Videoreeks: besturen in coronatijd

Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? Erasmus Centrum voor Zorgbestuur maakt een
reeks films over besturen in deze bijzondere tijd. Zorgbestuurders zijn hierin aan het woord over de
uitdagingen waar de zorg nu voor staat. En deskundigen geven een hierop hun reflectie.
In de videoreeks ‘Besturen in een bijzondere tijd’ komen er verschillende zorgbestuurders en deskundigen uit
verschillende zorgbranches aan bod. Wij delen hier de video’s uit de verpleeghuiszorg. Ga naar de website van
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voor alle video’s.

Bestuurder van Omring: Frido Kraanen
Omring had dit jaar een nieuw crisishandboek gemaakt. Maar het corona-scenario staat er niet in. Frido
Kraanen vertelt in deze video over de dilemma’s die de pandemie met zich meebrengt. Nabijheid is een
kernwaarde van Omring, maar de deuren zijn gesloten voor de naasten van de bewoners.

Reflectie van Henk Nies op Frido Kraanen
“Ze worstelen met waarden, hebben lastige keuzes te maken en laten hun mensen zien: dit is het goede om te
doen.” In deze video reflecteert prof.dr. Henk Nies op de films met Patricia Eshuis en Frido Kraanen.

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/videoreeks-besturen-in-coronatijd/

Bestuurder van TanteLouise: Conny Helder
Het niet toelaten van bezoek in verpleeghuizen is een van de grootste vraagstukken voor Conny Helder
(TanteLouise). Het is volgens haar te vroeg voor de evaluatie van het beleid: ‘We zitten er nog middenin, laten
we ons concentreren op het nemen van de goede besluiten en het doen van de goede dingen.’

Reflectie van René ten Bos op Conny Helder
Hoogleraar Filosofie René ten Bos voelt zich ‘als een vis in het water’ bij de vragen en morele dilemma’s die de
coronatijd opwerpt. Wat ziet deze voormalig Filosoof des Vaderlands wanneer hij de interviews met Conny
Helder (TanteLouise) en Eddy van Doorn (Reinier van Arkel) bekijkt? ‘Welk antwoord je ook geeft op een
bepaalde situatie, het juiste antwoord is er niet. En juist het feit dat ze er níet uitkomen, is essentieel voor het
nemen van een beslissing.’

Blijf op de hoogte van de video’s over besturen in coronatijd
Wilt u een bericht ontvangen wanneer er een nieuwe film verschijnt? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief van
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en u wordt op de hoogte gehouden

Meer weten
Bekijk het overzicht met al onze artikelen over corona in het verpleeghuis.
Lees ook de blog van Tara Wapstra: ‘Je gunt bewoners de laatste woorden naar hun zoon of dochter’
Luister ook: Audio-dagboeken van verpleeghuis de Wijngaard
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