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Geef je fout toe
Het voelt misschien eng, 

maar als je een (grote) fout 
hebt gemaakt, kun je die 

het beste meteen toegeven. 
De kans is groot dat je 

leidinggevende, collega’s 
en patiënten of cliënten 
je eerlijkheid waarderen. 
Wacht je te lang met het 
opbiechten van je fout, 

dan kun je op een gegeven 
moment niet meer terug. 

Een fout verzwijgen vinden 
mensen vaak erger dan 

de fout zelf.

1
Volg het 
protocol

Als zorgmedewerker heb 
je voor veel medische 

handelingen een protocol. 
Natuurlijk zorg je ervoor 
dat je dit volgt. Gaat er 
toch iets fout? Dan heb 
jij in ieder geval je best 

gedaan wel goed te 
handelen.
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Nog meer tips van collega’s en deskundigen 
vind je op goedbezig.pfzw.nl. Hét platform voor 
zorg- en welzijnsmedewerkers.

5
Doe leuke dingen
Bevalt je nieuwe situatie 
nog steeds niet zo goed? 

Zoek dan a eiding in 
dingen die je leuk vindt. 
Kijk een zwijmel lm, ga 
een rondje hardlopen: 
zorg dat je een positief 
gevoel krijgt. Zo zit je 

meteen beter in je vel! 

#Doeslief (voor 
jezelf)

Heb je eindelijk je droom-
baan te pakken, sta je nog 
niet te springen van geluk. 

In plaats van te denken: 
‘wat is er mis met mij?’, 

kun je beter even lief voor 
jezelf zijn. Het is oké als 

het even duurt voor je blij 
bent, want wennen aan 
een nieuwe situatie kost 
energie. Als je eenmaal 
gewend bent, komt dat 

geluk vanzelf.

Nog meer tips van 
collega’s en 
deskundigen vind je 
op goedbezig.pfzw.nl. 
Hét platform voor 
iedereen in zorg en 
welzijn.

5
Leer van je 

fouten
Een fout maken kan, 

maar het is wel belangrijk 
om ervan te leren. Ga 
na wat je precies hebt 

gedaan en waarom 
het misging. Bedenk 
vervolgens nieuwe 

manieren om dezelfde 
fout in de toekomst te 

voorkomen.

4
Praat met je 

cliënt
Heb je een fout gemaakt 
bij een patiënt of cliënt? 
Ga dan met diegene in 
gesprek. Probeer jezelf 

niet te verdedigen, 
maar luister naar de 

gevoelens van de persoon 
tegenover je. Is diegene 
boos? Toon dan eerst 

medeleven en begrip. Als 
de emoties wat gezakt 

zijn, kun je uitleggen wat 
er is gebeurd en het 

vertrouwen herstellen.

3
Herstel snel

Hoe eerder je erbij bent, 
hoe beter een fout nog te 

herstellen is. Laat je dingen 
te lang liggen, dan loop je 
het risico dat ze een eigen 

leven gaan leiden. Door 
meteen in actie te komen, 
vergroot je de kans dat je 
alles weer kunt oplossen.
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Vraag: ’Hoe weet 
ik hoeveel pensioen 

voor mij is 
opgebouwd?’



      

Xxxxxx

>> 18 19 >>



      >> 20 21 >>



      23

puzzel

8

1

4

5

6

9

12

11

10

7

2 3

A

B

11

D

E

F

G

H

I J

K

L



      >>>>


