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1. Voorwoord
Welkom als aanstaand vrijwilliger bij SailWise!

Deze handleiding dient als rode draad en naslagwerk om je te informeren over het reilen en zeilen op
de ’avontuurlijke’ Lutgerdina en de ‘Koninklijke’ Beatrix, maar ook op ‘het grensverleggende’
watersporteiland Robinson Crusoe.

Door de jaren heen zijn er allerlei standaards ontstaan het in werken als vrijwilliger bij SailWise. Deze
handleiding bundelt een aantal van deze standaards zodat je al enigszins voorbereid een van onze
accommodaties kunt betreden. Daarnaast lees je in deze handleiding meer over de meest
voorkomende beperkingen die je aan boord kunt tegenkomen.

Het blijft echter een basis, omdat we nooit alle mogelijke situaties en aspecten van vrijwilligerswerk
bij SailWise kunnen en willen beschrijven. Bovendien is elke groep weer anders, waardoor geen week
hetzelfde is.
Laat je dan ook vooral verrassen. En er is voldoende ruimte voor eigen inbreng aan creativiteit en
ideeën. De bemanning is er om je vragen te beantwoorden en je waar nodig in het goede vaarwater
te houden.

Meer informatie over het SailWise vrijwilligersbeleid, onze voorwaarden en protocollen is te lezen in de
notities ‘Vrijwilligers: ons kostbaarste kapitaal’ en ‘Voorwaarden en informatie voor vrijwilligers
SailWise’ . Deze notities zijn te downloaden op de site www.sailwise.nl.

Veel watersportplezier!

Bemanning Lutgerdina, Beatrix en Robinson Crusoe
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2. Inleiding …
Zeilen, kanoën, roeien, surfen, waterskiën… Steeds meer mensen, ook met een beperking, beoefenen
een actieve watersport.
SailWise biedt een uitgebreid en gevarieerd watersportprogramma voor mensen met diverse
handicaps (hier komen we later in de handleiding nog op terug).
Het doel van het programma is om samen met deelnemers en vrijwilligers een actieve
watersportvakantie te hebben. Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van ieders mogelijkheden. De
vrijwilligers bieden daar waar nodig de deelnemers ondersteuning op het gebied van de persoonlijke
verzorging, huishouding, zij stimuleren de deelnemers om hun eigen mogelijkheden te ontdekken,
grenzen te verkennen en deze eventueel te verleggen. En uiteraard helpen zij hen met het deelnemen
aan het zeilproces op de Lutgerdina en de Beatrix en op het eiland Robinson Crusoe wordt van de
vrijwilliger verwacht dat hij of zij ook watersportinstructie kan geven. Kortom: Je bent als vrijwilliger
dus multifunctioneel inzetbaar. Dat maakt het vrijwilliger zijn bij SailWise ook zo aantrekkelijk; de
diversiteit aan taken.
Je hoeft geen ervaring te hebben in de verzorging. We vragen wel de bereidheid en inzet om te
helpen verzorgen, zodat je met de andere vrijwilligers de verzorging van deelnemers die dat nodig
hebben kunt uitvoeren. Tevens is het goed het een en ander te weten over bijvoorbeeld tiltechnieken
en de verschillende soorten handicaps. Deze informatie krijg je op de introductiedagen.
Mensen boeken individueel óf met een groep een zeilactiviteit. Bij individuele boekingen gaan er altijd
vrijwilligers mee, terwijl er bij groepen de begeleiding zelf wordt geregeld. Bij groepen kun je denken
aan scholen, revalidatiecentra, woonvormen, vrienden/families. Maar op Robinson Crusoe zijn er bij
élke boeking vrijwilligers nodig die zelfstandig en verantwoord het water op kunnen met een aantal
deelnemers aan boord.
Op de Lutgerdina en Beatrix is het niet noodzakelijk dat je over watersportervaring beschikt.
Als je een aantal keer als vrijwilliger met de Beatrix hebt gevaren en weet hoe het is om als vrijwilliger
mee te draaien, kun je je - als je genoeg zeilervaring hebt, - op kantoor aanmelden als vrijwillige maat
op de Beatrix. Er wordt dan gekeken of je in het profiel past van vrijwillige maat en als dat zo is, kun
je pas na het meedraaien met een matentraining, ingepland worden als maatje. Over bovenstaande
onderwerpen vind je meer in deze handleiding.

3. Onze filosofie
SailWise gaat uit van de filosofie dat watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel
zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen met een handicap en/of
chronische ziekte. Watersport biedt met haar diverse disciplines uitdagende mogelijkheden voor
iedereen. Bovendien biedt watersport een fantastische manier van vrijetijdsbesteding of vakantie
invulling die mensen met een handicap uit het maatschappelijke isolement helpt en de integratie
bevordert.
Hierdoor voelen mensen met een handicap zich fysiek en mentaal minder geremd en kunnen meer uit
het dagelijkse leven halen en hun leven op meer zelfstandige wijze leiden.
Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn daarbij de sleutelwoorden. Veiligheid en kwaliteit staan
daarbij hoog in het vaandel.
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Visie:

Actief en zelfstandig watersporten draagt bij aan fysieke en mentale onafhankelijkheid van
mensen met een handicap.

Missie: Mensen met een handicap helpen hun mogelijkheden te ervaren en vergroten door middel
van toegankelijke watersportactiviteiten in een ontspannen en veilige omgeving voor
iedereen.

In de praktijk
SailWise is gericht op zeilen, kanoën, roeien, surfen en waterskiën. De deelnemers die bij ons hun
vakantie boeken komen dus in eerste instantie om te watersporten.
De watersportactiviteiten zijn afgestemd op het eigen niveau van de deelnemers, Bij het organiseren
van onze activiteiten gaan wij uit van de mogelijkheden van sporters, niet van eventuele beperkingen.
Het motto van SailWise is niet voor niets: normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.
SailWise gaat ervan uit dat mensen met een beperking zelf aangeven hóe ze willen sporten, wáár ze
willen sporten en óf ze daarbij geholpen willen worden. Zelf kunnen kiezen voor watersport impliceert
dat je op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden. Dit zelf kiezen neemt met zich mee dat
jij als vrijwilliger op de hoogte bent of wordt gebracht van de verschillende mogelijkheden aan boord,
hoe intensief de activiteit is, welke aanpassingen er zijn gemaakt aan het vaarmateriaal, enz. Hierbij is
jouw inzet als vrijwilliger, naast die van de vaste bemanning op de accommodaties, van groot belang.
Enthousiasme, teamspirit, creativiteit, openminded en respectvol zijn, zijn kernwoorden voor succes in
het werk als vrijwilliger.
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4. SailWise
SailWise biedt verschillende meerdaagse watersportactiviteiten waarbij men naar hartenlust kan
genieten op- en rond het water. Of het nu gaat voor de sportiviteit, de ontspanning of de gezelligheid.
Iedereen is bij ons van harte welkom, ongeacht beperkingen. Professionele medewerkers en
goedgetrainde vrijwilligers zorgen samen met de deelnemers voor een onvergetelijke tijd. Veiligheid
en kwaliteit staan daarbij hoog in het vaandel. We streven naar de optimale match tussen ons aanbod
en de behoefte van deelnemers. SailWise beheert drie verschillende watersportaccommodaties. Om
een goed beeld te krijgen wat we aanbieden zetten we hieronder de mogelijkheden even op een rijtje.

Beatrix
De Beatrix is een snelle en stabiele tweemast catamaran van 18 meter die speciaal is gebouwd voor
mensen met een beperking. Ze biedt plaats aan maximaal 12 personen (8 deelnemers en 4
vrijwilligers), plus een schipper en een vrijwillige maat. Dankzij de grote stabiliteit en
overzichtelijkheid, is varen met de Beatrix veilig en prettig
tegelijk. De Beatrix is zo ontworpen dat mensen met een
beperking haar zelf kunnen varen. Dankzij het joystickstuursysteem met lift en audiokompas kunnen mensen in
een rolstoel en slechtziende of blinde mensen de
catamaran ook besturen. Omdat de gangboorden breed
zijn en de schoten en vallen met handlieren bediend
worden, kunnen mensen in een rolstoel het complete
schip bedienen.
De ligplaats van de Beatrix is in Elahuizen, Friesland.
Hiervandaan varen we door Friesland en op het
IJsselmeer. It Sailhûs is de groepsaccommodatie waar
geslapen wordt. De accommodatie is rolstoeltoegankelijk
op de begane grond, zo ook de ruim bemeten sanitaire
voorzieningen en de keuken. Er zijn 2- en 3
persoonsslaapkamers, alle voorzien van ‘n wastafel.
Vanaf het terras in onze haven is er een prachtig uitzicht over de Fluessen, alwaar regelmatig een
kampvuurtje gestookt wordt en nagepraat over de dag op het water, of wat de volgende dag zal
bieden.
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Lutgerdina
De Lutgerdina is een traditionele tweemastklipper van 34 meter lang. Achter het historische uiterlijk
gaat een brok moderne techniek schuil. Ze biedt plaats aan maximaal 20 personen voor dagtochten
en bij meerdaagse tochten maximaal 20 personen (13 deelnemers en 7 vrijwilligers), plus uiteraard de
schipper en 2 maten. Er is plaats voor 7 rolstoelgebruikers. Dankzij de grote stabiliteit van het schip is
varen met de Lutgerdina veilig en avontuurlijk tegelijk. Het schip is aangepast aan het gebruik door
mensen met een beperking en vaart onder meer op het IJsselmeer en de Waddenzee. Elke dag
afmeren in een haven is niet nodig, omdat er aan boord een salon, keuken, hutten en sanitaire
voorzieningen zijn.

Wanneer je met de lift naar benedendeks gaat, kom je uit in de sfeervolle salon met een ruime, open
keuken. Het schip beschikt verder over vier tweepersoonshutten en drie vierpersoonshutten, alle
voorzien van wastafel met warm en koud stromend water. In twee hutten bevindt zich een tillift. En in
totaal zijn er drie in hoogte verstelbare bedden. Er zijn 4 wc’s waarvan 2 rolstoeltoegankelijk met
douche.
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Robinson Crusoe
Robinson Crusoe, een eiland in de Loosdrechtse Plassen, is
het watersportcentrum van SailWise. Hier beoefenen
mensen met een beperking de zogenaamde kleine
watersport: zeilen in open boten, roeien, kanoën,
windsurfen en waterskiën. Het huis op Robinson Crusoe
biedt plaats aan 23 personen (exclusief 7
watersportinstructeurs, 1 beheerder en 2 assistent
beheerders) en is afgestemd op de eisen van
rolstoelgebruikers (maximaal 10). Voor dagtochten kunnen
er 30 personen terecht.

Vanuit de deels aangepaste open keuken
kijk je de woonkamer in, waar je een
prachtig uitzicht hebt over het terras, het
haventje en de Loosdrechtse Plassen. Je
hoeft je dus geen moment te vervelen! Er
zijn 4 een-persoons, 7 twee-persoons en 3
vier-persoons slaapkamers, elke kamer is
voorzien van een wastafel en per bed een
hang/legkast. Er zijn 5 in hoogte verstelbare
bedden.
Sanitaire
voorzieningen
zijn
ruimschoots aanwezig, want naast de drie
gewone toiletten en twee douches zijn er
vier
aangepaste
rolstoeltoegankelijke
douche/toilet ruimtes. Eén heeft bovendien
een douchebrancard, een in hoogte
verstelbaar toilet en een verrijdbare tillift.
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Kantoor SailWise

SailWise heeft naast de schepen en accommodaties een kantoor en werkplaats in Enkhuizen. Hier
komen de aanvragen voor groepsboekingen en individuele aanmeldingen van deelnemers en
vrijwilligers binnen. Verder wordt er de administratie afgehandeld, betalingen en declaraties verwerkt
en contact onderhouden met alle betrokkenen.
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5. Deelnemers
Deelnemers bij SailWise zijn mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of
mensen met een chronische aandoening. Veel deelnemers schrijven zich individueel in, andere in
groepsverband, zoals leerlingen van mytylscholen, vrienden, families of bewoners van woonvormen.
Meer specifieke informatie over verschillende handicaps vind je in hoofdstuk 8 en 9 van deze
handleiding.

