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Handreiking  
Crisiscommunicatie  
voor de verpleeghuiszorg
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De drie stappen van crisiscommunicatie
 

 1   Voorbereid zijn  

 2   Tijdens de crisis 

 3   Na de crisis 

De 7 geboden van crisiscommunicatie

1. Zorg dat je voorbereid bent op verschillende soorten crises en werk daarvoor

 diverse scenario’s uit. 

2. Toon altijd empathie met de betrokkenen. 

3. Kader het probleem af en bepaal de kernboodschap: wat is er gebeurd met wie en  

 welke stappen ondernemen wij om de crisis aan te pakken.

4.  Wijs geen schuldigen aan. 

5. Wees open en transparant: Wat is er aan de hand? Wat doen wij er aan? 

6. Interne communicatie gaat voor externe communicatie

7. Monitor de communicatie over de crisis via de (sociale) media.

Door de maatschappelijke aandacht ligt de ouderen- en verpleeghuiszorg steeds meer onder het 
vergrootglas. Incidenten, calamiteiten, een reorganisatie kan -ondanks alle goede voorbereidingen- 
leiden tot een crisis en (negatieve) media-aandacht. Een uitbraak van het coronavirus in een 
verpleeghuis kan -ondanks alle goede voorbereidingen- leiden tot een crisis en (negatieve) media-
aandacht. Als dat je als organisatie ‘overvalt’, kan het ernstige schade toebrengen. Aan betrokkenen én 
aan de organisatie. Het is zaak om crisismanagement én de bijbehorende communicatie op de juiste 
wijze te organiseren. Aan de hand van drie stappen leggen we uit waar je aan moet denken als het gaat 
om crisiscommunicatie. In de kaders besteden we extra aandacht aan de coronagerelateerde crisis. 
Daarnaast hebben we achterin praktijkvoorbeelden van media-aandacht bij corona toegevoegd.

Wat is crisiscommunicatie? 
 

‘Het aanbieden van informatie van zenders aan ontvangers  
met het doel escalatie van een crisissituatie en daarmee materiële  

en immateriële gevolgen te beperken.’
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  1   Voorbereid zijn 
Crisiscommunicatie begint al voordat een crisis uitbreekt. Wees je daar altijd bewust van en zorg dat 
je de communicatie op voorhand al hebt georganiseerd. Is er sprake van een calamiteit en zijn er geen 
afspraken over hoe je daarmee omgaat? Dan is de kans groot dat bewoners, familie, medewerkers en 
de organisatie daar nog meer schade van ondervinden. Zorg dus dat je dat voor bent:  

• Maak vooraf goede afspraken met relevante interne en externe stakeholders en oefen samen.
• Werk scenario’s uit, leg ze vast in een plan, regel een team en regel het mandaat.
• Pak de regie en communiceer actief zelf, dat wekt vertrouwen.
• Blijf bij je kernwaarden.
•	 Bied	realistisch	handelingsperspectief	en	oplossingen.	Beloftes	niet	waarmaken	kan	zelfs 
 leiden tot wat ook wel een dubbele crisis wordt genoemd.

   
   Niet doen: denken dat het jouw organisatie vast niet overkomt.

Raad van bestuur | management en communicatie - Maak scenario’s
Als het gaat om crisiscommunicatie in verpleeghuizen, dan is er een breed scala aan mogelijke  
oorzaken denkbaar, zoals: 

• Uitbraak van het coronavirus of een ander virus.
• Incidenten met bewoners of disfunctionerende medewerkers.
• Een reorganisatie waarbij medewerkers worden ontslagen. 
• Een crisis rond de bestuurder of met de OR.
• Medewerkers of andere betrokkenen lekken interne zaken (problemen) naar de media.
• Calamiteiten als brand en falende veiligheid en kwaliteit die leiden tot onder toezichtstelling 
 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Bij onderwerpen die media-aandacht kunnen genereren, is het belangrijk om daar allereerst bewust 
van te zijn en er vervolgens op te anticiperen: maak scenario’s voor dergelijke situaties, ook als deze 
(nog) niet zijn opgetreden. Bepaal per scenario hoe een crisisteam is samengesteld. 

