
 

 

 

Handleiding CoronaLadder 
 

Aanleiding  

De afgelopen maanden is er erg veel materiaal ontwikkeld over het omgaan met corona. Richtlijnen, 

stappenplannen en tools. Door de veelheid is het soms moeilijk voor medewerkers om het overzicht te 

houden: wat moet ik nu doen in een specifieke situatie? 

 

Doel 

De CoronaLadder is een hulpmiddel voor teams en individuele zorgmedewerkers om snel heldere 

afspraken te hebben over de werkwijze rond corona in specifieke situaties. We hebben daarom een 

aantal verschillende fases in het proces op A-4tjes en tekeningen uitgewerkt. Het is de bedoeling dat 

de attendering middels de A-4tjes of de tekeningen per fase het beleid van de eigen organisatie 

ondersteunt en verheldert.  

 

Doelgroep 

De CoronaLadder is vooral bedoeld voor zorgmedewerkers in teams, afdelingen en locaties.  

 

Leeswijzer 

Er zijn momenteel 5 fases uitgewerkt, deze kunnen op verzoek nog verder uitgebreid worden. Het gaat 

nu om de fases: 

• opname nieuwe bewoner 
• verdenking besmetting bewoner(s) 

• besmetting medewerker(s)  

• meerdere besmettingen bewoners  

• afschaling coronamaatregelen  
 
In elke fase komen dezelfde onderwerpen terug:  

• risico’s in beeld 

• isolatie ja of nee 

• PBM gebruik 

• controles  

• op- of afschaling  
 
 
Er zijn twee versies van hetzelfde materiaal ontwikkeld:  

- A- 4 tjes met alle aandachtspunten onder elkaar. 
- Tekeningen met de aandachtspunten in een poster opgemaakt. 

 
De teksten zijn op elkaar afgestemd, dus beide materialen tegelijk gebruiken kan ook. 

 

Werkwijze 

Om de CoronaLadder binnen de organisatie te gebruiken adviseren we de volgende werkwijze: 

• Voorbereiding: het materiaal wordt vergeleken met het eigen intern beleid. Verschillen worden 

beoordeeld en aanpassingen kunnen worden gemaakt door bv. Een stafmedewerker of 

iemand van het corona(crisis)team. 

• Uitvoering: men kiest welke fase op dat moment actueel aan de orde is en biedt medewerkers 

de uitwerking aan op een manier die het best past bij de organisatie. Dit kan zijn via de mail, 



 

 

of door het ophangen van de posters of de A-4 tjes. Er wordt afgesproken wie bijhoudt of deze 

fase nog juist is gedurende de tijd. 

• Afronding: het materiaal wordt verwijderd als het niet meer nodig is. Men bespreekt wat wel of 

niet heeft geholpen en wat er mogelijk aangepast moet worden of beter kan. 

Feedback 

Dit materiaal is ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie op basis van het voorbeeldmateriaal 

van locatie Lenculenhof van Zorggroep Envida. Daarnaast hebben we de informatie van de huidige 

protocollen rond besmetting en afschaling gebruikt van RIVM, Verenso en Publiek zipnet, de website 

van de deskundigen infectiepreventie en de kennis en materialen van Vilans. 

 

Het nu gepubliceerde materiaal is nog volop in ontwikkeling. Om anderen gelegenheid te bieden de tool 

ook te kunnen gebruiken is besloten deze versie online beschikbaar te maken voor iedereen die er mee 

wil werken. We stellen het erg op prijs om feedback en opmerkingen hierover te ontvangen, zodat we 

het instrument kunnen verbeteren. Mail hierover met J.mast@vilans.nl 

 

De tekeningen zijn gemaakt door Saartje Sondeijker. Contact: s.sondeijker@vilans.nl  
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