Praktijkvoorbeelden: Zorg verlenen in
coronatijd

Het Ministerie van VWS publiceert een serie met voorbeelden van slimme zorg uit heel Nederland die laten
zien hoe zorgverleners omgaan met de coronamaatregelen. De voorbeelden worden verzameld en gedeeld
via: #mooievoorbeeldenuitdezorg

Creatieve oplossingen coronamaatregelen
Voor veel zorgmedewerkers vormen de coronamaatregelen een grote uitdaging. Er zijn gelukkig ook legio
voorbeelden van professionals, mantelzorgers en naasten die oplossingen bedenken. Oplossingen die vaak
van een grote creativiteit getuigen. Maar wel binnen de geldende regels en richtlijnen van het RIVM en de
zorgsectoren.

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkvoorbeelden-zorg-corona/

5 publicaties: mooie voorbeelden coronazorg
In een serie van 5 publicaties worden voorbeelden uit de verschillende zorgsectoren gebundeld.
In Mooie voorbeelden #1 aandacht voor het glazen huisje van Claris Zorggroep, extra aandacht voor de
bewoners door de medewerkers bij Huize Wezup en het comfortbeleid van Surplus.
In Mooie voorbeelden #2 aandacht voor het knuffelscherm en de babbeldeur, de routeplanner voor
omgaan met dilemma’s én zorgaanbieder Thebe die weer bezoek mag ontvangen.
In Mooie voorbeelden #3 lees je hoe Evean haar deuren weer opende voor bezoek en maakten
basisschoolkinderen uit Voorburg het tijdschrift ‘Oppepper’ speciaal voor ouderen.
In Mooie voorbeelden #4 aandacht voor Goudtopia; het digitale OplaadStation van Oudtopia in CoroNara
tijden en de aan het coronatijdperk aangepaste checklist palliatieve zorg.
Mooie voorbeelden #5 wordt op 20 juni 2020 gepubliceerd.

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijkvoorbeelden-zorg-corona/

Bekijk en download de publicaties met #mooievoorbeeldenindezorg via de website van het ministerie
van VWS.

Voorbeeld delen
Wie zelf een mooi voorbeeld van slimme zorg wil delen, kan dit mailen naar mooievoorbeelden@minvws.nl.
Of deel het op social media met de hashtag #mooievoorbeeldenindezorg en tag de social kanalen van het
ministerie van VWS:
Facebook: @MinVWS
Instagram @minvws
Twitter @minvws
LinkedIn @ministerie-van-vws

Meer weten
Bekijk onze coronapagina voor nog meer inspiratie en tools op het gebied van corona en de
verpleeghuiszorg.
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