Handleiding vrijwilligers SailWise
10

6. Werkzaamheden vrijwilligers
Bemanningsleden, deelnemers en vrijwilligers zorgen er samen voor dat er wordt gezeild of een
activiteit kan worden uitgevoerd. De verschillende werkzaamheden worden in onderling overleg
verdeeld, zodat er voldoende ruimte blijft voor eigen initiatief.
Het is de bedoeling dat iedere vrijwilliger haar steentje bijdraagt, zowel in de verzorging als tijdens
het zeilen, bij het doen van boodschappen en bij de huishoudelijke taken. Het zeilen en huishouden
wordt zoveel mogelijk samen gedaan met de deelnemers. De verzorging is echt een extra taak voor
vrijwilligers.

a) Het samen varen van het schip op de Lutgerdina en de Beatrix
Op de Lutgerdina en de Beatrix is de hele groep aan boord van hetzelfde schip, iedereen maakt
dezelfde tocht. Tijdens het zeilen zijn er duizend-en-één dingen te doen. Zeilen, hijsen, sturen,
zwaarden opdraaien, navigeren, knopen leggen, manoeuvres uitvoeren, het weerbericht uitluisteren,
dek schrobben, enzovoort.

De bemanning geeft de deelnemers naar eigen vermogen een taak en probeert iedereen zoveel
mogelijk overal bij te betrekken.
Als vrijwilliger heb je hierbij in eerste instantie een ondersteunende taak. Denk bijvoorbeeld aan het
vasthouden van een rolstoel, zodat iemand meer kracht kan zetten bij het draaien aan een lier, of het
samen opschieten van een lijn. Soms zul je hierbij het gevoel hebben dat een deelnemer ontzettend
aan het stuntelen is, en dat het veel sneller gaat als jij dat even alleen doet.
Ons uitgangspunt is juist, dat het niet uitmaakt hoe lang iets duurt, het is belangrijk dat iedereen mee
kan doen en plezier heeft in het samen varen. Veel deelnemers komen juist ieder jaar weer terug,
omdat ze aan boord van onze schepen zo lekker actief bezig kunnen zijn en overal bij betrokken
worden. Wel kun je iemand vragen of diegene het misschien prettig vindt als je hem of haar ergens
mee helpt. Trek nooit zomaar iets uit iemands handen!

b) Begeleiding en instructie bij het watersporten op Robinson Crusoe
Wij bieden watersportactiviteiten voor mensen met een beperking. Eigen vaardigheid met een of
meerdere takken van de kleine watersport is dus een must om als vrijwilliger mee te kunnen draaien
op het eiland. Er moet ook worden gekookt, schoongemaakt, getild en verzorgd en is het geweldig als
er iemand bij het kampvuur gitaar kan spelen, echter de vaardigheid in het varen is een
basisvoorwaarde.
Uiteraard heeft niet iedereen dezelfde hoeveelheid ervaring en behendigheid met zeilen of kanoën.
We vragen niet naar diploma’s. Leren zeilen is namelijk een kwestie van uren maken. Wel van belang
is zelfkennis, controle, rust en anticiperen op de omstandigheden aan boord. Kortom lol maken binnen
een gedegen omlijnd veiligheidskader. Tijdens het introductieweekend wordt door de bemanning in
het bijzonder op deze aspecten gelet.
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Op Robinson Crusoe lopen er veel watersportactiviteiten parallel. Er gaat een groepje kanoërs weg,
drie zeilbootjes gaan een wedstrijdje varen, twee anderen gaan op een ander eiland ijsjes eten, etc.
De begeleiding is hierdoor tamelijk individueel of gebeurt in kleine groepjes. De bedoeling is dat
deelnemers zo actief mogelijk kunnen functioneren om zo zelfstandig mogelijk te varen. Dat betekent
samen voorwaarden scheppen waarbinnen dat veilig, verantwoord en met plezier mogelijk is.

Watersport is echter meer dan enkel het zeilen of kanoën op zich. Ook het klaarmaken van de boot,
het opruimen en schoonmaken achteraf, maar ook het kennen en toepassen van wijkregels of het
voorbereiden van een tocht op de kaart valt allemaal onder watersport.
Deze manier van werken doet, een groot beroep op je creativiteit en improvisatietalent. Het dwingt je
waarschijnlijk op een andere manier te kijken naar watersport. Neem daar de tijd voor. De bemanning
helpt je hier graag bij.

De bemanning/vrijwilliger geeft de deelnemers naar eigen vermogen een taak bij het varen van het
schip en probeert iedereen zoveel mogelijk overal bij te betrekken.
Als vrijwilliger heb je hierbij in eerste instantie een sturende/ondersteunende taak. Soms zul je hierbij
het gevoel hebben dat een deelnemer ontzettend aan het stuntelen is, en dat het veel sneller gaat als
jij dat even alleen doet. Ons uitgangspunt is juist, dat het niet uitmaakt hoe lang iets duurt, het is
belangrijk dat iedereen mee kan doen en plezier heeft in het samen varen. Veel deelnemers komen
juist ieder jaar weer terug omdat ze aan boord van onze schepen zo lekker actief bezig kunnen zijn en
overal bij betrokken worden. Wel kun je iemand vragen of diegene het misschien prettig vindt als je
hem of haar ergens mee helpt. Trek nooit zomaar iets uit iemands handen!

c) Huishouden
Naast het samen varen van het schip is het van belang dat je als vrijwilliger deelneemt aan de
dagelijkse gang van zaken.

Er moet gegeten en gedronken worden, mensen moeten worden verzorgd, sanitair en keuken moeten
hygiënisch schoon blijven, zeilpakken moeten worden uitgehangen, etc.
Het is niet alleen de taak van de vrijwilligers en bemanning om het werk dat er ligt te doen.
Ons uitgangspunt is dat iedereen, naar vermogen, zoveel mogelijk bijdraagt aan de dagelijkse gang
van zaken op de accommodatie. Dat betekent dat je als vrijwilliger zoveel mogelijk deelnemers en
mede-vrijwilligers stimuleert om te helpen met het een of ander. De ene keer kan dat betekenen dat
je meer bovendeks bezig bent en dat de andere vrijwilligers juist deelnemers helpen met het
aantrekken van de zeilkleding. Of op het eiland Robinson Crusoe juist meer boten optuigt dan alleen
de alleen je eigen bootje. De andere keer kan het zijn dat je juist benedendeks, de wc’s en badkamers
naloopt met een emmertje sop, zodat iedereen weer van het schone sanitair gebruik kan maken.

Net als bij het watersporten wordt hier creativiteit en improvisatietalent gevraagd. Veel deelnemers
wonen in instellingen waar het eten kant-en-klaar wordt aangeboden. Wat is er dan leuker om op
vakantie zelf boodschappen te doen, groente te snijden of ’s ochtends iedereen zelfgemaakt ontbijt op
bed te brengen?
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d) Sociaal
Watersporten bij SailWise is per definitie een sociaal gebeuren. Het spreekt dan ook voor zich dat
vrijwilligers daar een belangrijk aandeel in hebben. Vrijwilligerswerk bij SailWise bied je de
mogelijkheid om binnen een vakantiesfeer met mensen in contact te komen die één passie delen,
watersport. In de individuele weken ben je een week lang met dezelfde groep mensen op en rond het
water. Dat geeft de mogelijkheid tot bijzondere contacten, gesprekken en ervaringen. Het doet echter
ook aanspraak op je sociale conditie. Vandaar dat we hieronder op een korte checklist hebben
neergezet wat is er nodig voor vrijwilligerswerk bij SailWise:

 Een flink sociaal uithoudingsvermogen: beschikbaarheid zolang als nodig is. Er is niet of
nauwelijks tijd voor privémomenten. Rustig een boek lezen zal er bijvoorbeeld niet in zitten,
samen spelletjes doen of eten koken zal veel vaker voorkomen;
 je inzetten met de nodige verantwoordelijkheidszin;
 intensief in een groep kunnen en willen functioneren;
 contacten leggen op basis van gelijkwaardigheid;
 humor mèt deelnemers en vrijwilligers i.p.v. óver hen;
 gepaste discretie bij verzorging;
 een open, betrokken houding ten opzichte van onbekende aspecten van het werk;
 eigen inbreng, flexibiliteit en improvisatievermogen.

e) Verzorging
Een groot aantal deelnemers dat een vakantie boekt bij SailWise heeft assistentie nodig bij de
verzorging. De ene keer gaat het om helpen bij het aan- en uitkleden, naar het toilet gaan of wassen,
de andere keer gaat het om assistentie tijdens het eten of een steuntje in de rug bij het aan boord
gaan. Sommige mensen hebben overal hulp bij nodig.
Als vrijwilliger help je deelnemers voor zover en waar dat nodig is. Doorgaans geven mensen zelf
prima aan óf en hoe ze geholpen willen worden. We gaan er vanuit dat mensen zelf doen wat ze zelf
kunnen, ook al kost dat soms wat meer tijd. Tijdens de introductie geven we je hier handvatten voor.

Verzorging vraagt een basis van vertrouwen. Soms moet er (van beide kanten) schroom overwonnen
worden, voordat een deelnemer zich door een vrijwilliger onder de douche of op het toilet laat helpen.
Of voordat iemand zich (letterlijk) blindelings naar het einde van de steiger laat begeleiden. We gaan
ervan uit dat je hier als vrijwilliger zorgvuldig mee omgaat.

f) Hygiëne
Op de accommodaties ben je met veel mensen op een kleine locatie.
Dit maakt hygiëne een belangrijk aandachtspunt. Zowel qua regelmatig tussendoor schoonmaken van
de diverse ruimtes (en dan met name de sanitaire ruimtes), als qua verzorgingsmomenten. Denk
hierbij aan het toenemend voor komen van multiresistente bacteriën (die ervoor zorgen dat bepaalde
infecties moeilijker te behandelen zijn met antibiotica). Maar ook ter voorkoming dat een onverhoopt
diarree- of griepvirus door de groep zou kunnen gaan.
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Daarom een aantal tips:)

 In een sociale setting; Ontspannen!
 Bij zorgcontact; Bewust een zorgmoment ingaan.
Handhygiëne is hierbij zeer belangrijk. Handen zijn een ideale verspreidingsweg!
Meestal is je handen goed wassen met water en zeep voldoende, zie hieronder tips om je handen
goed te wassen.
Bij specifieke verpleegkundige handelingen, zoals bij wond zorg ook desinfectie met handalcohol en
gebruik van handschoenen, deze zijn op de locaties aanwezig.
Wassen met water en zeep zorgt voor uitdroging, kloofjes en wondjes. Hier kunnen bacteriën zich in
gaan nestelen en kan zorgen voor huidschilfers. Gebruik van een handcrème is daarom aan te raden.
Wanneer was je je handen?:
1.
2.
3.
4.
5.

Voor een zorgcontact.
Bij wisselen van een zorghandeling.
Na blootstelling aan lichaamsvloeistof.
Na een zorgcontact.
Voordat je met eten aan de slag gaat.

Andere tips tijdens zorgcontact:

Ringen en horloges weg.
Haar vast.
Kleding wassen op 40 graden.
Elke dag schone kleding is wenselijk.
Dagelijks sanitair huishoudelijk schoonmaken.
Sanitair extra schoonmaken bij verdachte situaties.
Bv diarree.
• Elke dag schone handdoekjes in sanitair en keuken.
• Verpleegkundige handelingen alleen op de kamer van de deelnemer, liever niet op het sanitair
indien mogelijk.
• Urinezak aan boord/overboord legen, altijd handen wassen met water en zeep. Geen kraan
voorhanden? Je vaart op een plas!
• Bij twijfel, raadpleeg altijd de bemanning!
En nogmaals: In een sociale setting: ontspannen, we zijn op vakantie!
•
•
•
•
•
•

g) Wie is waartoe bevoegd binnen de verzorging
De reguliere adl hulp, dus wassen, naar toilet of bed helpen, helpen met eten, aankleden e.d.
wordt bij SailWise verleend door alle vrijwilligers. Om goed voorbereid aan die taak te beginnen
vragen wij iedere nieuwe vrijwilliger deel te nemen aan het introductieweekend.
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Uitgangspunt bij complexere zorg  verpleegkundige vrijwilligers.
SailWise heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.
Dit betekent dat zodra de zorg complexer of risicovoller wordt SailWise het nodig vindt dat die zorg
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 of verzorgende vrijwilliger gedaan moeten worden.

