Protocol airstacken tijdens Wielewaalvakanties
Achtergrond
Airstacken is een relatief nieuwe handeling. Hierdoor hebben veel verpleegkundigen er geen
informatie over gekregen tijdens hun opleiding. Hoewel het geen voorbehouden handeling is, wil
Wielewaal toch dat minimaal 1 vrijwilliger vooraf aangeeft dat hij/zij bereid is het aan te leren. Omdat
er niet automatisch vanuit gegaan kan worden dat de verpleegkundige hiertoe bereid is, is
onderstaand protocol ontwikkeld.
Inschrijving deelnemer die gebruik maakt van airstacken
Wanneer je gebruik maakt van airstacken geef je dit aan op je aanmeldingsformulier. Bij de screening
door het Medisch Team wordt dit opgemerkt. Er zijn dan de volgende mogelijkheden:
o Je wilt een plaats reserveren op een vakantie waar al een verpleegkundige op geplaatst is.
Wielewaal benadert de verpleegkundige met de vraag of hij/zij bereid is het airstacken uit te
voeren en/of aan te leren.
1. Wanneer de verpleegkundige akkoord gaat, is er niets aan de hand en wordt je plaatsing
op de vakantie definitief. Je ontvangt een bevestiging.
2. Wanneer de verpleegkundige het airstacken niet wil leren of uitvoeren wordt een andere
(ervaren) vrijwilliger gevraagd. Wanneer deze gevonden is wordt je plaatsing definitief. Je
ontvangt een bevestiging.
3. Wanneer geen enkele vrijwilliger bereid is het te leren wordt opnieuw contact met je
opgenomen. Mogelijkheden zijn dan o.a. een eigen vrijwilliger meenemen, het airstacken
tijdens de vakantie achterwege laten of (kosteloos) omboeken naar een andere vakantie.
o Je wilt een plaats reserveren op een vakantie waar nog geen verpleegkundige of andere ervaren
vrijwilliger op geplaatst is. Wielewaal neemt contact met je op om de situatie te bespreken. Je
boeking is dan definitief onder voorbehoud dat er iemand wordt gevonden die het airstacken
kan uitvoeren. Wanneer dat niet lukt, kun je je vakantie kosteloos annuleren of omboeken of
toch besluiten om het airstacken tijdens de vakantie achterwege te laten.
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