Raad van bestuur en communicatie - Mediatraining en woordvoering 
Bij	een	crisis	met	media-aandacht	is	de	eerste	woordvoerder	de	voorzitter	raad	van	bestuur.	Is	er	een	
professionele woordvoerder aanwezig, bespreek dan de taakverdeling. Gaat de crisis over de raad 
van	bestuur,	bijvoorbeeld	over	declaratiegedrag	of	beloningen,	dan	is	de	woordvoerder	de	voorzitter	
raad	van	toezicht.	Raad	van	bestuur	en	mogelijk	ook	voorzitter	raad	van	toezicht	moeten	een	
mediatraining voor crisiscommunicatie hebben gehad voordat er sprake is van een crisis. Plan deze 
training, met optreden voor camera, bij voorkeur samen met degene die verantwoordelijk is voor 
communicatie. 
 
   Niet doen: onvoorbereid en ongetraind met media praten tijdens 
   een crisis. Besteed het dan uit aan experts.

1 | Voorbereid zijn
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Raad van bestuur / management en communicatie
Hoe is de interne en de externe communicatie georganiseerd? 
In een verpleeghuis is altijd iemand verantwoordelijk voor interne en externe communicatie, 
bijvoorbeeld een hoofd communicatie, een communicatieadviseur of secretaris raad van bestuur. 
Ook is het belangrijk dat communicatie in een portefeuille van de raad van bestuur/ het management 
verankerd is. Maak afspraken voor crisiscommunicatie expliciet: 

• Het opstellen en verspreiden van interne informatie (e-mail, intranet) en de externe informatie 
 (website, nieuwsberichten en sociale media) is belegd, ook buiten kantooruren. 
• Zorg voor een overzicht van de 06-nummers van alle betrokkenen en maak bij een crisis een 
 Whatsapp -groep aan om elkaar direct te informeren en de lijnen kort te houden. 
• Zorg voor een persprotocol dat in werking treedt bij een calamiteit/crisis. 
• Als er onvoldoende capaciteit en/of kennis is om de communicatie rond een crisis te organiseren, 
 schakel dan een gespecialiseerd communicatieadviesbureau in. Doe dit niet pas tijdens een crisis,
 maar van te voren. 
 
   Niet doen: denken dat communicatie, en in het bijzonder communicatie 
   tijdens een crisis, vanzelf gaat. 

Hoe ziet het coronacrisisteam eruit? 
Als het gaat om het inrichten van een coronacrisisteam, adviseren wij de volgende functies/ 
medewerkers te laten deelnemen aan het coronacrisisteam:

• Bestuurder
• HR-manager 
• Teamleider zorg
• Teamleider facilitair
• Kwaliteitsverpleegkundige/ Verpleegkundig specialist 
• Stafmedewerker 
• Arts (indien mogelijk)
• Communicatiemedewerker
• Contactpersoon extern van GGD/GHOR/ SO 
• Deskundige infectiepreventie (extern)

De bestuurder is deel van het crisisteam om snel besluiten te kunnen nemen. Bij kleinschalige 
zorgorganisaties zal het team moeten kijken wie bovenstaande functies kan invullen. Zij  
kunnen overleggen met het netwerk KenniZ of met ActiZ. De contactpersoon van de GGD/
GHOR	adviseert	over	het	plan	en	heeft	voorbeeldmaterialen.

1 | Voorbereid zijn
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Communicatie - Monitoring via sociale media 
Hou altijd (dus niet alleen bij een crisis) de vermeldingen van jouw verpleeghuis op sociale media 
in	de	gaten	en	volg	bij	een	crisis	een	specifieke	hashtag.	Voor	het	monitoren	van	sociale	media	
zijn diverse tools of (betaalde) dashboards beschikbaar. De reikwijdte van de berichtgeving, toon, 
frequentie en nieuwe ontwikkelingen haal je op die manier snel uit (sociale) media. Reageer altijd op 
(sociale) media, maar reageer uitsluitend met afgestemde en openbare berichtgeving. Bijvoorbeeld 
met verwijzing naar berichtgeving op je website en/of met een telefoonnummer dat mensen voor 
meer informatie kunnen bellen. Toon altijd empathie, ook als het om boze reacties gaat en blijf zelf 
vriendelijk. Geef in een reactie aan dat je graag via DM even wilt verder ‘praten’. Zo voelt iemand zich 
gehoord en kun je het gesprek persoonlijk voeren en (hopelijk) de kou uit de lucht halen.