Vrijwilligers voor die speciale zorgtaken worden individueel benaderd.
Op de activiteiten/vakanties van SailWise gaat niet standaard een verpleegkundige of arts mee. Dus
als een deelnemer complexere zorg nodig heeft zullen wij daarvoor een deskundige vrijwilliger moeten
gaan zoeken. De daarvoor geschikte vrijwilliger wordt daarvoor persoonlijk benaderd en er wordt
nagegaan of de vrijwilliger bevoegd en bekwaam is (en dus ook recentelijke ervaring met de
desbetreffende handeling heeft). Deze vrijwilliger wordt vooraf op de hoogte gebracht van de
benodigde behandelvoorschriften/ protocollen en krijgt bij aanvang van de week nog de meest actuele
overdracht.
Pas als wij de benodigde speciale vrijwilliger gevonden hebben wordt de desbetreffende boeking voor
de deelnemer definitief.

Duidelijkheid over wie wat mag doen.
Voorafgaand aan de week zal de schipper/beheerder tijdens het vrijwilligerspraatje iedereen duidelijk
informeren over de deelnemers en de bijbehorende zorg/begeleiding.
Hier zal de schipper/beheerder het vrijwilligersteam ook informeren over de aanwezigheid van de
verpleegkundige vrijwilliger en de speciale zorgtaken die door die vrijwilliger dienen te gebeuren.
In de bijlage vind je ook de lijst van de meest voorkomende complexere zorghandelingen, zodat
iedereen weet wie waarvoor bevoegd is.

Gevoel dat er iets niet klopt tijdens de week?

Onze deelnemers vragen wij het inschrijfformulier volledig en correct in te vullen en zodra wij enige
twijfel hebben wordt er nog voor de bevestiging persoonlijk contact met de deelnemer opgenomen
om de zorgvraag goed in beeld te krijgen (en bij nieuwe deelnemers gebeurt dat altijd).
Desondanks kan het toch gebeuren dat je als normale vrijwilliger geconfronteerd wordt handelingen
die conform het SailWise-beleid voorbehouden zijn aan de verpleegkundige vrijwilligers of andere
complicaties. Bijvoorbeeld doordat:
-

een deelnemer een gewone, niet verpleegkundige vrijwilliger vraagt om hem te helpen met
handelingen die voorbehouden zijn aan een verpleegkundige/verzorgende vrijwilliger.
Het helpen bij een handeling achteraf toch meer blijkt te zijn dan alleen spullen aangeven.
Het inschrijfformulier achteraf toch niet volledig of niet correct blijkt te zijn ingevuld. Meestal
gebeurt dit niet uit kwade wil, maar bestempelen de deelnemers/hun ouders/begeleiders de
handeling zelf niet als risicovol, doordat die in de thuissituatie ook niet door een
verpleegkundige/verzorgende gedaan wordt.
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Dus zodra je denkt dat je zorg moet verlenen waarvoor je niet bevoegd bent, waarschuw
en overleg altijd met de bemanning……
Die zal de deelnemer erop aanspreken en zoeken naar een passende oplossing (en dan kun je denken
aan herverdeling van taken, versterking van het vrijwilligersteam met een verpleegkundige of indien
het inschrijfformulier echt niet correct is en er geen directe oplossing voorhanden is, terugsturen).
Tevens zal hij dit terugkoppelen naar kantoor, waardoor we bij een volgende inschrijving er alert op
kunnen inspringen.

Wat als de deelnemer de handeling zelf uitvoert, maar daarbij hulp nodig heeft?
Alleen voor de specifiek in de lijst aangegeven handelingen is dat binnen ons beleid toegestaan voor
een “gewone” vrijwilliger.
Maar juist bij “hulp bij” is het oppassen geblazen, omdat je vlug gevraagd kunt worden om meer
handelingen te doen dan gewenst en/of toegestaan voor een “gewone” vrijwilliger.
Belangrijk is om als “gewone” vrijwilliger duidelijk hierover je grenzen aan te geven naar de
deelnemer. Bij twijfel, altijd overleggen met de schipper/beheerder.

h) Medicijnen (herinneren aan/helpen bij inname medicatie)
Normaalgesproken is iedere gast zelf verantwoordelijk voor zijn/haar medicijngebruik. Maar vaak komt
het voor dat mensen geholpen moeten worden bij medicijngebruik. De ene keer in de vorm van
“herinneren aan”, en de andere keer hulp bij het innemen van, of het aanbrengen van een zalf. Dit
kan alleen onder de volgende voorwaarden:
indien een goede schriftelijke overdracht plaatsgevonden heeft
én de medicijnen in vooruitgezette doseringen per toedieningstijdstip zijn uitgezet in een
verdeeldoos, pillendoos of strips.
Als een deelnemer hierbij geholpen moet worden dan zal de bemanning dit aan het begin van de
week dit aangeven en hiervoor een vrijwilliger vragen, om dit onder toezicht en verantwoording van
de bemanning op zich te nemen. Belangrijk is om een aftekenlijst bij te houden.
-

Maar bij niet uitgezette medicijnen, injecties en medicijn houdende zalven is verpleegkundige
noodzakelijk.
Indien de medicijnen niet in de juiste doseringen zijn uitgezet per toedieningstijdstip, of
geïnjecteerd of in het lichaam ingebracht dienen te worden, beschouwt SailWise dit als een
risicovolle handeling en kan de verantwoordelijkheid voor de toediening van de medicatie alleen
overgedragen worden aan een verpleegkundige die daartoe bevoegd en bekwaam is.

i) Klussen
’s Winters ligt een deel van het varend materiaal in Enkhuizen, bij de werkplaats en op de wal bij de
accommodaties. Dan worden de boten klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Dit gebeurt onder
andere tijdens klusweekenden op de drie accommodaties. Je kunt je hiervoor aanmelden via
boekingen@sailwise.nl.
De data hiervoor staan vermeld op de website of je wordt per mail op de hoogte gebracht van de
datum. Het betreft meestal het 3e weekend van de maand in december/januari en februari of maart.
Je kunt een heel weekend komen vrijdagavond tot zondagmiddag, maar ook een deel van het
weekend.
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Er worden dan allerhande klussen uitgevoerd. Je hoeft niet per se handig te zijn om ook te komen, er
moet ook geïnventariseerd worden bijvoorbeeld. Voor de inwendige mens wordt gezorgd tijdens zo’n
weekend.
Heb je interesse, dan kun je dat doorgeven op kantoor 0228-350756 of boekingen@sailwise.nl.

7. Vragen, verwachtingen, vooroordelen…
Als je als vrijwilliger voor het eerst in contact komt met iemand met een lichamelijke beperking, zijn er
een aantal zaken die aandacht vragen.

Verwachtingen en vooroordelen
Het idee dat je hebt van iemand die een beperking heeft, beïnvloedt de manier waarop je met iemand
omgaat. Vaak wordt dat idee versterkt door ervaringen uit het verleden. Zo kun je bijvoorbeeld
iemand in een rolstoel die bij verschillende zaken hulp nodig heeft ten onrechte gaan zien als iemand
die in alles hulpbehoevend is.

Bij veel mensen bestaat het stereotype beeld van een hulpbehoevende en zielige gehandicapte. Je ziet
dit bijvoorbeeld wanneer iemand die een rolstoel gebruikt samen met iemand op stap is die loopt. Niet
zelden worden vragen, in winkels, restaurants of elders, alleen aan- of via degene die loopt, gesteld.
Op deze manier kleineer je de ander en plaats je jezelf (onbewust) op een voetstuk. Een oprecht en
gelijkwaardig uitgangspunt voor contact sta je hiermee in de weg. Mensen met alléén een lichamelijke
beperking zijn puur beperkt door hun lichaam. Negen van de 10 keer hebben zij dus ook géén
verstandelijke handicap.

Ten aanzien van de watersport zou je een bepaalde verwachting kunnen hebben van iemands
mogelijkheden of eventuele beperkingen. Deze verwachting kan gebaseerd zijn op een stereotype
beeld van bijvoorbeeld iemand die spastisch is of en ervaringen met iemand met een dwarslaesie.
Realiseer je dat je, wanneer je vanuit dit soort onterechte verwachtingen handelt, iemand tekort kunt
doen of veel te hoge eisen aan iemand kunt stellen. Dé gehandicapte bestaat immers niet, ieder
individu is uniek en zo ook zijn beperking.
Wanneer je jezelf mogelijk betrapt op vooroordelen of misverstanden t.a.v. mensen met een
beperking, hoef je jezelf niet schuldig te voelen. Belangrijk is dat je eventuele vooroordelen bij jezelf
herkent en corrigeert op dit vlak.

Medeleven
In een krampachtige poging om hun eigen onzekerheid te verbergen, vluchten mensen soms in een
vorm van onpersoonlijk of formeel gedrag. Medeleven wordt dus zoiets als: ‘Wat vervelend dat je deze
beperking hebt, hè?’ Hierdoor breng je de aandacht van het onderwerp af en maak je een
gelijkwaardige, eerlijke en open relatie onmogelijk. Praten over iemands beperking is overigens beslist
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geen ‘must’. Als je een goede relatie met iemand hebt opgebouwd, hoeft het natuurlijk ook geen
taboe te zijn.

Het belang dat je hecht aan een beperking
Uiteraard is iemand met een beperking meer dan alléén zijn beperking. Bij een eerste contact speelt
de beperking soms een duidelijke rol. Gedurende de week zul je merken dat je meer naar de
mogelijkheden bent gaan kijken en verdwijnt de handicap vaak zelfs naar de achtergrond.

Vragen stellen
Door, in veel gevallen, open vragen te stellen, krijg je een goed beeld van wat de deelnemer wel en
niet kan en wat hij/zij prettig vindt. Vragen wat iemand wil, of iemand geholpen wil worden en hóe
iemand het liefst geholpen wil worden e.d. is geen taboe. Ga ervan uit dat iemand doorgaans het
beste zelf antwoord kan geven op deze vragen.
Help je bijvoorbeeld iemand vanuit de rolstoel in de boot te komen dan is het plezierig als ‘getilde’ te
ervaren dat je een persoon bent en geen zak aardappelen.
Vragen stellen en antwoord krijgen, is natuurlijk een tweezijdig proces. Ook iemand met een
beperking moet zich voor kunnen stellen dat een vrijwilliger twijfels heeft of (nog) niet weet op welke
manier hij of zij het beste verschillende zaken kan vragen of hulp kan bieden. Het belangrijkste is dat
je open staat voor elkaar.
Als je bijvoorbeeld iemand ziet klungelen met de fokkenschoot of het aantrekken van een zeiljas wil je
dit waarschijnlijk niet té snel uit handen nemen. Maar als je helemaal geen hulp aanbiedt, is het
mogelijk voor diegene nog frustrerender. Om dit soort vervelende situaties te vermijden ga je er pas
vanuit dat iemand iets niet kan of ergens mee geholpen wil worden nadat je dat ervaren of gevraagd
hebt.

Gehandicapt?

Praat je over gehandicapt zijn dan is er een verschil te onderscheiden tussen:
1. De laesie: dat wat je objectief (medisch-technisch) als beperking of gebrek kunt vaststellen.
2. De beleving: dat wat iemand subjectief als belemmering van het gehandicapt zijn ervaart.
Enkele zaken die hierbij een rol spelen zijn:

 De mate waarin je ondanks je beperking toch doelen kunt bereiken. Voorbeeld:
• Iemand die blind is, kan niet zien of er een andere boot aankomt, maar wel voelen/horen
als het zeil klappert. Uitwijken gaat niet, het zeil bedienen wel.
 De mate waarin de maatschappij, zowel letterlijk als figuurlijk, drempels laat bestaan of juist
wegneemt. Voorbeeld:
• Door de aanwezigheid van een lift in de Lutgerdina kun je met een rolstoel zelfstandig
vanuit de verblijfsruimte naar het bovendek.
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•

Als je door een beperking thuis of in een tehuis extra beschermd wordt opgevoed,
kan je beperking een nog grotere belemmering worden.

