Tips voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in contact
met je cliënt.
Nu de maatregelen rondom corona weer oplopen is het fijn dat wij ons kunnen
beschermen om het risico op besmetting bij cliënten zo klein mogelijk te houden.
Denk bij beschermingsmiddelen aan een mondkapje, handschoenen en faceshield. Omdat het gebruik hiervan oplopende spanning kan veroorzaken bij
cliënten hebben we een aantal tips voor jullie die wellicht kunnen helpen om het
gebruik van de beschermingsmaatregelen uit te kunnen leggen en spanning te
kunnen verminderen.
Tip 1:
Zeg je eigen naam en die van de cliënt. Vertel wat je komt doen.
Tip 2:
Zet één mondkapje op en laat een ander mondkapje zien en voelen aan de cliënt.
Tip 3:
Houdt het onderwerp luchtig; enkele voorbeelden; zet het mondkapje op bij een
knuffel / pop van de cliënt, laat de cliënt zelf een mondkapje op doen.
Tip 4: Teken een gezichtje op het oefen-mondkapje.
Lach er samen om hoe gek het er uit ziet als je hem op hebt en benoem dit ook.
Tip 5: Wees bewust van je stem en intonatie.
Tip 6: Neem je cliënt(en) mee in het proces van het gebruik van de
beschermende kleding. Vertel welke beschermingsmiddelen je gebruikt en
waarom.
Tip 7: Vertel dat je beschermingsmiddelen gebruikt om de bewoner te
beschermen en dat we willen voorkomen dat de cliënt ziek wordt.
Tip 8: Maak eventueel een verwijzer / handgebaar voor het gebruik van pbm
en/of een verwijzer / handgebaar voor de medewerker zelf.
Tip 9: Bekijk dit filmpje voor tips: https://vimeo.com/400922070

Tip 10: Bedenk dat het handig kan zijn om de cliënt vaker het gebruik van pbm
uit te leggen, waarom je het draagt.
Met deze tips hopen we dat cliënten meer gewend raken aan het gebruik van
beschermingsmiddelen. Uiteraard is het belangrijk om de tips te laten aansluiten
bij het niveau van de cliënt.
Als jullie vragen hebben of graag advies willen op locatie rondom de-escalatie dan
horen we dit uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
De-escalatietrainers “Let us keep it safe”
de-escalatietrainers@bartimeus.nl
Tel:0614885406