   Niet doen: negeren, niet luisteren naar en niet reageren op wat er over 
   jouw organisatie gezegd wordt.

Communicatie - Ken je communicatiecollega’s 
In veel gevallen heb je bij een calamiteit of crisis te maken met communicatiecollega’s van externe 
partijen. Denk bijvoorbeeld aan de woordvoerder van de politie of, in het geval van corona, de 
communicatiecollega van de GGD of een andere samenwerkingspartner. Zorg dat je weet wie dit 
is, leg het contact en wissel gegevens uit. Bespreek de mogelijke scenario’s met elkaar en maak 
afspraken over woordvoering en afstemming. 
 
   Niet doen: denken dat je alles in je eentje doet. Dat is niet zo.

Media - Ken je journalisten 
Voor een verpleeghuis zijn het lokale huis-aan-huis blad en de lokale radio- en televisiezender de 
belangrijkste media. Ook een regionaal dagblad kan een groot bereik hebben. Pas daarna hebben 
landelijke dagbladen en nationale radio en televisie impact. Bouw een relatie op met de journalisten 
van de huis-aan-huis bladen en de regionale media. Voorzie hen van een regelmatige stroom van 
berichten, geef hen primeurs en licht hen bij een crisis als eerste in. Als er al sprake is van een goede 
relatie is het makkelijker om bij een crisis informatie aan te reiken die tot een meer genuanceerde 
beeldvorming leidt. Het is vanzelfsprekend dat de 06-nummers van de relevante journalisten in je 
telefoonlijst staat en dat je nieuwe journalisten uitnodigt voor een kennismaking. 

   Niet doen: de media wantrouwen. Zij hebben geen slechte bedoelingen,  
   zij willen gewoon nieuws. 

 

1 | Voorbereid zijn
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  2   Tijdens de crisis
    Eenduidige aanpak, heldere communicatie(lijnen)  

    en betrokkenheid 

Raad van bestuur / management / communicatie aangevuld met collega’s die 
relevant zijn voor de specifieke crisis (indien aanwezig crisisteam) 
Wat is er aan de hand? Bepaal met de direct verantwoordelijken zo feitelijk mogelijk wat er aan de 
hand is - kader het probleem af en handel daarnaar:
 
• Begin met een omgevingsanalyse/mediascan: wat zijn de kernvragen en wie zijn betrokken?
• Vertel wat je weet, maar ook wat je nog niet weet. Verstrek ten minste procesinformatie.
• Wees snel. Communiceer proactief en geef zo snel mogelijk aan welke stappen worden genomen 
 om de crisis onder controle te krijgen. 
• Erken het probleem en voorkom speculaties. Niet liegen, ontkennen, bagatelliseren of een ander
 de schuld geven.
• Maak medewerkers crisisbewust. Zij zijn ook lezers, kijkers, luisteraars en vervolgens vertellers 
 en ambassadeurs. 
• Zorg voor een herkenbaar boegbeeld met gezag, gevoel voor communicatie, empathie en 
 leiderschap.  
• Stealing	thunder:	zelf	als	eerste	met	(slecht)	nieuws	naar	buiten	komen,	heeft	een	positief	effect	 
 op het vertrouwen en daarmee de reputatie.
• Toon empathie en compassie die aansluiten op de situatie. 
• Bewaak de privacy van bewoners en medewerkers. Als organisatie zeg of speculeer je niet over de  
 persoonlijke situatie van een bewoner of medewerker. Wijs tijdens de crisis ook geen schuldige of  
	 schuldigen	aan;	afhankelijk	van	de	aard	van	de	crisis	kan	er	een	onderzoek	naar	schuld	worden	 
 aangekondigd. 
• Heb aandacht voor de kring mensen en organisaties in de kring om de crisis. Bijvoorbeeld de 
 huisgenoten van medewerkers, scholen, kinderopvang en omwonenden. 

   Niet doen: je mee laten slepen in de hype die crisiscommunicatie ook is.