 De plaats van iemand met een beperking in de samenleving. Hierbij spelen o.a. de volgende
factoren een rol:
• Gelijkwaardigheid en acceptatie.
• De bereikbaarheid van onderwijs en de arbeidsmarkt, sociaal en culturele activiteiten,
sportactiviteiten enz.
 De mate waarin iemand zijn of haar beperking heeft verwerkt. Soms zal iemand er
bijvoorbeeld voor kiezen om zonder zijn of haar rolstoel in een niet aangepaste zeilboot
les te krijgen om door andere zeilers eens niet gezien te worden als ‘iemand in een
rolstoel’, maar als zeiler. Terwijl hij of zij in een aangepaste boot misschien veel meer
zelfstandig kan doen.

Het verwerken van een beperking
Wanneer je een beperking hebt en je realiseert je op een gegeven moment dat je bepaalde dingen
niet kunt doen juist omdat je een beperking hebt, dan is dat een bittere pil…Bij het aanvaarden van
de beperking is een aantal factoren van belang:

 Het uitbreiden van het aantal normen en waarden. Als je bijvoorbeeld nauwelijks kunt meehelpen
met het zeilen, kun je nog wel genieten van de rust en de schoonheid van het zeilen op het
water.
 Het kunnen relativeren van het belang van de lichamelijke onmogelijkheden of het geschonden
uiterlijk. Het is niet belangrijk hoe je er uit ziet, maar hoe je als persoon bent.
 Het belang dat gehecht wordt aan de invloed van de beperking op iemands totale functioneren.
Bij SailWise gaan we uit van mogelijkheden en niet van iemands beperking.
 Het is niet zonder meer waar dat iemand met een aangeboren beperking, het hebben van een
beperking makkelijker of beter verwerkt.

8. Mensen met een lichamelijke beperking
Hieronder bespreken we in het kort een aantal beperkingen. Een beperking kan in verschillende
vormen voorkomen en ook de mate van beperking verschilt per individu. Houd hier rekening mee bij
het lezen van deze informatie en bij het benaderen van mensen met een beperking.

a)
b)
c)
d)
e)

dwarslaesie en spina bifida
spasticiteit
spierdystrofie
amputatie
multiple sclerose (MS)
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f) epilepsie
g) slechtziendheid/blindheid
h) hardhorend/doofheid

a) Dwarslaesie en spina bifida
Een dwarslaesie ontstaat na een beschadiging van buitenaf of ziekte van het ruggenmerg. Dit is een
zenuwstreng die door de wervels loopt en informatie van en naar de hersenen voert. Bij een
dwarslaesie is het ruggenmerg geheel of gedeeltelijk onderbroken, waardoor:

1. Bewegingsprikkels vanuit de hersenen naar bijvoorbeeld de benen niet aankomen: dit leidt tot een
slappe verlamming.
2. Gevoelsprikkels vanuit bijvoorbeeld de benen niet in de hersenen aankomen: het gevoel valt uit.
Een dwarslaesie kan hoog of laag in de wervelkolom voorkomen en aangezien het gevoel en de
bewegingsfunctie onder het niveau van de laesie uitvalt, geldt dat: hoe hoger de laesie, hoe meer
gevoels- en bewegingsfuncties uitvallen.

Bij een spina bifida/open rug is de dwarslaesie aangeboren. Op een plek in de rug zijn de wervels niet
volgroeid, blijven aan de rugzijde open en is het ruggenmerg beschadigd. Eventuele huiddefecten
worden meestal direct na de geboorte operatief gesloten. Ook deze beschadiging van het ruggenmerg
leidt onder het niveau van de laesie tot een slappe verlamming en een gevoelsstoornis.
Aandachtspunten bij iemand met een dwarslaesie of een spina bifida:

 Zowel gevoels- als bewegingsuitval kan geheel of gedeeltelijk voorkomen.
 De slappe verlamming: door het uitvallen van de spierfunctie onder het niveau van de
dwarslaesie kan de beenfunctie uitvallen, waardoor iemand in een rolstoel komt of alleen met
beugels of stokken kan lopen. Wanneer ook rompspieren zijn aangedaan, kan het zitten
moeilijk worden en is soms een korset nodig.
 De mate waarin los zitten mogelijk is/de zitbalans kan de keuze van het type zeilboot, roeiboot
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Aandachtspunten bij een gevoelsstoornis:
 Kan er geen pijn, koude of warmte gevoeld worden. Bijvoorbeeld hete douche, zonnebrand,
scherpe delen aan de boot of op de wal.
 Kan de stand van gewricht (bijvoorbeeld de voet) niet gevoeld worden.
 Ontstaan er snel wondjes en drukplekken die niet gevoeld of opgemerkt worden en vaak
slecht genezen. Let goed op of er zo’n drukplek ontstaat en probeer dit te voorkomen door
o.a. voorzichtig te zijn bij het helpen aantrekken van beugels en korsetten. Sommige mensen
moeten om bovengenoemde reden soms ’s nachts gedraaid worden. Drukplekken ontstaan
vooral op hielen, enkels, heupen en stuitjes.
 Zowel iemand met spina bifida als iemand met een dwarslaesie kan incontinent zijn. Dat
betekent dat er dan extra aandacht voor de hygiëne nodig is: regelmatig verschonen en
wassen. Denk bij het verzorgen van iemand aan haar of zijn privacy en zoek een rustig
plekje. Het liefst waar geen anderen bij zijn.

b) Spasticiteit
Spasticiteit ontstaat door een aangeboren of verworven beschadiging van bepaalde delen in de
hersenen. Hierdoor ontstaat er in bepaalde spieren een verhoogde spanning en een spastische
verlamming die een soort kramptoestand teweegbrengt. Hierdoor wordt gecontroleerd bewegen
bemoeilijkt. Door deze constante kramptoestand worden gewrichten vaak stijf. Het gevoel is meestal
niet aangedaan.
Spasticiteit kan voorkomen in het gehele, in delen van het lichaam, maar ook in één lichaamshelft of
alleen in de benen. Wanneer spasticiteit in het hele lichaam voorkomt, kan ook de spraak bemoeilijkt
zijn waardoor iemand slecht te verstaan is. Neem in zo’n geval de tijd om te luisteren. Soms kan het
nodig zijn vragen te stellen waarop alleen met ja of nee geantwoord kan worden.
Aandachtspunten bij spasticiteit:
 Wanneer iemand geholpen moet worden met eten, drinken, tillen, aankleden enz., let dan op
onwillekeurige bewegingen. Aan- en uitkleden kan moeilijk zijn door stijfheid van de gewrichten.
Rustig aan doen is dan belangrijk, want trekken en duwen verergert alleen maar de stijfheid.
 Ataxie is een vorm van spasticiteit waarbij gecoördineerd bewegen ontbreekt, zonder dat er sprake
is van spierzwakte. Het lijkt een beetje op ‘dronkenmansbewegingen’. Stijfheid hoeft dan niet op te
treden. Er zijn overigens nog vele andere (meng)vormen van spasticiteit.
 Bij het aankleden moet eerst de aangedane zijde aangekleed worden en daarna de gezonde zijde,
bijvoorbeeld bij iemand waarbij de linkerarm spastisch is eerst de linkerarm door het T-shirt steken,
daarna pas de gezonde arm. Dit omdat de gezonde arm flexibeler is.
Factoren die spasticiteit versterken zijn:
o kou
o schrikken
o zich bekeken voelen
o (in)spanning
o vermoeidheid
Houd hier dus rekening mee als je met iemand komt te werken die spastisch is.
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c) Spierdystrofie
Spierdystrofie is een spierziekte met een onbekende oorzaak, waarbij spierkrachtverlies van de
willekeurige spieren optreedt, vaak in het bijzonder in de spieren van het bekken en de
schoudergordel. Deze ziekte wordt steeds erger en tast vaak ook de ademhalingsspieren aan,
waardoor longproblemen kunnen ontstaan. Het gevoel is intact. Er is wel een verhoogd risico op
Aandachtspunten bij spierdystrofie:
 Oververmoeidheid en zware inspanning moeten vermeden worden. Wissel arbeid en rust goed af.
 Let op kou, tocht en sterke afkoeling, hevige transpiratie.
 Longontsteking kan funest zijn!
 Bij iemand waarvan de spieren van de schoudergordel zijn aangetast, kan niet onder de oksel getild
worden. De arm kan dan uit de kom schieten.
drukplekken.

d) Amputatie
Dit is een gehele of gedeeltelijke chirurgische afzetting van een lichaamsdeel i.v.m. een aangeboren
afwijking, ziekte of ongeval. Men kan eventueel met behulp van een prothese in het dagelijks leven
vaak goed functioneren. Op watersportgebied is (met of zonder prothese) veel mogelijk. Sommige
protheses kunnen niet tegen water en kunnen met varen danig in de weg zitten.

e) Multiple sclerose
MS is een progressieve aandoening die met ups en downs verloopt en waarbij verschillende plaatsen
in het ruggenmerg en het zenuwstelsel zijn aangedaan. Hierdoor treden er in toenemende mate
bewegings- en gevoelsstoornissen op.
Aandachtspunten bij multiple sclerose:
 Oververmoeidheid kan het proces nadelig beïnvloeden. Doorgaans zijn mensen met MS
snel moe, wissel arbeid en rust dus goed af.
 Let op afkoeling en kou.

f) Epilepsie (toevallen)
Epilepsie kan in verschillende vormen voorkomen. Kenmerkend is een korte- of langdurende stoornis
van het bewustzijn die soms gepaard gaat met een krampaanval en soms met kleine, nauwelijks
waarneembare spiertrekkingen. Met medicijnen kan men in veel gevallen aanvallen van epilepsie
voorkomen. Het op tijd innemen van medicijnen is belangrijk!
Wanneer aanvallen nog steeds voorkomen, is er bij het watersporten, maar ook bij het over de steiger
lopen, constante begeleiding en een goed reddingvest nodig. Let dus altijd goed op bij mensen met
epilepsie. En waarschuw altijd iemand van de bemanning als een deelnemer een aanval heeft of heeft
gehad!
Wat gebeurt en bij een aanval:
Bij iedereen is epilepsie anders. De een heeft complexe aanvallen de ander een korte absence.
Mensen met epilepsie hebben een protocol voor wat er moet gebeuren als zij een toeval hebben. Lees
dit protocol goed door en vraag er ook naar als je met iemand werkt die epileptisch is.
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De bemanning heeft, als er iemand aanwezig is met epilepsie, altijd Stesolid bij zich. Dit medicijn
werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en helpt bepaalde epilepsieaanvallen
te voorkomen.
Bij ‘absences’, kortdurende aanvallen is sprake van een korte afwezigheid. Iemand die zo’n aanval
heeft is meestal, zonder dat iemand dat merkt, kort buiten het bewustzijn of draait met zijn ogen.
Voor een buitenstaander lijkt het of iemand even zit te dagdromen. Zo’n aanval duurt meestal niet
langer dan ca. 30 seconden, maar kan wel vaker op de dag voorkomen.

