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Individuele boekingen
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Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de
begeleiding/zorg?
Kwaliteit is belangrijk:
Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele
inschrijving, verleent een enthousiast team van vrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van
de accommodatiebeheerder/schipper de noodzakelijke begeleiding/ADL/zorg.
SailWise heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit geldt niet alleen voor haar
watersportactiviteiten, maar ook voor alle randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om
onze watersportactiviteiten voor iedereen mogelijk te maken en dus ook voor de eventueel
benodigde begeleiding/ADL/zorg tijdens onze activiteiten.
Uitgangspunt: vrijwilligers dienen bevoegd en bekwaam te zijn
De evt. benodigde begeleiding, ADL, of complexere zorg moet altijd gegeven worden door
daartoe bevoegde en bekwame mensen.
Dit betekent dat zodra de zorg complexer of risicovoller wordt SailWise het nodig vindt dat die
verleend wordt door speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers (verpleegkundige of verzorgende
vrijwilligers) die wij bevoegd en bekwaam achten voor deze noodzakelijke complexere zorg.
SailWise heeft een lijst opgesteld van alle zorghandelingen die tijdens de vakanties van
SailWise door een verpleegkundige vrijwilliger gedaan moeten worden.
Dus: Complexere zorg > speciale vrijwilliger is noodzakelijk!
Dit kan dus ook gelden voor handelingen die in de thuissituatie worden verricht door
bijvoorbeeld ouder of mantelzorger!
Raadpleeg dus onze lijst!
Mocht je twijfelen of een handeling wel of niet onder een van de items van de lijst valt, neem
dan contact op met onze boekingsmedewerkster.
Op de activiteiten/vakanties van SailWise gaat niet standaard een verpleegkundige,
verzorgende of arts mee. Dus in dit soort gevallen zullen wij daarvoor een deskundige
vrijwilliger moeten gaan zoeken. De boeking blijft daarom onder voorbehoud tot een geschikte
vrijwilliger voor de betreffende handeling(en) is gevonden.
Om teleurstellingen te voorkomen is het daarom heel belangrijk dat bij de inschrijving de
juiste en volledige informatie wordt verstrekt qua noodzakelijke verzorgingshandelingen.
Boeking onder voorbehoud tot speciale vrijwilliger is gevonden
Zodra de verzorgingshandeling voorkomt op onze lijst of de wettelijke lijst zullen wij je om
nadere informatie en een uitvoerige overdracht vragen. Waarna wij een geschikte vrijwilliger
kunnen gaan zoeken die bekwaam en bevoegd is om de betreffende handelingen te verrichten.
De boeking wordt dus in dit geval pas definitief indien wij de geschikte vrijwilliger gevonden
hebben.
SailWise behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren indien er geen bevoegde en
bekwame vrijwilliger gevonden kan worden die deze zorg op zich wil nemen (in dat geval wordt
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de eventuele reeds betaalde reissom zonder annuleringskosten gerestitueerd).
Indien er voor de betreffende reis nog plaatsen ongeboekt zijn, is het ook mogelijk dat de gast
voor de noodzakelijke handelingen zelf een bevoegd en bekwaam persoon regelt, die dan als
betalende gast meegaat. De verantwoordelijkheid voor de betreffende handelingen ligt dan
echter expliciet bij de gast en zijn begeleider.
Indien onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, behouden wij ons het recht voor om de
deelnemer uit te sluiten, weg te zenden zonder restitutie.
Lijst van handelingen waarvoor SailWise speciale vrijwilligers moet zoeken
“Complexe en/of risicovolle handelingen SailWise”
• Mocht u twijfelen of een handeling wel of niet onder een van de items van de lijst valt,
• neemt u dan aub contact op met onze boekingsmedewerkster.
• U bent verplicht SailWise vooraf te voorzien van een goede schriftelijke overdracht
• inclusief behandelingsvoorschrift, het te volgen protocol en eventuele bijzonderheden. (1)
Wat als de deelnemer de handeling zelf uitvoert, maar daarbij hulp nodig heeft?
Alleen voor de specifiek in de lijst aangegeven handelingen is dat mogelijk zonder speciale
vrijwilliger.
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Nader uitleg en achtergrond
1) Behandelingsvoorschrift
Dit is een beschrijving hoe de desbetreffende handeling gedaan moet worden volgens het
protocol. Een actuele overdracht met nadere bijzonderheden is hierbij inbegrepen. Het
behandelingsvoorschrift/protocol en overdracht dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de
activiteit te worden toegezonden aan SailWise
2) Uitvoeringsverzoek:
Is een door de behandelend/opdrachtgevendarts getekend verzoek en is wettelijk
voorgeschreven bij een voorbehouden handeling. Indicaties/contra-indicaties en andere
bijzonderheden zijn toegevoegd. Het uitvoeringsverzoek dient uiterlijk 4 weken voor aanvang
van de activiteit te worden toegezonden aan SailWise
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3) Aanvullende verklaring:
Dit is een verklaring die nodig is als de deelnemer:
- Zelf de handelingen voortkomende in de lijst uitvoert
- En een helpende hand nodig heeft van een vrijwilliger (bijvoorbeeld voor het aanreiken
van de spullen).
In deze verklaring geeft een deelnemer aan dat de handelingen op zijn aanwijzingen en onder
zijn verantwoordelijkheid gebeuren.
De aanvullende verklaring dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit te worden
toegezonden aan SailWise.
Wettelijke achtergrond:
In de wet BIG wordt de bevoegdheid tot verlenen van complexe, risicovolle en voorbehouden
handelingen in de zorg geregeld. Voor een aantal in de wet expliciet genoemde handelingen,
de zogenaamde voorbehouden handelingen, schrijft de wet voor wie bevoegd is om deze
handelingen uit te voeren.
Voor de overige handelingen dient de zorgverlener (in dit geval dus SailWise) zelf te bepalen
wie zij bevoegd acht om deze zorghandelingen uit te voeren en te zorgen dat degene bekwaam
is voor de desbetreffende zorghandeling.
Waarbij in het algemeen geldt: ONBEKWAAM MAAKT ONBEVOEGD!
Het beleid van SailWise
Ter invulling hiervan heeft SailWise een lijst van de meest voorkomende complexere
zorghandelingen opgesteld, die SailWise risicovol acht en waardoor de inzet van een speciale
vrijwilliger nodig is.
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