Raad van bestuur / management - Bepaal de communicatie- en woordvoeringslijn 
Een crisis gaat vaak gepaard met veel drukte. Veel betrokkenen, waaronder familie en medewerkers, 
moeten of willen iets weten. De media, Inspectie of collega-zorgorganisaties hangen aan de lijn. 
Voor	je	het	weet,	gaat	alle	tijd	en	aandacht	zitten	in	(crisis)	overleggen	of	de	media	te	woord	staan.	
En	worden	bewoners,	hun	naasten	en	medewerkers	van	de	betreffende	locatie	of	de	afdeling	
onvoldoende	ingelicht	en	begeleid.	Een	crisis	heeft	intern	vaak	de	grootste	impact.	Hoe	beter	je	
interne aanpak uitvoert, hoe kleiner de kans op schade in de ‘buitenwereld’ (of: imagoschade). 

• Interne communicatie gaat altijd voor externe communicatie. 
• Wees je ervan bewust dat alles wat je intern communiceert, extern kan belanden.

2 | Tijdens de crisis
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• Stel een nieuwsbericht op met daarin de belangrijkste punten op een rij volgens het principe:  
 kijk (dit is er aan de hand), want (dat komt door), dus (dit gaan we eraan doen/dit zijn 
 vervolgstappen). 
• Wees in al je communicatie ook empathisch naar alle betrokkenen. 
• Zorg	dat	je	intranet	en	website	steeds	up-to-date	zijn	wat	betreft	de	communicatie	rondom	 
 de crisis en volg daarbij steeds alle ontwikkelingen, waar relevant. 
• Maak een lijst met veel gestelde vragen, plaats die op het intranet en de website en zorg dat ook 
 deze lijst steeds up-to-date is. 
• Zet sociale media zoveel mogelijk proactief in om iedereen snel en via zoveel mogelijk kanalen te 
 informeren (met verwijzingen naar de relevante berichten op de website).
• Stel (interne/externe) crisisinformatiepunten in zoals een telefonische helpdesk, een nieuwsbrief 
	 voor	familie	en	vrijwilligers	of	een	specifiek	mailadres	rondom	de	betreffende	crisis	waar	mensen 
 met hun vragen terecht kunnen.
• Contact op de locatie kan door de verantwoordelijke manager worden gedaan, maar het is zaak  
 dat de raad van bestuur liefst op de dag zelf en anders de volgende dag persoonlijk aanwezig is op 
 de locatie. Mensen die direct betrokken zijn bij een crisis worden daardoor geraakt, hebben er  
 vragen over en willen bevestiging over beleid van de organisatie. Maak een foto van de raad van 
 bestuur in gesprek met medewerkers en familie en zet dit met een persoonlijke reactie op het  
 intranet. 
• Bepaal wie optreedt als woordvoerder naar de pers en geef bij alle medewerkers aan dat vragen 
 naar die persoon moeten worden doorgeleid. Breng het persprotocol nogmaals onder de aandacht 
 bij de medewerkers. 

   Niet doen: je reputatie belangrijker vinden dan het welzijn van bewoners, 
   familie en je medewerkers / collega’s.

Raad van bestuur / management - Spreek medeleven uit 
Als het gaat over een (ernstig) incident met een bewoner dan is het noodzakelijk om eerst 
medeleven met de bewoner en diens familie expliciet uit te spreken. Betrokken verzorgenden en 
verpleegkundigen, andere bewoners, hun familie, allen kunnen ten diepste geraakt zijn door het 
incident. Erken dit, zonder duiding, schuld of onschuld. Het niet expliciet erkennen van leed en de 
impact van een incident roept - mogelijk ten onrechte - een koud en bureaucratisch beeld op. 
 
   Niet doen: een defensieve houding waardoor het net lijkt of je meer met 
   jezelf bezig bent dan met je bewoners.