Bij een meer complexe aanval kun je twee fasen onderscheiden. De eerste fase wordt doorgaans nog
bewust beleefd. Iemand krijgt dan bijvoorbeeld een onbestemd gevoel in maag en buik of hoort
vreemde dingen. Meestal duurt dit maar en paar seconden, maar kan ook een paar minuten duren.
Soms stopt het na deze fase.
Gaat het over in een tweede fase dan daalt het bewustzijn verder en maakt iemand vreemde, doelloze
bewegingen. Gedurende de aanval heeft iemand vaak een rood, soms bleek gezicht. Na enkele
minuten komt iemand geleidelijk weer bij bewustzijn.
Wat te doen bij een aanval:
De kans op een toeval wordt vergroot door:
 Let op en blijf in de buurt, wacht tot de
 hevige inspanning en opwinding
aanval afgelopen is.
 heftige geluids- of lichtprikkels
 Laat iemand die een aanval heeft, z’n
 koorts, braken, diarree
gang gaan. De aanval moet zijn beloop
 extreme temperatuurwisseling
hebben en kan niet worden gestopt.
 de zon, schittering van het water
Vroeger werd nog wel eens verteld dat je
tijdens een aanval stokjes tussen de
tanden zou moeten stoppen zodat degene zijn eigen tong niet stuk zou bijten. Deze theorie is
allang achterhaald dus doe dit NIET!
 Zorg dat iemand geen gevaar loopt, zich niet kan verwonden.
 Stel iemand na afloop van de aanval gerust en vertel wat er gebeurd is.
Bij grotere aanvallen valt iemand ook letterlijk neer. Iemand die een dergelijke aanval krijgt, wordt
plotseling stijf, valt op de grond, haalt geen adem meer en wordt langzamerhand blauw. Na ca. 10 á
20 seconden gaat hij schokken met armen, benen en hoofd. Soms komt er schuim op de mond. De
schokken kunnen enkele minuten aanhouden: daarna wordt hij helemaal slap en wit. De ademhaling
komt langzaam weer op gang en het bewustzijn keert geleidelijk weer terug. Soms gebeurt het dat
iemand die een grote aanval heeft incontinent wordt.
Wat te doen bij grotere aanvallen:
 Blijf kalm en blijf erbij tijdens een aanval en voorkom dat iemand zich verwondt.
 Bij iemand die grotere aanvallen heeft moet meteen de tijd opgenomen worden, i.v.m. het
toedienen van Stesolid (alleen door bemanning) als diegene er zelf niet uit komt.
 Neem een bril af en leg iets zachts onder het hoofd.
 Zorg dat de ademhaling zo min mogelijk gehinderd wordt, maak strakke kleding los, kijk als
iemand slap is of er losse voorwerpen in de mond zitten. Leg iemand, als de omstandigheden
dit toelaten, op z’n zij zodat eventueel speeksel en bloed uit de mond kunnen lopen en de tong
de luchtweg niet kan blokkeren.
 Stel iemand na afloop van een aanval gerust en vertel wat er gebeurd is.
Veel mensen die regelmatig een epileptische aanval krijgen, dragen een protocol en Stesolid bij zich
waarin staat beschreven hoe te handelen.
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g) Slechtziendheid en blindheid
Slechtziendheid is er in vele verschillende vormen. Vaak is het moeilijk om goed in te schatten en te
begrijpen wat iemand nu wel of niet ziet. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die alleen licht en donker
zien. Anderen zien de omgeving als door een koker of door een dikke mist. Ook zijn er mensen bij wie
het beeld onderbroken is, bijvoorbeeld door zwarte vlekken.
Mensen die volledig blind zijn, zien niets. Ook bijvoorbeeld geen verschil tussen licht en donker.
Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een visuele beperking. Denk aan erfelijke
factoren of
Richtlijnen voor het begeleiden van mensen met een visuele beperking:
 Als je iemand met een visuele beperking (weer) tegen komt, stel je dan even voor. Niet iedereen
herkent je aan je stem.
 Als je denkt dat iemand begeleid wil worden, vraag dat dan eerst. Pak bijvoorbeeld iemand niet
zomaar beet en sleep hem of haar niet zomaar ergens mee naar toe.
 Biedt iemand een arm, hand of schouder aan zodat iemand zelf aan kan geven hoe hij of zij het
best begeleidt kan worden.
 Geef bij het nemen van trappen of hellingen aan dat ze beginnen en of ze naar boven of naar
beneden gaan. Je kunt dit vertellen maar je kunt het ook door en hand- of armbewegingen
duidelijk maken (bijvoorbeeld wanneer je iemand vaker begeleidt).
 Een zitplaats aangeven kun je bijvoorbeeld doen door iemand de leuning van de stoel in handen te
geven. De juiste zitplaats vindt iemand dan verder zelf wel.
 Als je bij iemand weggaat, geef dat dan even aan, geef ook aan of je eventueel weer terugkomt.
 Schroom niet de woorden zien, kijken of dergelijke te gebruiken.
 Bij blinden en echt slechtzienden is het belangrijk dat je alles benoemt wat je doet. Jij bent hun
ogen en vaak vinden ze het ook fijn om zelf een beeld te kunnen scheppen van de omgeving die jij
omschrijft voor hen. Vertel bijvoorbeeld hoe het eiland eruit ziet, wat voor vogels er zijn, etc.
 Jij bent hun ogen.
een ziekte als suikerziekte, ouderdom of een ongeval.
Enkele aandachtspunten bij het watersporten:
Als je een visuele beperking hebt, zijn er doorgaans fysiek gezien, weinig belemmeringen om te
watersporten. Zelfstandig surfen of kanoën, kan prima zolang er iemand in de buurt is die
aanwijzingen geeft over het vaarwater en de medewatersporters.
Zeilen doe je gewoonlijk met een team. Hier kan iemand met een visuele beperking dus gemakkelijk
deel van uitmaken. Zeker met behulp van een audiokompas en reliëfkaarten kan iemand zelfstandig
sturen en
assisteren bij het navigeren. Ga uit van de mogelijkheden.
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Voor vrijwilligers is het volgende van belang:
 Het feit dat iemand niet of slecht ziet, heeft consequenties voor de manier waarop je instructie geeft.
Besteed voldoende tijd aan bijvoorbeeld het verkennen van het terrein, het bootmateriaal e.d. Als je
niet kunt zien hoe lang en breed bijvoorbeeld een boot is, heb je geen idee waar je in vaart. Laat
iemand een boot of ander materiaal bekijken, voelen, zodat hij of zij zich een beeld kan vormen.
 Zorg dat er geen obstakels zijn, laat tassen e.d. niet slingeren, doe kastdeurtjes dicht, geef spullen een
vaste plaats e.d. Laat iemand ook helpen met het opruimen van het materiaal zodat iemand ook zelf
weet waar alles ligt.
 Vertrouwen is belangrijk. Het is heel prettig als je er op kunt vertrouwen dat er tevoren gezegd wordt
dat bijvoorbeeld de giek overkomt, of dat de steiger ophoudt. Geef informatie over bijvoorbeeld
zeilmanoeuvres, medewatersporters en de omgeving.
 Let op de manier waarop je aanwijzingen geeft, ‘zet je voet in het midden’ maakt bijvoorbeeld niet
duidelijk waar je bedoelt als je niet kan zien waar het midden is. ‘Daar’ is een woord dat je snel
gebruikt, het werkt echter niet als je niet kunt zien waar ‘daar’ is. Gebruik aanduidingen als links van
je, rechts van je, voor je, achter je, etc. En de afstand kun je aangeven in het aantal stappen.
 Bij het varen kan de klokmethode een goede richtingsaanduiding zijn. Als je rechtdoor vaart, vaar je op
12 uur. Moet je een stukje naar rechts, dan ga je bijvoorbeeld op 2 uur varen. Dit is daarna je nieuwe
12 uur. Moet je 45 graden naar links dan ga je 9 uur varen, etc.

h) Hardhorend en doofheid
Evenals het moeilijk is je voor te stellen wat iemand die slechtziend is ziet, is het lastig je voor te
stellen wat iemand hoort die slechthorend/doof is. Of hoe het is om volledig doof te zijn. Stop je bv. je
vinger in je oren of je hoofd onder het kussen dan hoor je nog steeds van alles.
Slechthorendheid kan zich op verschillende manieren manifesteren. Zo kan iemand aan één kant doof
zijn, hierdoor is het voor die persoon moeilijk te horen wie er in een groep spreekt of waar gevaar
vandaan komt. Het kan echter ook zo zijn dat iemand alles veel zachter hoort, waardoor spraak slecht
te verstaan is. Pas je hierop aan.
Richtlijnen voor omgang met mensen met een auditieve beperking
 Als je iemand aan wilt spreken en deze hoort je niet, aarzel dan niet iemand even aan te
tikken.
 Wanneer je met iemand spreekt en haar of hem aankijkt, dan kan zij of hij eventueel van je
gezicht aflezen wat je zegt.
 Het is duidelijk dat schreeuwen tegen iemand die doof is niet werkt. Praat gewoon, maar
duidelijk. Houd ook voldoende afstand.
 Een sigaret in je mond, een grote snor of baard bemoeilijkt de verstaanbaarheid.
 Gebaren kunnen je spraak ondersteunen, ook een blocnote en pen kunnen gemakkelijk zijn
bij het uitleggen van allerlei dingen.
 Als er in een groep veel mensen tegelijk spreken is het gesprek voor iemand die slechthorend
is niet meer te volgen. Probeer hier rekening mee te houden anders kan iemand snel buiten
de groep vallen.
 Bij het varen kan het handig zijn gebaren af te spreken voor bepaalde handelingen, zoals:
stoppen, verzamelen, afslaan, langzamer, sneller varen en dergelijke. Hier zijn voor de hand
liggende gebaren voor, maar spreek het af. Wees creatief.
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9. Mensen met een verstandelijke beperking
Belangrijk is dat je beseft dat DE mensen met een verstandelijke beperking en DE methode van
omgaan met en HET watersporten met mensen met een verstandelijke beperking niet bestaat.

Als er over mensen met een verstandelijke beperking als groep wordt gepraat, suggereert dat
mogelijk dat het om een homogene groep mensen gaat. Mensen met een verstandelijke beperking
verschillen echter in gedrag, niveau en mogelijkheden van elkaar.
Het enige dat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze een duidelijke beperking hebben in hun
verstandelijke vermogens. Dit heeft niet alleen consequenties voor schoolprestaties, maar mogelijk
ook voor de zintuiglijke waarneming, het sociaal functioneren en de motoriek.

Oorzaken
Voor het merendeel van de verstandelijke beperkingen is geen aantoonbare lichamelijke afwijking
gevonden. Vaak speelt een aangeboren of verworven hersenbeschadiging een rol of is een ziekte in
het spel. Ook kunnen factoren van buitenaf een verstandelijke beperking veroorzaken. Denk aan
langdurig zuurstofgebrek tijdens de geboorte, hersenvliesontsteking of een hersenbloeding.

Handleiding vrijwilligers SailWise
26

De mate waarin een verstandelijke beperking zich manifesteert, wordt ook bepaald door de
opvoeding. In het ene gezin zal een kind met een verstandelijke beperking meer gestimuleerd worden
zich te ontwikkelen dan in een ander gezin.

Mate van verstandelijke beperking
Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn zich over het algemeen redelijk goed bewust van
wat er zich in hun omgeving afspeelt en kunnen leerstof aan tot het niveau van de 6e tot 7e groep
basisschool. Het spontane leren door ervaring is beperkt. Het lukt niet altijd het verband te kunnen
zien tussen oorzaak en gevolg. De oorzaak van mislukte handelingen wordt vaker buiten zichzelf
gezocht. In de omgang zijn sommige mensen met een verstandelijke beperking eerst enigszins
verlegen (bangelijk/terughoudend), anderen zijn juist erg ondernemend en eisen alle aandacht voor
zich op. Er is een sterke ervaring van het hier en nu.
Op watersportgebied is heel wat mogelijk. Roeien en kanoën zijn vaak prima sporten. Met zeilen is
hoog aan de wind varen en een perfecte man-over-boord manoeuvre wat te veel gevraagd. Maar een
fok aanslaan, het bedienen van de zeilen, het sturen naar een vast punt gaat vaak prima. Pas
doelstellingen aan het niveau van de individuele deelnemer aan, anders frustreert het alleen.
De een kan zich heel waardevol voelen voor de groep en de boot als hij of zij bij iedere overstagmanoeuvre de fok kan aantrekken of loslaten, een ander kan bijvoorbeeld enige uitwijkregels en
benamingen van bootonderdelen leren.
Mensen met een matige verstandelijke beperking hebben in het algemeen weinig inzicht in situaties,
maar kunnen prima meehelpen met het hijsen van de zeilen of het sturen. Simpele, afgebakende
activiteiten zijn goed mogelijk. Het inzicht in het eigen gedrag is beperkt, reageren gebeurt op een
impulsieve manier.
Mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking nemen weinig op uit hun omgeving. Verbaal
kunnen ze zich niet altijd uitdrukken, wel via gelaatsuitdrukkingen, houding en beweging.
Watersport wordt een passieve vorm van genieten. Het schommelen en stampen van een zeilbootje
op de golven zijn vaak aangename prikkels, waardoor dwangmatige handelingen kunnen verminderen
en er een rustige en ontspannen stemming kan ontstaan.

