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SCAN JE TEAM 
De complexiteit van de zorg neemt toe. Als verzorgende of  

verpleegkundige moet je, binnen complexe situaties, op tijd risico’s 

signaleren en hierop handelen. Voor het signaleren van risico’s zijn 

diverse handige hulpmiddelen beschikbaar. Maar hoe werk je als 

team nu op een goede manier aan risicosignalering? Deze teamscan 

helpt je om inzicht te krijgen in hoe jouw team aan risicosignalering 

werkt, geeft je aanknopingspunten om met jouw team in gesprek te 

gaan en ideeën om kleine verbeteringen in te voeren. 

 

 

GEBRUIK VAN DE TEAMSCAN 
Maak een keuze voor optie 1 of 2. 
 
AANVINKEN EN UITWISSELEN 
 
Kopieer voor ieder teamlid een Teamscan. 

* Ieder voor zich bekijkt de Teamscan zelfstandig. 

* En kruist aan welke uitspraak voor hem of haar passend is. 
 
Wissel daarna met je teamgenoten uit 

* Welke uitspraken zijn niet aangekruist? 

* Praat daar met elkaar over en kijk wat je eraan kunt doen. 
 
SAMEN STICKEREN 
 
Neem de uitspraken uit de Teamscan over op een flap. 

* Geef iedereen drie rode en drie groene stickers. 

* Laat iedere deelnemer groene stickers plakken bij de 
punten waarvan zij zegt: dat doen we met ons team al 
goed. 

* Laat iedere deelnemer rode stickers plakken bij de punten 
waarvan zij zegt: dat kan beter. Je mag ook twee of drie 
stickers bij één punt plakken als je dat een belangrijk punt 
vindt. 

* Bespreek het punt met de meeste rode stickers. 

* Bedenk met elkaar wat je wil doen om dit punt aan te 
pakken. Misschien is er bijvoorbeeld scholing nodig, of een 
ander hulpmiddel voor risicosignalering. 
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RISICOSIGNALERING: WAAROM EIGENLIJK? 
 

 In ons team praten wij over het belang van risicosignalering 

 Ik weet wat de visie is van mijn organisatie op risicosignalering 

 

RISICOSIGNALERING:  EEN TWEEJAARLIJKS AFVINKLIJSTJE? 
 

 Tijdens de dagelijkse zorg ben ik mij bewust van risico’s en let ik hierop   

 Ik maak vaker dan twee keer per jaar gebruik van een hulpmiddel voor 

risicosignalering 

 Ik ervaar het signaleren van risico’s niet als alleen maar het afvinken van een  

risicosignaleringslijst  

 

RISICOSIGNALERING: EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID! 


 Het signaleren van risico’s is in ons team een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid  

 Ik weet altijd of- en zo ja, wie ik moet betrekken wanneer ik een risico signaleer  

 Als ik een risico signaleer bij een cliënt dan kan ik bij mijn collega’s terecht voor 

hulp of advies 

 

VAN SIGNALEREN NAAR ACTIE! 
 

 Ik weet wat ik moet doen als ik een risico signaleer 

 Onze risico-screeningslijst(en) zijn helder en eenvoudig te gebruiken 

 Als ik een risico signaleer dan ga ik daarover in gesprek met de  

cliënt(vertegenwoordiger) 

 Als ik een risico signaleer dan onderneem ik daar (in overleg met de cliënt) actie 

op  

 Bij het uitvoeren van deze acties houd ik rekening met de wensen van de cliënt 

 Wij leggen de actie vast in het zorgleefplan en evalueren of de actie het 

gewenste resultaat heeft opgeleverd  

 Ik ervaar nooit spanning tussen het verminderen van gezondheidsrisico’s en het 

welzijn van de cliënt 

 

 

 

 

 