2 | Tijdens de crisis
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Communicatietips rondom corona
• Zorg dat medewerkers, familie en vrijwilligers gelijk geïnformeerd worden bij een uitbraak 
 van het corona-virus.
• Stel een telefonische (corona-) helpdesk en een corona-mailbox in voor zowel medewerkers 
 als familie en mantelzorgers.
• Verstuur regelmatig een nieuwsbrief naar alle betrokkenen: medewerkers, bewoners,  
 naasten en vrijwilligers. Gebruik dezelfde informatie als basis en pas indien relevant per doel-
 groep de tekst nog aan.
• Medewerkers hebben geen tijd om uitgebreide berichten te lezen. Om medewerkers snel te 
	 informeren	over	het	laatste	nieuws,	nieuwe	richtlijnen	en	afspraken,	kun	je	een	app	inzetten.		
 Ook kun je regelmatig een webinar organiseren om iedereen te informeren en waar mede- 
 werkers hun vragen kunnen stellen. 
• Gebruik zoveel mogelijk beschikbare digitale communicatiemiddelen om de familie te  
 informeren zoals bijvoorbeeld Carenzorgt of Familienet.
• Neem medewerkers mee in alle afwegingen rondom corona, spreek waardering uit en geef  
 ze vertrouwen.
• Geef aandacht aan de psychische belasting van medewerkers en stel bijvoorbeeld een luister- 
 lijn in voor medewerkers die hun hart willen luchten. Hierbij zijn bijvoorbeeld de psycholoog 
 en geestelijk verzorger beschikbaar voor een luisterend oor en gesprek met medewerkers.  
	 Zet	teamreflectie	in	als	middel	om	de	nazorg	voor	medewerkers	goed	te	borgen.

Meer communicatietips rondom corona vind je op onze website. Deze kun je uiteraard zelf vertalen 
naar een andere crisis.

2 | Tijdens de crisis
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  3  Na de crisis 
   Analyseren, evalueren en eventueel bijstellen 

Raad van bestuur / management en communicatie 
Maak een rapport met een beschrijving van het incident en de crisis. Vul het vanuit zoveel mogelijk 
perspectieven in: wat is wanneer gebeurd vanuit het perspectief van bewoners, vanuit de familie, 
vanuit	het	perspectief	van	verzorgenden,	vanuit	het	management?	Welke	gevolgen	heeft	het	
incident	of	de	crisis?	Welke	maatregelen	zijn	getroffen	om	een	herhaling	te	voorkomen?	Het	rapport	
kan gebruikt worden voor bespreking met de cliëntenraad, de or en de raad van toezicht. Stel het 
rapport zodanig op dat het openbaar kan zijn. Stel indien nodig de werkprocessen en afspraken 
rond crisismanagement bij. Wees voorbereid op de ‘ramp na de ramp’. Onderschat de nasleep niet. 
Respectvolle communicatie met direct betrokkenen is cruciaal.

• Blijf monitoren.
• Evalueer na de crisis.
• Blijf oefenen! Oefen minimaal twee keer per jaar met het hele (back-up) team.

   Niet doen: je opnieuw laten overvallen door wendingen in de 
   communicatie en het nieuws.  

   Niet doen: een crisis wegschrijven als een toevalligheid of een
   onrechtvaardigheid.

3 | Na de crisis
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Drie bewoners van het Parkhuis zijn overleden 
als gevolg van het coronavirus. Dat meldt het 
Dordtse verpleeghuis op zijn website. ,,Wij leven 
intens mee met de nabestaanden.’’
Het Parkhuis maakte eerder deze week bekend 
zwaar	getroffen	te	zijn	door	het	coronavirus.	Het	
begon	op	30	april	met	één	besmetting;	inmiddels	
zijn 43 bewoners positief getest. Drie van hen zijn 
overleden.  

“We leven mee met de familie van onze 
overleden bewoners die onder hele  

moeilijke omstandigheden afscheid hebben  
moeten nemen van hun dierbaren’’,  
zegt bestuurder Paul van Gennip  

in een videoboodschap. 

Daarin verwijst hij ook naar de maatregelen die 
het verpleeghuis nam. De afdeling waar het virus 
op 30 april uitbrak, werd eerst in quarantaine ge-
plaatst. Het virus verspreidde zich echter zo snel 
dat op 4 mei werd besloten de gehele afdeling te 
verplaatsen naar de nieuwbouw, die nog niet in 
gebruik was. Bewoners met een corona-

verdenking verhuisden naar de benedenver-
dieping, waar zij in isolatie werden verpleegd.  
De andere bewoners kregen een plekje op de 
verdieping erboven. Op 6 mei bleken echter alle 
bewoners, op één persoon na, besmet te zijn. 
Later is ook bij enkele bewoners van andere 
afdelingen op de hoofdlocatie het coronavirus 
vastgesteld. Ook raakten volgens de laatste  
cijfers twintig medewerkers besmet.