Ontwikkeling van de motoriek
Ten aanzien van de ontwikkeling van de motoriek kunnen we een aantal dingen opmerken:
 In de regel loopt de motorische ontwikkeling een aantal jaren achter bij die van leeftijdsgenoten.
Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een minder grote drang om de wereld om hen
heen te ontdekken. Vaak zijn ze meer ik-gericht dan omgevingsgericht. Dit heeft een remmende
werking op de ontwikkeling van de motoriek. Bewegingen worden vaak houterig en hoekig
uitgevoerd, de soepelheid ontbreekt.
 De coördinatie, in het bijzonder de oog-/hand coördinatie is in mindere of meerdere mate beperkt.
 Mensen met een verstandelijke beperking kunnen doorgaans minder goed verbanden leggen
tussen oorzaak en gevolg van anderen. Hierdoor leren ze niet spontaan van hun eigen fouten. De
oorzaak van een mislukte actie zullen ze niet bij zichzelf zoeken maar wijten aan de omgeving.
 Het concentreren op een prikkel uit de omgeving is een probleem. Ze zullen snel afgeleid worden
door allerlei dingen die om hen heen gebeuren of aanwezig zijn.
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Evenals bij het werken met andere mensen, geldt ook hier dat je altijd te maken hebt met een
heterogene groep mensen. Mensen met hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Probeer deze te
ontdekken en erop in te spelen.
Aandachtspunten bij watersport door mensen met een verstandelijke handicap.

Het plezier dat je kunt beleven aan bewegen en samen sporten is, naast het leren van sporttechnische
vaardigheden, een belangrijk element van activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap. In
feite van alle sportactiviteiten met wie dan ook.

 Voordat de activiteit begint, is het goed mogelijk dat deelnemers eerst het een en ander aan je
kwijt willen. Dingen vertellen die voor hen belangrijk zijn, Neem hier even wat tijd voor.
 Betrek de deelnemers zoveel mogelijk bij de activiteit. Laat ze bijvoorbeeld helpen bij het dragen
en klaarleggen van materiaal.
 Wat voor ons een kleine stap is, kan voor een deelnemer een hele grote zijn. Werk daarom stap
voor stap en leg het uit.
 Doe een beweging, oefening voor. Deelnemers kunnen dan zien wat je bedoelt.
 Gebruik tijdens je uitleg makkelijke woorden. Houd het kort, lange verhalen worden niet

10. Til- en begeleidingstechnieken
Bij het watersporten door mensen met een beperking gaan we er in principe vanuit dat iemand zelf
aangeeft of hij/zij geholpen wil worden. De manier waarop hulp verleend kan worden, geeft iemand
doorgaans ook zelf het beste aan. Soms bestaat hulp uit een steuntje verlenen in de rug of het
verplaatsen van de benen. Je kunt echter ook te maken krijgen met mensen die getild en gedragen
moeten worden.
Bij het tillen en dragen is het van belang dat je dit, op een voor de ‘getilde’ zo plezierig mogelijke
manier doet, zonder jezelf te overbelasten. Tijdens het introductieweekend gaan we daar dieper op in.
Maar hier is alvast een aantal richtlijnen. Het is belangrijk dat je deze richtlijnen altijd in de gaten
houdt, voor je eigen gezondheid en die van de deelnemer.
Richtlijnen bij tillen- en dragen:

Algemeen – voorbereiden

 Iemand die je tilt is een persoon, geen zoutzak of een ding. Tillen kan eng zijn als je niet weet
wat er met je gaat gebeuren. Betrek iemand dus bij de tilactiviteit. Spreek samen met de
deelnemer af wat je gaat doen en hoe je dit gaat doen. Zeg ook wat je gaat doen, zodat
diegene niet voor verrassingen komt te staan.
 Laat iemand zelf doen wat zij of hij zelf kan.
 Laat een rolstoel op de rem zetten, verwijder zo mogelijk losse delen; als voetsteunen en
armleuningen.
 Geef duidelijk het moment aan waarop je begint met tillen. Als tillers werk je daardoor
tegelijk, als deelnemer kun je op het juiste moment meewerken.
 Maak de te overbruggen afstand zo klein mogelijk.
 Zorg dat je bij het dragen geen obstakels tegenkomt.
 Let op ondergrond: gladheid, helling, stabiliteit op boot of vlot, enz.

Handleiding vrijwilligers SailWise
28

 Til bij voorkeur nooit alleen, vraag hulp aan een medevrijwilliger.
 Werk zo mogelijk met tillers van gelijke lengte en hulpmiddelen.
 Lach niet tijdens het tillen. Je spieren verslappen en je kunt je controle verliezen.
 Geef ook het einde van de handeling aan. Dus zeg wanneer je iemand weer neerzet/loslaat.
 Laat niet eerder los voordat je zeker weet dat iemand stabiel zit. Iemand met een slechte
zitbalans klapt anders heel makkelijk voorover de stoel uit.

Houding

 Maak bij het tillen een spreidstand of schredestand. Op deze manier vergroot je je steunvlak
(stabiliteit).

 Til vanuit je benen, niet vanuit je rug.
 Draag iemand zo dicht mogelijk bij je. Een last dragen ver van je lichaam af, maakt het
onnodig zwaar.
 Houd je schouders laag. Bij zware last heb je de neiging je schouders op te trekken.
 Let op je ademhaling. Adem tijdens het tillen gewoon door, houd je adem niet in.
 Verplaats je voeten als je moet draaien, draai niet vanuit je rug. Wanneer je je voeten laat
staan tijdens het draaien, breng je jezelf uit balans en belast je je knieën en rug erg
ongunstig.
 Loop met aansluitpassen. Kruispassen vergroten de kans op struikelen.

Handgrepenmethode

 Houd tijdens het tillen je duim aangesloten bij je vingers. Je voorkomt hiermee dat je gaat
knijpen.
 Pak bij het tillen van de benen, je eigen handen onder de benen van de deelnemer door.
Neem je in elke hand één been, dan heb je kans dat de deelnemer een spagaat gaat maken.

 Pak bij het tillen elkaars, of je eigen, handen of polsen; sla je je vingers in elkaar dan knel je
ze af.

Een aantal grepen

pols om pols

vinger greep

 Een voorbeeld van een tilbandje en het gebruik ervan.
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onderarm greep

Enkele te gebruiken methoden van tillen


Deelnemer uit de rolstoel tillen, twee tillers, een vóór de stoel en een achter de stoel:
Deelnemer houdt zijn armen voor zijn borst.
Tiller achter de stoel pakt kruiselings de polsen.
Tiller vóór de stoel pakt onder de bovenbenen van de deelnemer zijn eigen handen
vast, of maakt gebruik van een tilbandje.
Beiden buigen ze de knieën, houden de rug recht en spannen de buikspieren aan.
Op teken (van bijvoorbeeld de deelnemer) strekken ze de benen en tillen ze de
deelnemer uit de stoel.
Nb. Degene vóór de stoel, kan zowel vóór de knieën als naast de knieën van de deelnemer
plaatsnemen. Is de kans groot dat hij onverwachte strekbewegingen met z’n benen maakt,
dan kun je beter vanaf de zijkant z’n bovenbenen tillen. Werk je met tillers van ongelijke
lengte, laat de langste persoon dan achter tillen.



Deelnemer uit de rolstoel tillen, twee tillers, beiden naast de stoel:
Deelnemer slaat indien mogelijk z’n armen om de schouders van de tillers.
Tillers leggen hun ene arm om de rug van de deelnemer en pakken hem vast in z’n
lendenen. Eventueel kunnen ze ook elkaars armen pakken als iemand zichzelf erg
goed hoog kan houden m.b.v. zijn armen.
De andere arm gaat (hoog) onder het bovenbeen door en de tillers pakken elkaars
pols of hand vast. De benen zijn gebogen. Indien de tillers té ver moeten reiken, biedt
een tilbandje onder het bovenbeen uitkomst.
Op teken van bijvoorbeeld de deelnemer strekken ze de benen en tillen de deelnemer
uit de stoel.
Tip: als je als tillers elkaar op het moment van tillen aankijkt, breng je vanzelf je rug in de
goede tilpositie
Nb. Iemand neerzetten doe je weer door je knieën te buigen, niet je rug.



Deelnemer is onderuit gezakt, één tiller:
-

-

Deelnemer legt zijn armen voor zijn borst.
Steek je armen onder die van de deelnemer door
en pak kruislings zijn polsen vast of laat de
deelnemer zijn eigen polsen vasthouden.
Buig je voorste been, strek je andere been ver
naar achteren. Door je voorste been te strekken,
rug recht te houden en handen naar je borst te
trekken, zet je de deelnemer weer rechtop.
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Deelnemer kan met steun op de benen staan, één tiller:
- Deelnemer gaat zo ver mogelijk naar voren zitten.
- Tiller zet één voet dwars voor de voeten van de deelnemer en blokkeert met één knie de
knie(ën) van de deelnemer.
- Deelnemer slaat z’n armen om de nek of schouders.
- Tiller steekt de armen onder de oksels door en pakt de deelnemer onder de
schouderbladen.
- Tiller buigt de benen, houdt de rug recht, spant de buikspieren.
- Tiller helpt de deelnemer rechtop door het eigen gewicht eerst iets naar achteren te
brengen en dan de benen te strekken.
- Pas wanneer de deelnemer recht boven z’n voeten staat, kan hij zich rustig gaan
verplaatsen.
- Lichte spreidstand als je de voeten blokkeert, anders sta je onstabiel.

Nb.: Je kunt ook met twee knieën de knieën blokkeren, alleen wordt je eigen steunvlak daardoor erg
klein, met als mogelijk gevolg dat je allebei omvalt.



Deelnemer kan met steun op eigen benen staan, twee tillers:
- Tillers staan aan beide zijden van de stoel. Ze steken de ellebogen onder de oksel van de
deelnemer.
- Tillers buigen de benen, houden de rug recht, spannen de buikspieren.
- Tillers helpen de deelnemer rechtop, door eigen gewicht eerst iets naar achteren te
brengen en de benen te strekken.
- Pas wanneer de deelnemer recht boven de voeten staat, kan hij zich rustig gaan
verplaatsen.
- Lichte schredestand als je gaat tillen, anders sta je onstabiel.

