Wat en waarom registreren van incidenten
Binnen pleeggezinnen kunnen zich incidenten voordoen die betrekking hebben op één of meerdere
pleegkinderen. Een ‘incident’ wordt omschreven als een verstoring van de dagelijkse gang van zaken
die de veiligheid van het pleegkind/de pleegkinderen of de pleegouder(s) bedreigt en mogelijk
schadelijke gevolgen heeft. Dit geldt natuurlijk ook als er gevolgen zijn voor de eigen kinderen in het
gezin. Een incident is bijvoorbeeld als uw pleegkind is weggelopen of zichzelf of een ander heeft
verwond.
Vanzelfsprekend streven we er bij Horizon naar om incidenten zoveel mogelijk te voorkómen.
Daarnaast willen we na een incident de rust en veiligheid voor alle betrokkenen zo snel mogelijk
terugbrengen door gepast te handelen. Ook zorgen we voor nazorg indien dit gewenst is.
Om te kunnen leren van incidenten die zich hebben voorgedaan registeren we deze allemaal in ons
digitale incidentendossier. Deze registratie wordt bijvoorbeeld gebruikt om te kijken of bepaalde
incidenten vaak voorkomen en we dit mogelijk moeten meenemen in onze begeleiding of een
training. En ook om na te gaan hoe individuele incidenten zich hebben afgespeeld en hoe daarop is
gereageerd. In het dossier van het pleegkind staat het incident ook omschreven en het plan wat is
gemaakt met de pleegzorgwerker om herhaling te voorkomen.
Om de incidenten te kunnen registreren is het belangrijk dat de pleegouder(s) hiervan melding
maken bij de pleegzorgbegeleider van Horizon. Onderdelen die geregistreerd worden in de
incidentmelding zijn bijvoorbeeld:
- Wat er is gebeurd
- Datum van het incident
- Een (korte) beschrijving van het incident
- Plaats waar het incident zich heeft voorgedaan
- Afhandeling van het incident
Wij hopen dat we het belang van het melden van een incident duidelijk hebben kunnen maken. Als
er nog vragen zijn, stel deze dan gerust aan uw pleegzorgwerker.

Contact
Wilt u meer weten over pleegzorg neem dan contact met ons op.
Telefonisch: 0172 – 448800
Per e-mail: pleegzorg@horizon.eu

