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Aanleiding

Bewoners hebben de vrijheid de locatie te verlaten, al dan niet met de inzet van een GPS tracker.

Als een bewoner met een GPS tracker zich buiten de locatie bevindt kunnen er verschillende

aanleidingen zijn om een bewoner terug te begeleiden naar de locatie. Aanleidingen voor het terug

begeleiden van een bewoner kunnen zijn:

● De weersomstandigheden veranderen waardoor het wenselijk kan zijn om een actie uit te

zetten richting de bewoners (dit kan bijvoorbeeld  zijn paraplu’s uitreiken of bewoners

ophalen)

● Een bewoner drukt op de alarmknop van de GPS tracker die hij/zij draagt (geen MIC melding)

● Een bewoner, voorzien van GPS tracker, blijft langer weg dan gewenst, op basis van de

afspraken die met de bewoner of verwanten hierover zijn gemaakt. Om uitputting te

voorkomen is het wenselijk dat de bewoner terug komt (MIC melding, tenzij..).

● Er komt een melding binnen van een GPS tracker. Een bewoner is verder gelopen dan de

toegestane afstand ingesteld op de GPS tracker. Ter voorkoming van erger dient een bewoner

terug te komen.

Hoe te handelen als het wenselijk is dat een bewoner naar huis wordt begeleid.

Als het wenselijk is dat een bewoner terug wordt begeleid, worden de volgende acties ondernomen.

● De GPS melding komt binnen op de telefoon van de afdeling.

● De gemaakte afspraken uit het zorgleefplan worden geraadpleegd.

● Verwanten van de bewoner worden door de dienstdoende medewerker en geïnformeerd.

Wat kunnen zij doen, conform de gemaakte afspraken?

● Wanneer er verbinding met de wijk is, kan de aanwezige ‘buurtkracht’ mede ingezet worden

om de bewoner naar huis te begeleiden. Voorbeelden van buurtkracht zijn Buurtalerts,

WhatsApp of andere netwerken in de nabijheid van de locatie.

(let op de AVG richtlijnen).

● Wanneer verwanten of de ‘buurtkracht’ geen mogelijkheid bieden bepalen de medewerkers

of het mogelijk is de bewoner zelf te gaan zoeken en/of op te halen. Dit is afhankelijk van de

afspraken die gemaakt zijn met de verwanten en de eventuele aanwezigheid van

gastvrouwen, of vrijwilligers op de locatie.

● Wanneer het niet mogelijk is om iemand naar de bewoner te te sturen wordt de procedure

vermissing bewoner gestart.

● De dienstdoende zorg verlaat nooit de afdeling.



Als een vrijwilliger of medewerker de locatie verlaat om de bewoner te zoeken en/of terug te

begeleiden wordt een smartphone meegenomen (of de app geïnstalleerd op de eigen telefoon)

zodat de GPS locatie van de bewoner kan worden weergegeven.

Als een bewoner terug is begeleid naar de locatie onderneemt medewerker de volgende acties:

● Verwanten van de bewoner worden geïnformeerd .

● Melding van thuiskomst wordt gemaakt d.m.v. SMS alert, indien deze er is.

● De BuurtWhatsapp wordt geïnformeerd

● De (huis)arts en/of SO worden geïnformeerd.

● De fysieke conditie van de bewoner wordt gecontroleerd en indien nodig wordt de nodige

zorg geleverd.

● De medewerker analyseert de gebeurtenis. Is er sprake van een incident? Zo ja, er wordt een

MIC melding gedaan.

● De ondernomen acties worden geëvalueerd.