Tillen vanuit de rolstoel in de boot en andersom
De vorige paragrafen vormen het uitgangspunt voor deze paragraaf. De manier waarop je iemand
helpt, bepaal je in onderling overleg en is sterk afhankelijk van de situatie waarin je verkeerd:
materiaal, plaats, aantal mensen enz. Er is echter wel een aantal richtlijnen te geven.
Richtlijnen met enkele voorbeelden:

o

Creëer een stabiele situatie: Meer een zeilboot langszij af met een voor- en achterlijn en
een voor- en achter spring. Kanoërs op de slipway in en uit laten stappen. Mocht er geen
slipway zijn kan een andere kanoër, de uitstappende kanoër stabiliseren door er aan de
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buitenkant (parallel) tegenaan te gaan liggen. Hij legt de kano als het ware ‘klem’ tussen zijn
kano en de kade. Houd een roeiboot goed langszij vast, laat nooit op het rolbankje steunen.
o

Laat iemand zelf doen wat zij of hij zelf kan: Soms kan iemand zelf de stoel in en uit,
maar heeft slechts hulp nodig bij het in en uit de boot komen. Soms kan het gebruik van een
instapplank de deelnemer helpen zelfstandig een transfer in en uit de stoel te maken. Voor
het kanoën zijn speciale peddelsteunen ontwikkeld om mensen met één arm of verminderde
arm functie toch actief te laten deelnemen.

o

Maak de te overbruggen afstand klein en veilig: Vanuit de stoel naar de wal/grond en
vandaar in de boot en andersom, in het bijzonder bij zeilboten, laat men iemand die slecht ter
been is vaak via de steiger zittend instappen. Let bij het instappen op eventuele golfslag en
dat er geen vingers of voeten tussen de steiger geplaatst worden.

o

Zorg dat je ruimte hebt om te tillen/instappen: Zorg ervoor dat je goed kunt lopen als
je iemand draagt. Let daarbij op smalle steiger, stoel in de weg, te dicht bij elkaar werken,
rommel aan dek of in de gang enz.

o

Laat iemand van te voren altijd een goed zwem-/reddingsvest aandoen: Let hierbij
goed op de juiste maat en een goede aansluiting/bevestiging. En til nooit iemand alleen aan
het zwemvest.

o

Neem de tijd: Ga niet jagen of teveel helpen omdat het je anders te veel tijd kost. Geef
mensen de gelegenheid om actief deel te nemen en/of mee te denken bij het voorbereiden en
vertrekken. Hier is ook vaak veel plezier aan te beleven.

o

Laat geen obstakels op de steiger achter: Zet een rolstoel na gebruik netjes aan de kant.
Zodat anderen ook de ruimte hebben.

o

Voorbereiding: Zorg dat je alle materialen en hulpmiddelen gereed hebt voordat je gaat
tillen en/of iemand in de boot positioneren. En weet waar je welke hulpmiddelen kunt vinden.

o

Tips: vraag de deelnemer om tips, hij of zij heeft dit misschien eerder gedaan en weet hoe hij
handig getild kan worden.

11. Veiligheid & verantwoord watersporten
Iedereen die het water op gaat, moet zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de voorzieningen en
maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de watersporters en het materiaal te waarborgen.
Je moet op de hoogte zijn van de vaarregels, weten op wat voor manier mensen verantwoord het
water op kunnen en wat elementaire EHBO-handelingen beheersen.
Bovendien moet je als je meegaat als instructeur op Robinson Crusoe controleren of je materiaal in
orde is.
Enkele aandachtspunten:
a) Gebruik zwemvest of reddingsvest
b) Materiaal controle
c) Uitrusting, kleding
d) Vaarregels, vaargedrag op Lutgerdina en Beatrix

Handleiding vrijwilligers SailWise
32

e) Vaarregels, vaargedrag op Robinson Crusoe
f) Weersomstandigheden, vaargebied
g) Onderkoeling

a) Gebruik zwemvest of reddingsvest
In principe gaan we ervan uit dat watersporters, in ieder geval de gebruikers van klein vaarmateriaal,
kunnen zwemmen. Nu is ‘kunnen zwemmen’ bij het werken met watersporters met een beperking
soms een ruim begrip.
Niet ieder individu met een beperking zal volledig zelfstandig zwemmend een bepaalde afstand
kunnen overbruggen, maar wil wel watersporten.
In zo’n geval kan ‘watervrij zijn’ en zichzelf m.b.v. een zwem- of reddingsvest boven water kunnen
houden of naar een boot of wal kunnen komen een criterium zijn. Watersporters gebruiken ALTIJD
een zwem- of reddingsvest als ze in klein-boot-materiaal varen, het water koud is, het zwaar weer is,
als er op open vaarwater gevaren wordt, als je kaplaarzen en zeilkleding draagt.

Kortom, trek een zwem- of reddingsvest aan als daar ook maar enige reden voor is. Het lijkt zelfs een
goede zaak bij het geven van instructie altijd een vest te dragen. Iedereen (ook de vrijwilligers!) een
vest aan werkt beter dan een enkeling een vest aan. Op de Lutgerdina en de Beatrix draag je een
zwem- of reddingsvest als de bemanning dat aangeeft.
Een zwemvest is iets anders dan een reddingsvest. Van de drager van een zwemvest wordt verwacht
dat zij of hij zwemmen kan. Indien je bewusteloos te water raakt, is een zwemvest dus onvoldoende.
Een reddingsvest heeft meer drijfvermogen en laat een drenkeling, als het een goed vest is, met het
hoofd boven water drijven.

Nb.: Bij mensen met een beperking kan een reddingsvest anders reageren dan bij anderen. Bij het
ontwerpen van vesten is geen rekening gehouden met andere lichaamsverhoudingen of het ontbreken
van ledematen bijvoorbeeld.

Test bij voorkeur ‘watervrijheid’, zwemvaardigheid en zwem- en reddingsvesten.

b) Materiaal controle
Voor instructeurs op Robinson Crusoe is het van belang te controleren of het bootmateriaal en ander
materiaal dat je gebruikt in orde is. Kijk bij een zeilboot bijvoorbeeld of de standaard uitrusting
aanwezig is en functioneert. Zorg dat een kano drijfvermogen heeft, een wherry in orde is. De
bemanning van het eiland zorgt ervoor dat de vloot altijd in uitstekende conditie is. Echter zij varen
niet elke dag met iedere boot dus geef onregelmatigheden op tijd door.

c) Uitrusting, kleding
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Zorg ervoor dat mensen die gaan watersporten weten wat voor kleding ze kunnen dragen. Veel
mensen zijn hiervan niet goed op de hoogte. Kleding moet soepel zitten, warm zijn – indien nodig,
waterdicht zijn – eventueel moet je iets extra’s aan kunnen doen. Extra schoenen zijn belangrijk.
Evenals je kleren moet je ook je schoenen kunnen wisselen als ze nat worden.
Spijkerbroeken en ribbroeken worden loodzwaar als ze nat worden, liever niet dus.
Bij kou, of koud water kan bij waterskiën en catamaranzeilen een pak en schoenen gedragen worden.
Een shorty geeft meer bewegingsruimte dan een pak met mouwen. Katoenen shirts die nat worden,
koelen je af en dat gaat snel. Zogenaamde thermokleding of een dunne wollen trui voldoet beter houd
je warmer. Ga er vanuit dat je altijd nat wordt en daarna iets droogs aan doet.
Niet alleen wind of regen, ook zon is verraderlijk op het water. Verbranden gaat snel! Gebruik
zonnebrandcrème met een hoge factor of draag een dun shirt, petje, etc. Een zonnesteek kun je ook
via je nek oplopen, bij voorkeur beschermen dus. Veel water drinken!
Kaplaarzen houden je voeten droog, tenzij je ermee te water raakt, dan worden het blokken aan je
been die jou het liefste af willen zinken. Gympies dus of je laarzen gelijk uit doen als je bijvoorbeeld
bij het zeilen te water raakt. De lichtere waterafstotende bergschoenen zijn vaak beter. Zeker in de
kano of roeiboot zijn kaplaarzen sterk af te raken, het zit niet lekker en je kunt ermee klem komen te
zitten als je met een kano omgaat.
Wollen sokken houden je voeten die nat worden warmer dan sokken van een ander materiaal. Draag
in ieder geval iets aan je voeten om afkoelen en beschadigen of verwonden te voorkomen.

Vooral bij mensen die gevoelig zijn voor kou of zon en bij mensen met een tere huid die bij een
beschadiging slecht geneest, is het dragen van de juiste kleding van groot belang.

d) Vaarregels, vaargedrag op Robinson Crusoe
Zorg dat je als instructeur op Robinson Crusoe op de hoogte bent van de meest noodzakelijke
vaarregels en hoe je ze toe moet passen. Ga er in ieder geval vanuit dat je aanvaringen of ergere
ongevallen voorkomt.
Beroepsvaart heeft altijd voorrang. Grote schepen hebben een grote ‘dode hoek’, blijf dus uit de
buurt. Vaak veroorzaken ze zuiging, ook een reden om uit de buurt te blijven.

Denk bij twijfel nooit: ‘Ik kan er nog wel even voorlangs’. Blijf op groot water met kleine bootjes zo
dicht mogelijk bij elkaar. Je kunt elkaar dan snel helpen indien nodig en voor andere watersporters
ben je te zien als groep en als zodanig te ontwijken. Dat je je op het water gedraagt als een goede
watersporter spreekt voor zich. Het varen met mensen met een beperking betekent nooit dat je
voorrang hebt op andere schepen. Als instructeur ben jij verantwoordelijk voor het schip en de
handelingen van je bemanning.

e) Weeromstandigheden, vaargebied op de Lutgerdina en de Beatrix
De schipper is verantwoordelijk voor het uitlezen van de weersverwachting, hoe is het weer nu, hoe
kan het later op de dag zijn. Is het verantwoord om te gaan varen, moet er gereefd worden en met
hoeveel zeil gaan we varen en niet onbelangrijk: kunnen de deelnemers het aan?
Er wordt een uitrusting (zeilkleding/zwemvesten) en materiaal gebruikt dat aangepast is aan het weer.
De deelnemer die het minst kan is in de bepalende factor.

f) Weeromstandigheden, vaargebied op Robinson Crusoe
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Op het eiland kijk je iedere ochtend eerst naar de weersverwachting, hoe is het weer nu, hoe kan het
later op de dag zijn. Is het verantwoord om te gaan varen, kan ik het verantwoord maken door
bijvoorbeeld te reven en een stormfok te voeren of de beschutting van een haven of wal op te
zoeken, kunnen de deelnemers dit aan?
Gebruik een uitrusting en materiaal dat aangepast is aan het weer. De deelnemer die het minst kan is
in de bepalende factor. Als schipper bepaal je of jouw kennis en vaardigheden toereikend zijn voor het
weerstype in combinatie met jouw bemanning. De bemanning van het eiland bepaalt uiteindelijk of en
hoe er gevaren wordt. Bedenk voordat je afvaart of het beschikbare vaargebied geschikt is en of er
speciale zaken zijn waar je rekening mee moet houden.

g) Onderkoeling
Onderkoeling kun je gerust beschouwen als het grote gevaar voor een watersporter. De meest
dodelijke ongelukken op het water hebben niet verdrinking als oorzaak maar onderkoeling.

Het zal duidelijk zijn dat er rekening gehouden moet worden met koud water. Maar niet alleen in
water kun je last krijgen van onderkoeling, ook langdurig in koude buitenlucht en vooral koude, harde
wind is gevaarlijk.

Wat zijn de symptomen van onderkoeling (in oplopende ernst):







ongecontroleerd huiveren en niet meer in staat zijn warm te worden
moedeloos en het gevoel van ‘het kan me niet meer schelen’
wazig zien, slecht horen en slechte coördinatie
grauw gezicht en grauwe handen
spierstijfheid in plaats van huiveren
bewusteloosheid

Als je vermoedt dat iemand onderkoeld raakt moet je snel handelen en je niets aantrekken van
opmerkingen van de onderkoelde als: ‘Het valt wel mee’. --> Neem zo snel mogelijk contact op
met de bemanning.
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12. Nawoord
Tot zover de handleiding. Nu is het tijd om alles in de praktijk te gaan ontdekken, meemaken en te
onderzoeken. We hopen je met deze handleiding een stukje op weg te hebben geholpen in het
vrijwilligerswerk op de Lutgerdina en de Beatrix. Met vragen en ideeën kun je altijd terecht bij de
bemanning van de schepen.

Veel plezier en hopelijk vaak tot ziens!