Iedereen wordt getest
In overleg met de GGD, Veiligheidsregio en 
deskundige infectiepreventie is besloten dat op 
korte termijn álle bewoners en medewerkers van 
de hoofdlocatie van het Parkhuis getest worden. 
Van Gennip: ,,Zo krijgen we een goed beeld van 
de situatie en kunnen we ook naar een beheers-
bare situatie toewerken.’’
Later deze week opent het Parkhuis een speciaal 
telefoonnummer, waar mensen terecht kunnen 
met vragen over het coronavirus en de situatie 
binnen het verpleeghuis.

AD, Marjolein Groenendijk 12-05-20

Drie bewoners van het Parkhuis overleden aan corona

Artikelen
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Zorgvisie, 19 AUG 2020  

Paul van Gennip:  
‘Volstrekte openheid 
werkt in een crisis  
het beste’
 
Bestuurder Paul van Gennip van vvt-instelling 
Het Parkhuis in Dordrecht lag tijdens de corona-
crisis behoorlijk onder vuur vanwege een relatief 
groot	aantal	besmettingen.	Zijn	recept:	volledige	
openheid, zowel intern als naar buiten toe. Dat 
zegt Van Gennip in de podcast Voorzorg van 
Zorgvisie en Skipr.

Covid-19 sloeg pas laat toe in Het Parkhuis, aldus 
Van Gennip in de podcast. ‘Onze eerste besmet-
ting was op 30 april, toen de ergste problemen 
elders alweer aan het afnemen waren. Het ging 
om een patiënt die geen symptomen had van  
covid-19 en tot twee keer toe negatief was 
getest, totdat bleek dat zij wel degelijk ziek was. 
Het was natuurlijk beter geweest als we de diag-
nose eerder hadden kunnen stellen.’ Uiteindelijk 
werden er van de 185 bewoners van Het Parkhuis 
117 ziek, waarvan er 31 zijn overleden. ‘Dat zijn 
aanzienlijke aantallen, en we kregen dan ook 
veel aandacht in de pers,’ aldus Van Gennip.  
‘We hebben daarbij voor een eenduidige stra-
tegie gekozen, namelijk volledige openheid van 
zaken. Uiteraard wel in een bepaalde volgorde: 
eerst onze medewerkers, dan de familie, en dan 
pas de buitenwereld.’

Dilemma’s delen
Met name de lokale editie van het AD besteedde 
veel aandacht aan de situatie in het Parkhuis, 
waarbij	Van	Gennip	de	betreffende	journalist	
deelgenoot maakte van al zijn dilemma’s. ‘Een 
voorbeeld: enkele bewoners wilden zich niet 
laten testen op corona. Dat recht hebben ze. 
Tegelijkertijd wil je weten in welke mate de ziekte 
zich verspreidt, en daarvoor moet je testen. Dat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
is een individueel versus een collectief belang, 
waarin je als bestuurder een afweging moet 
maken.’ Een ander dilemma: de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus bleken 
in strijd met de brandveiligheid, vanwege het 
noodzakelijke sluiten van een aantal cruciale 
deuren in pand. ‘Ook dat was een lastige afwe-
ging, waarbij je in feite weer moet kiezen tussen 
twee kwaden.’

Alle feiten op de site
Uiteindelijk werd er voor beide dilemma’s een 
oplossing gevonden, maar waar het Van Gennip 
om gaat, is dat het loonde om de journalist van 
het AD bij deze dilemma’s te betrekken. ‘Zij stel-
de kritische vragen, maar ik gaf telkens aan dat er 
geen zwart en wit was, maar dat we lastige afwe-
gingen moesten maken waarbij je niet iedereen 
tevreden kon stellen. Het duurde even, maar ten 
slotte	viel	het	kwartje.’

