Informatie voor verpleeghuizen over het
coronavirus

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke
maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te
doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je dagbesteding en contact met de familie op afstand
vorm? Op deze pagina staat het overzicht van informatie, goede voorbeelden en instrumenten voor de
verpleeghuissector over het omgaan met alle gewijzigde omstandigheden rondom het coronavirus.

Corona-ondersteuning
Verpleeghuizen kunnen vanaf 26 mei 2020 ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde
vraagstukken. Dat is een nieuw aanbod van het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie.
De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het
inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige
coaches staan klaar om te helpen.
Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? Kijk op Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning

https:/www.waardigheidentrots.nl/corona/

Maatregelen rijksoverheid
Welke maatregelen gelden er vanuit de rijksoverheid ten tijden van de coronacrisis? Lees in de artikelen
hieronder wat de maatregelen betekenen voor de verpleeghuiszorg.
Tool: Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen (versie 20 mei)
Bezoek mag per 25 mei in alle verpleeghuislocaties die er klaar voor zijn
Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend
Eerste groep verpleeghuizen start met nieuwe bezoekregeling
Meldpunt Inspectie SZW voor onveilige werkomstandigheden door corona
Kleinschalige zorgaanbieders en hun coronavragen
Bezoekersregeling verpleeghuizen blijft van kracht
De Jonge looft zorgmedewerkers om liefdevolle zorg ondanks corona
Meer mondkapjes voor verpleeghuiszorg
Kamerbrief Corona: extra testen, regionale opvang en geestelijke verzorging
Het opzetten van een regionale gecoördineerde aanpak voor coronazorg aan kwetsbare patiënten
Hoe moet je omgaan met de regels van de Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis?
Geen bezoek in verpleeghuis ter bescherming tegen coronavirus
Tips voor omgaan met het coronavirus in het verpleeghuis

Verantwoording, toezicht en financiën
Verschillende partijen zoals de IGJ en zorgkantoren hebben laten weten dat zij maatregelen treffen om de
zorgaanbieders te ontlasten, bijvoorbeeld in het loslaten van termijnen en verschuiven van aanleverdata.
NZa publiceert coronabeleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten
Kabinet maakt € 480 miljoen vrij voor Wlz-kader 2020
NZa: beleidsregel SARS-CoV-2 in mei verwacht
Aanleveren kwaliteitsverslag en kwaliteitsindicatoren mag later
Inspectie laat termijnen los vanwege corona
Aanleverdatum jaarverantwoording zorg naar 1 oktober
Zorgkantoren steunen zorgverleners voor veilige en tijdige zorg in coronacrisis
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Praktijkverhalen verpleeghuizen

Blogserie: werken in tijden van corona
Natasja Cassin: geluksmomenten in coronatijd
Tara Wapstra: ‘Je gunt bewoners de laatste woorden naar hun zoon of dochter’
Natasja Cassin: ‘Corona of niet, goede zorg moet door’

Onze journalisten spraken (telefonisch) met verschillende medewerkers van verpleeghuizen om een beeld te
krijgen van wat de coronacrisis betekent voor het dagelijkse leven en werken in het verpleeghuis. Lees de
verhalen hieronder
Versoepeling bezoek verpleeghuizen: uitdaging én emotioneel weerzien
Videoreeks: besturen in coronatijd
Het succes van De Wijngaard: van 16 coronabesmettingen naar nul
Bezoekregeling en corona: voorbeelden, tips en afwegingen
Audio-dagboeken van verpleeghuis de Wijngaard
PZC Dordrecht: Crisismanagement met coronadashboard
Zorggroep Apeldoorn: ‘coronacrisis versnelt de samenwerking’
Stilte voor de corona-storm in Het Hooge Heem?
Hoe gaat Surplus om met corona-uitbraak en cohortbepaling?
De Muzelaar en Huize Wezup: Hoe gaan zorgprofessionals en bewoners om met coronavirus?
Corona-tijd in Limburg: hectiek, bezorgdheid, flexibiliteit en waardering
Lelie zorggroep: ‘Zwaaien naar de mantelzorger op de iPad’
Boarnsterhim State: Sociale quarantaine en heel veel bloemen
Carintreggeland: Wachten op de grote golf

Welzijn en dagbesteding
Nu bezoekers vanwege de strijd tegen het coronavirus niet meer worden toegelaten in het verpleeghuis, is het
des te belangrijker bewoners te behoeden tegen eenzaamheid. Ook vraagt het creativiteit om andere vormen
van dagbesteding te vinden die passen binnen de maatregelen. Gelukkig komt er op dat vlak ook veel moois
op gang in deze tijd. Bekijk de tips in de artikelen hieronder.
Intimiteit en corona: fysiek contact een gemis, magisch knuffelscherm en tips
Zo help je medebewoners bij rouwverwerking in coronatijd
Geestelijk verzorger in Corona-tijd: ‘Samen komen we hier doorheen’
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Zinvolle dagbesteding in het verpleeghuis tijdens coronacrisis
Pasen in coronacrisis #wevergetenjullieniet
Manieren tegen eenzaamheid tijdens coronacrisis
Mooie initiatieven verzachten enigszins de coronacrisis

