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Wat is een incident?

Bij elke ongewone situatie, waarbij sprake is van letsel, schade of waarbij 

het welzijn van een persoon in geding is spreken we van een incident.

Veel voorkomende ongewone situaties zijn:

• geen of verkeerde medicatie ingenomen

• langdurig vasthouden van een kind

• staande houding/arrestatie

• schade aan goederen

• brandwond

• flauwte

• insectenbeet

• intimiteit (ongewenst)

• kneuzing

• onderkoeling

• oververhitting

• oogletsel

• oorletsel

• schaafwond

• snijwond

• vergiftiging

• verrekking

• verstuiking



Moet elk incident gemeld worden?

Nee, niet elk incident moet gemeld/geregistreerd worden?

Bij twijfel maak je wel een melding.

Hanteer bij de letselgevallen als criterium alle situaties waarbij een 

ehbo-er of arts betrokken was.

• Een muggenbeet is geen incident, maar een bijensteek met een 

heftige allergische reactie wel.

• Een papercut is geen incident, maar een snee van een schaar of mes 

wel.

• Vasthouden tijdens stoeien is geen incident, maar vasthouden als 

middel om een geschil te beheersen is wel een incident.

• Verbrand zijn van de zon is geen incident, maar van vuur of kokend 

water wel. (Zonnesteek is wel een incident).



Waarom meld ik een incident?

• Elk incident met een kind/jongere dient teruggekoppeld te worden aan 

de ouder/verzorger/voogd. (Dit doet de coördinator van het subkamp).

• Een melding helpt bij de afhandeling van schade en letsel (denk b.v. 

aan de verzekering).

• Vanuit het keurmerk en kwaliteitsdenken moet een incident 

geëvalueerd worden en waar mogelijk leiden tot preventie in een 

volgend jaar.



Hoe moet ik het formulier invullen?

• Vul het district/afdeling, kampweek, voor- en achternaam invuller,

e-mailadres invuller (voor een afschrift van de melding) en functie in.

• Vul de datum van het incident in (dd-mm-jjjj bv 11-07-2019).

• Vul de locatie van het incident in (b.v. Scoutcentrum Zeeland ‘t Poldertje, 

verzamelveld JK).

• Geef een beknopte maar volledige omschrijving van het incident. (Aan 

het einde van het formulier is ruimte om de opvolging toe te lichten, dus 

vul eerst enkel in wat er is gebeurd, en aan het einde wat de opvolging 

is geweest).

• Voeg een foto toe (indien mogelijk).

• Geef aan welke betrokkenen er waren, inclusief contactgegevens en de 

rol. Denk aan de getuigen!!

• Geef aan in welk team betrokkenen van onze kinderkamp zitten.

• Wie zijn geïnformeerd?

• Beschrijf hoe er tijdens/na het incident is gehandeld.

• Hoe hadden we dit incident kunnen voorkomen?



Waar staat het formulier?

https://www.humanitaskinderkamp.nl/incident

Lees goed de instructie/toelichting bij het formulier!

Voeg, indien mogelijk, een foto toe bij de melding!

Neem bij vragen contact op met

jouw coördinator of projectcoördinator.

https://www.humanitaskinderkamp.nl/incident
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