Het opvallende was dat het AD na dat interview 
veel over Het Parkhuis schreef, maar nooit met 
een negatieve ondertoon. Ook liet Van Gennip 
in het kader van de transparantie alle feiten over 
ziekte	en	sterfte	op	de	website	plaatsen,	die	het	
AD en andere media na verloop van tijd ongewij-
zigd overnamen. ‘Daarmee hadden we in feite

Artikelen
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maandag 20 april 2020, Radio 1 
Annette	van	Biezen	is	de	locatie-directeur	van	
het verpleeghuis. 25 maart is in de Wijngaard 
voor het eerst corona geconstateerd. En nu zijn 
er al veel meer patiënten. In het verpleeghuis, 
waar veel dementerende ouderen wonen,  
herkennen ze zich niet in het beeld wat er door  

de media wordt geschetst van de Verpleeg-
huizen.	Ze	moeten	met	zijn	allen	knetterhard	
hard werken, maar ze kunnen het aan. De mede-
werkers houden deze week hun audiodagboek 
voor ons bij. En we trappen af met de locatie- 
directeur. 

Beluister het audiodagboek »

Artikelen

Audio-dagboek van verpleeghuis de Wijngaard Deel 1  

de regie naar ons toegetrokken, midden in een 
ongekende crisis. Als je open bent, is mijn  
ervaring, word je daar altijd beter van. Wat  
trouwens	ook	betekent	dat	je	het	toegeeft	als	

je het niet weet. Of onze patiënt nul, die zo lang 
geen	symptomen	had,	anderen	heeft	besmet,	
dat weten we niet zeker. Dat zeggen we dan ook 
eerlijk.’

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/57344-2020-04-20-audio-dagboek-van-verpleeghuis-de-wijngaard-deel-1
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De Volkskrant 
In verpleeghuis Brinkhoven in Heerde slaat het 
coronavirus genadeloos toe. Tussen eind maart 
en half april overlijden 24 van de 73 bewoners, 
bijna eenderde. Het personeel krijgt hulp uit 
onverwachte hoek: de 43ste Geneeskundige 
Compagnie.

‘Kom je even kijken?’ Het is eind maart als  
kwaliteitsverpleegkundige Judith Kruizenga in 
het verpleeghuis van Heerde een telefoontje 
krijgt. Kruizenga slikt, het is de zoveelste vraag 
die ochtend.  

Als verpleegkundige werkt ze nu al dagenlang 
twaalf uur per dienst. Als ze aankomt, ziet ze 
haar patiënt op de wc. Grote ogen. Hij hapt naar 
adem. Zijn armen zwaaien in paniek in het rond. 

Ze	leggen	hem	op	bed	en	geven	morfine,	
waardoor hij wat lucht krijgt. ‘O man, ’t is wat, 
hè?’, zegt hij hijgend. ‘Ja, wás het maar wat’, 
zegt Kruizenga, ‘dan konden we het delen.’ De 
man lacht even. Humor van noorderlingen onder 
elkaar. Maar dan kijkt hij haar aan. ‘Ik denk dat 
ik morgenvroeg niet ga halen.’ Kruizenga kijkt in 
zijn ogen, als verpleegkundige probeert ze altijd 
te	begrijpen	wie	ze	voor	zich	heeft.	Je	hebt	gelijk,	
denkt ze.

In indringende en uitgebreide reportage  
komen verzorgende, stagiaire, bestuurder, mili-
tair verpleegkundige, bewoner en anderen aan 
het woord. 

Bekijk de reportage »

Artikelen

Slagveld achter gesloten deuren

REPORTAGE VERPLEEGHUIS BRINKHOVEN

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/slagveld-achter-gesloten-deuren~v386856/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/slagveld-achter-gesloten-deuren~v386856/
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Meer weten of verder lezen 

• Bekijk ook de reconstructie van de corona-uitbraak bij Het Parkhuis 
• Bekijk ook de berichtgeving over de corona-uitbraak bij De Tweemaster en het bericht hierover op  
 Eenvandaag. 
• Bekijk ter inspiratie de voorbeelden van zorgorganisaties als De Wijngaard, Surplus of PCSOH 
  in de CoronaWegwijzer onder 1. Crisisteam en draaiboek 
• Crisiscommunicatie kan ook nodig zijn, wanneer een zorgorganisatie te maken krijgt met  
 verscherpt toezicht van de Inspectie. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd met Florence 
 of Zorggroep Apeldoorn 

Colofon
De publicatie ‘Handreiking Crisiscommunicatie voor de verpleeghuiszorg’ is een uitgave van het  
programma Waardigheid en trots op locatie, een initiatief van het ministerie van VWS en  
uitgevoerd door Vilans.  
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