Dementiezorg
Voor met name mensen met dementie kunnen de veranderde omstandigheden door de coronacrisis angst
veroorzaken en daardoor leiden tot probleemgedrag. Hoe ga je hiermee om?
Invloed coronamaatregelen op probleemgedrag wisselend
Tips voor dementiezorg in coronatijd
Tips bij probleemgedrag door coronamaatregelen

Veiligheid
Tijdens de coronacrisis is veiligheid meer dan ooit een centraal aandachtspunt. Wat moeten alle
zorgmedewerkers weten over handhygiëne? Hoe school je medewerkers in de omgang met het coronavirus?
Lees het in de artikelen hieronder.
Mondzorg tijdens corona-uitbraak
Handreiking gebruik beschermende middelen
Draaiboek: veilige herstelzorg na corona
Zorgkaart corona-afdeling verpleeghuizen
Geef aandacht aan voeding in deze tijd van corona
Het belang van goed schoonmaken bij corona in het verpleeghuis
Draaiboek: omgaan met coronavirus en (bij)scholing nieuwe medewerkers
5 tips voor handhygiëne op de juiste manier
KICK-protocollen vrij toegankelijk tijdens coronacrisis

Palliatieve zorg
In het verpleeghuis is altijd veel aandacht voor palliatieve zorg. Maar hoe organiseer je palliatieve zorg voor
coronapatiënten?
Palliatieve zorg en corona

Technologie
Ineens is het voor alle bewoners een ‘must’. Om contact te houden met familie en naasten, moet de hulp van
technologische toepassingen worden ingeschakeld. Lees hieronder hoe je juist nu technologie goed kunt
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benutten.
Coronacrisis: hoe houd je contact op afstand?

Zorgmedewerkers
Er komt in de coronacrisis veel af op de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen. Gelukkig is er ook veel
waardering voor hun werk en wordt dit getoond vanuit de maatschappij en vanuit de werkgevers. Wat kunnen
medewerkers en leidinggevenden doen om samen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te komen?
Lees de tips en praktijkvoorbeelden.
Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde: achterwacht in coronatijd
Routeplanner voor dilemma’s in coronatijd
Corona: hoe kun je medewerkers extra ondersteunen?
Coronacrisis: Zorg goed voor jezelf én voor elkaar

Behandeling corona-patiënten
Voor de Specialisten Ouderengeneeskunde is een belangrijke rol weggelegd in de preventie van, het signaleren
van én het behandelen van het coronavirus bij bewoners van verpleeghuizen. Lees hieronder o.a. het
behandeladvies.
Coronavirus: (Behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde (SO’s)
Tool: Communicatie met corona-patiënten

Regionale samenwerking
De coronacrisis vraagt om nauwe regionale samenwerking en samenwerking binnen de keten. Bijvoorbeeld als
het gaat om het inrichten van speciale coronacentra. Lees de voorbeelden hieronder.
Vivent opent regionaal testcentrum voor zorgmedewerkers
Corona-zorg: verpleeghuizen ontlasten ziekenhuizen
Draaiboek: grootschalige noodopvang rond corona
Regionale verbondenheid in tijden van corona
Het opzetten van een regionale gecoördineerde aanpak voor coronazorg aan kwetsbare patiënten
Aafje zorghotel tijdelijk coronacentrum regio Rotterdam
Noordoost-Brabant: corona-afdeling voor cliënten met psychogeriatrische problemen
Regio Drenthe biedt opvang voor patiënten coronavirus

Onderzoek
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Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is informatie nodig over het verloop van de corona epidemie. Ook
is het van belang om te leren van de huidige aanpak voor een nieuwe uitbraak. Daarvoor is onderzoek van
belang.
Invloed coronamaatregelen op probleemgedrag wisselend
Eerste resultaten corona-onderzoek UNO-VUmc
Academische Werkplaats Ouderen: tips tijdens COVID-19 uitbraak
RIVM: aantal verpleeghuizen met een corona-besmetting stabiliseert
Academische werkplaatsen onderzoeken corona epidemie in verpleeghuizen

Inspraak en adviesraden
Ook voor adviesraden (VAR / PAR) en cliëntenraden is het zoeken hoe zij gezien de omstandigheden en
coronamaatregelen hun rol kunnen vervullen.
Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)
Cliëntenraden: ondanks corona contact met organisatie en achterban

Waardigheid en trots
Ook op de activiteiten van Waardigheid en trots hebben de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hun
impact. Lees hieronder wat er verandert.
Waardigheid en trots op locatie: Coronaondersteuning
Waardigheid en trots op locatie biedt helpende hand voor goede corona-aanpak
Congres Thuis in het Verpleeghuis 2020 gaat niet door
Coronavirus en Waardigheid en trots

Meer weten
Lees ook over Corona op de website van Zorg voor Beter
Lees meer over de maatregelen tegen het coronavirus op Rijksoverheid.nl
Lees het dossier van ActiZ coronavirus voor zorgorganisaties
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Corona-loket
Heb je nog een idee, suggestie of vraag over corona die je niet kunt vinden in onderstaand overzicht?
Neem dan contact op met het corona-loket van Vilans. Hier kan je jouw idee, suggestie of vraag direct
indienen en wordt deze afgehandeld door de experts van Vilans.
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