelijk voor het permanent monitoren van de bewegingen 

van de bewoner; 

● De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het signaleren van GPS meldingen en opvolging 

geven aan deze meldingen door het uitzetten van actie’s, conform afspraken in het 

zorgleefplan; 

● Conform de gemaakte afspraken met verwanten, worden verwanten ingeschakeld om de 

bewoner op te halen of worden vrijwilligers ingezet. In het uiterste geval wordt een beroep 

gedaan op de politie, volgens het protocol ‘Vermissing cliënt’; 
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● Omdat de medewerkers de locatie niet kunnen verlaten is het voor de medewerkers  

onmogelijk om zelf een bewoner op te halen; 

  

 Werkwijze 

● Elke GPS wordt voorzien van een kenmerk dat te herleiden is naar de bewoner en een 

telefoonnummer van de verwant. 

● Wanneer een bewoner gebruik maakt van een GPS wordt deze elke ochtend tijdens de ADL 

zorg bij de bewoner omgedaan (bij dagbesteding wordt deze omgedaan bij binnenkomst); 

● Indien een bewoner ook in de nacht dwaalt wordt voor de nacht gebruik gemaakt van een 

tweede GPS of van de leefcirckels van de locatie (afhankelijk van of een bewoner in de nacht 

naar buiten gaat of niet) 

● Het omdoen van de GPS is maatwerk. Bewoners kunnen op verschillende wijzes de GPS bij 

zich dragen. In de driehoek wordt bepaald waar de GPS wordt gedragen (bijvoorbeeld aan 

de riem, rollator of tas); 

● In de avond wordt de GPS tijdens de ADL zorg weer afgedaan; 

● De GPS wordt door de avond - of nachtzorg elke nacht aan de oplader aangesloten; 

● De oplader ligt in de keuken; 

● Indien GPS niet werkt wordt deze door de organisatie vervangen; 

 

Informeren van locatie medewerkers 

Wanneer een bewoner van een locatie gebruik gaat maken van een GPS worden medewerkers van 

centrale ruimtes zoals receptie, restaurant of voorportaal hierover geïnformeerd, zodat zij wanneer 

nodig hier een rol in kunnen gaan spelen. 

 

Leren kennen van het gedrag van de bewoner 

In het beginstadium is het belangrijk om het gedrag van een bewoner die een GPS heeft gekregen te 

leren kennen. Om inzichten hierover op te doen kunnen verwanten en vrijwilligers gevraagd worden 

om de bewoner in kwestie enkele keren in de gaten te houden. 

met de opgedane kennis kunnen samenwerkingsafspraken over zones, ophalen etc verder verfijnd 

worden. 

 

Eigendom 

GPS systemen die door de organisatie zijn aangeschaft blijven in eigendom van de organisatie. 

 

 

 