Bemanning Lutgerdina, Beatrix en Robinson Crusoe
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Bijlage 1

Lijst risicovolle zorghandelingen SailWise en bevoegdheden vrijwilligers
-

-

Mocht je twijfelen of een handeling wel of niet onder een van de items van de lijst valt,
overleg dan met de bemanning
We vragen aan de deelnemers die complexere zorg nodig hebben of speciale begeleiding
altijd om een goede schriftelijke actuele overdracht inclusief behandelingsvoorschrift het te
volgen protocol en eventuele bijzonderheden. Deze wordt vooraf aan de verpleegkundige
vrijwilliger verstrekt en is ook aanwezig op de accommodatie(1)
Na de lijst staan nog een aantal termen en de achtergrond nader uitgelegd

Het beleid van SailWise
Ter invulling van de wet BIG hebben wij het volgende beleid opgesteld voor wat betreft de
zorgverlening tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties, waarin wij bepaald hebben
wie wij voor welke handeling bevoegd achten.
Hierbij maken wij onderscheid tussen de volgende categorieën handelingen:
1) Voorbehouden zorghandelingen (de lijst uit de wet)
2) Complexe en/of risicovolle zorghandelingen (de lijst “complexe en/of risicovolle handelingen
van SailWise”)
3) Overige zorghandelingen (de standaard hulp bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen, de
zogenaamde ADL-hulp)

Categorie 1) Voorbehouden handelingen > speciale vrijwilliger
Bijvoorbeeld: Heelkundige handelingen, verloskundige handelingen, injecties, e.d. (zie voor de
volledige lijst in de wet Big.
In de praktijk komen deze voorbehouden zorghandelingen tijdens de watersportactiviteiten op onze
accommodaties niet vaak voor.
Bevoegd zijn die vrijwilligers, die conform de wet bevoegd zijn en kunnen aantonen dat zij voldoende
bekwaam zijn de betreffende handeling te verrichten. >speciale vrijwilliger

Categorie 2) risicovolle handelingen > speciale vrijwilliger
Bijvoorbeeld: Darmspoelen, blaasspoelen, wondverzorging bij decubitus, e.d. (zie voor de volledige
lijst van handelingen die SailWise als risicovol inschaalt, verderop)
Een aantal van deze handelingen komen regelmatig voor en onze ervaring is dat deze in de
thuissituatie soms ook uitgevoerd worden door ouders of mantelzorgers. En daarom ouders en
deelnemers soms verwachten dat iedereen dat mag doen.
Maar dat laat onverlet dat SailWise voor deze categorie alleen daartoe opgeleide en bekwame
vrijwilligers inzet, de zogenaamde speciale of verpleegkundige vrijwilligers
Bevoegd acht SailWise alleen die vrijwilligers; die beroepsmatig in de zorg/verpleging werken (of
recentelijk gewerkt hebben, of een dusdanige opleiding gevolgd hebben) en ingeschreven zijn als
zodanig en bovendien kunnen aantonen dat zij voldoende bekwaam zijn om de betreffende handeling
te verrichten. (dus recentelijke ervaring is vereist
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Categorie 3) reguliere ADL en begeleiding > iedere vrijwilliger
Dit zijn de reguliere ADL-handelingen zoals, wassen, aankleden, hulp bij eten, hulp bij transfers,
begeleiding e.d. Voor categorie 3) achten wij bevoegd alle vrijwilligers die onze introductiedagen met
goed gevolg doorlopen hebben en zij, die kunnen aantonen dat zij voldoende bekwaam zijn om deze
handelingen te verrichten.
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SailWise overzicht van voorbehouden en risicovolle
handelingen

Handelingen

Airstacken en hulp bij Airstacken
Beademing (en tracheacanule)
Toezicht houden op en klaarzetten/controle apparatuur
Verwisselen, verzorgen van insteekopening en canule
Uitzuigen via de canule

x

x
x
x

x

overige
vrijwilligers

Welke vrijwilligers zijn bevoegd?
(mits aantoonbaar bekwaam en dus recentelijke ervaring)

x

x

Big
niet Big
geregistreerde geregistreerde
verpleegkundige verpleegkundige verzorgende bemanning

x
x
x

x

x

x

verklaring noodzakelijk dat een en ander
geschiedt op aanwijzing van en onder
verantwoordelijkheid van deelnemer zelf?
(3)
arts

x
x
x
x

x

ja
x
x
x
x
x

uitvoerings
speciale verzoek
vrijwilliger noodzakelijk?
(2)
nodig?

ja
ja
ja
ja

x

x

x

x

x

x

ja

x

x

ja

x

x
x
x

x

Alle vormen
Interpreteren van de resultaten van een vingerprik voor bloedsuiker

CAPD (spoelen via buikvlies bij nierproblemen/falen)
Huidpoort verzorgen
Spoelen en antibiotica toedienen
ja
ja
ja
ja
ja
nee

ja
ja
ja

Inbrengen, plaatsen catheter
Verwijderen van catheter
Verzorgen insteekopening
Verwisselen catheterzak
legen catheterzak
nee

Clysma (ook rectumcanule, en ook microlax)

x

Hulp b ij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

Catheteriseren m.u.v. condoomcatheter

nee
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Hulp b ij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

Blaasspoelen (alle vormen)

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

Bloedafname en/of Punctie (incl bloedsuikerprik)

x
x
x
x
x

x

x
x

ja
ja

x

x
x

x

ja
ja
ja

x
x

x

ja

ja
ja

x

ja

In alle vormen (laag, midden en hoogoplopend)
Microlax/zetpil

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

ja

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

In alle vormen

Darmlavage (darmspoelen)

x

x

ja

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

nee

nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja

x

x
x

ja

ja

x
x

ja

nee
ja

x

Hulp b ij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

Epilepsie (Bijgerede kans op een insult is een persoonlijk
epilepsieprotocol verplicht)
Toedienen stesolid of andere medicatie tijdens of direct na een
insult

Geneesmiddelen toedienen
de anticonceptiepil
vooruitgezette medicijnen in doseersysteem
oog, oor of neusdruppels
overige orale medicatie (niet voorafuitgezet)
Rectaal
Vaginaal
Intraveneus
zo nodig medicatie

Hechtingen verwijderen
Huidzalven aanbrengen
zonder medicatie
met medicatie

opmerkingen

Bij medicijnen dient altijd een duidelijke aftekenlijst b ij te
worden gehouden
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SailWise overzicht van voorbehouden en risicovolle
handelingen

Handelingen

Infuus en port a cath (poort)

Welke vrijwilligers zijn bevoegd?
(mits aantoonbaar bekwaam en dus recentelijke ervaring)

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

Stoma

Incl. alle handelingen die daar mee samenhangen
irrigeren (=darmspoelen via stoma)

Verzorgen, zakje verwisselen of legen
Verzorgen, huidplaat verwisselen

nee

nee
ja
ja

Hulp bij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

Hulp bij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

nvt

Tampons
Aangezien er ingeval van menstruatie voldoende alternatieven zijn is
ons beleid om geen tampons in te brengen

nee
ja
ja
ja
ja

Hulp bij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

Wondverzorging
Wonden en plekken t.g.v. decubitus
Wonden in/op slecht doorbloede ledematen
Chronische wonden
Wonden met behandelingsvoorschrift (bijv. ernstige brandwonden)
Hulp bij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)

x

Voor de aanwezigheid van zuurstof in cilinders en
condensators, dient i.v.m. de veiligheid op de
accommodatie, ten allen tijden voor opslag/verwisseling
overleg plaats te vinden met bemanning

Big
niet Big
overige
geregistreerde geregistreerde
verpleegkundige verpleegkundige verzorgende bemanning vrijwilligers opmerkingen

x

x

verklaring noodzakelijk dat een en ander
geschiedt op aanwijzing van en onder
verantwoordelijkheid van deelnemer zelf?
arts
(3)

ja

uitvoerings
speciale verzoek
vrijwilliger noodzakelijk?
nodig?
(2)
ja
ja

x

Alle handelingen die daarmee verband houden

x

Inhalator
Injecteren

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

ja

x

x

x
x
x

ja

x

ja
ja
ja

Intubatie

ja

Ontlasting

x
x

x

x
x
x

x

x

Sonde
ja

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

ja
ja
ja

Microlax toedienen (zie ook bij Clisma)
Manueel verwijderen
ja
ja
ja

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Alle vormen
Incl. insulinepen
Inclusief wisselen naalden bij pompsystemen

Inbrengen, verwijderen en voeding toedienen met neussonde
toedienen van voeding via PEG of Micky

ja
ja

ja

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

Spinale-/ epidurale pijnbestrijding (middels een pompje via
ruggemerg medicatie toedienen)

ja

x
x
x
x
x
x

x
x

x

ja
ja
ja
ja

ja

x
x

x

x

ja

x

x

nee
ja

ja

x

Zuurstoftoediening

nee

x

Hulp bij (in de vorm van aanreiken van spullen, dus niet het uitvoeren
van de handeling of het aansluiten van de apparatuur)
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Nadere uitleg van een aantal termen 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.

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.

W ettelijke 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.
Waarbij in het algemeen geldt: ONBEKWAAM MAAKT ONBEVOEGD!
(dus ook voor op papier bevoegde mensen worden onbevoegd voor bepaalde handelingen als zij geen
recente ervaring of scholing met die handelingen hebben gehad).
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Bijlage 2

VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Wij vinden het fantastisch dat vrijwilligers zich inzetten voor het werk van SailWise. Dankzij vele
honderden vrijwilligers blijft watersport toegankelijk voor mensen met een beperking en kunnen wij
honderden mensen per jaar laten genieten van een uitdagende en onbezorgde watersportvakantie.
Die waardering willen wij niet alleen namens SailWise uitspreken, maar ook namens onze
gasten. Uit de jaarlijkse enquête onder onze deelnemers blijkt steeds weer hoe ze het werk van onze
vrijwilligers waarderen.
Invoering Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De veiligheid en bejegening van onze gasten heeft voor ons de allerhoogste prioriteit. Dat geldt niet
alleen op het water, maar ook in de sociale omgang. Daar hechten wij grote waarde aan. Om die
reden vragen wij van iedere vrijwilliger de zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving; in dit geval
voor vrijwilligerswerk bij SailWise. Aan de VOG zijn geen kosten verbonden. Ook aan alle
medewerkers van SailWise en de leden van de Raad van Toezicht wordt om een VOG gevraagd.
Het waarom van een VOG
Met het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers en medewerkers laten we aan de buitenwereld
en aan onze gasten zien, dat wij er alles aan doen om die veiligheid en bejegening te bieden die wij
voor onze gasten belangrijk vinden. Een VOG is geen garantie dat er niets kan gebeuren, maar
SailWise laat wèl zien dat zoveel als mogelijk maatregelen zijn genomen om eventuele incidenten te
voorkomen.
Het opvragen van een VOG past bovendien in het beleid van de NOV; Nederlandse Organisatie
Vrijwilligerswerk, waarvan SailWise lid is en sinds 2014 de kwaliteitsonderscheiding: “Vrijwillige Inzet:
GOED GEREGELD” in bezit heeft. De NOV werkt aan de verdere professionalisering van het
vrijwilligerswerk in Nederland; het opvragen van een VOG, maakt hier onderdeel van uit.
Let op:
Vóórdat je als vrijwilliger aan de slag gaat, dienen wij in het bezit te zijn van jouw VOG.
Hoe werkt de aanvraag?
1. SailWise bereidt de (digitale) aanvraag voor: voorletters, achternaam, geboortedatum en
emailadres van de vrijwilliger wordt ingevuld, evenals de reden van het aanvragen van de VOG, de
zogenaamde screeningsprofielen 84 en 85 (belast zijn met zorg voor minderjarigen en mensen
met een (verstandelijke) beperking). Als vrijwilliger ontvang je een email met het verzoek tot
bevestigen van de elektronische aanvraag voor een VOG. Met je DigiD log je in, check je je
gegevens en bevestig je de aanvraag. De VOG wordt door de Dienst Justitie verwerkt en zal
binnen 1,5 tot 3 weken per post naar je worden opgestuurd.
2. Wanneer de VOG op je deurmat is gevallen, stuur je het originele document (nadat je eventueel
een kopie hebt gemaakt voor eigen gebruik) door naar SailWise, Postbus 157, 1600 AD
Enkhuizen. Het originele document hoort bij SailWise binnen te zijn vóórdat je als vrijwilliger bij
ons aan de slag gaat.
3. Een VOG is 3 jaar geldig.
NB Mocht je al een VOG hebben een gevraagd voor een andere organisatie, dan geldt deze niet
voor SailWise. Een VOG is organisatie gebonden.
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