Persoonsgerichte zorg kan niet in tijden van
crisis.

Van alle bewoners is vastgelegd wat hun
wensen zijn bij de laatste levensfase door
corona.

Landelijke corona richtlijnen gaan vóór de
individuele behoeften van de bewoner.

Wat is het protocol bij besmetting van nietinstrueerbare bewoners?

Hetzelfde als bij instrueerbare bewoners, maar er is meer
maatwerk nodig. Overleg met de SO of de gedragskundige.

We testen bewoners liever 1 keer te veel dan 1
keer te weinig. Ook als ze dit als vervelend
ervaren.

Noem 3 signalen van eenzaamheid en geef
aan hoe je die kan voorkomen.

Vrijwilligers mogen in tijden van corona blijven
komen.

Het moet mogelijk zijn om familie een
bezoekverbod op te leggen als zij zich niet
houden aan de bezoekregeling.

Wat moet extra schoongemaakt worden tijdens
een corona-uitbraak?

Mag er nu wel of geen bezoek komen in tijden
van een coronacrisis?

Hand- en contactpunten op kamers van bewoners.
Zoals deurklinken en toiletbediening.

Het is afhankelijk van de situatie en van de besluiten van
het coronateam. Maatwerk is en blijft het uitgangspunt.

Dagactiviteiten blijven doorgaan op een cohort
afdeling.

Toezicht houden via technologie. Weet je welke
opties er zijn?

Veiligheid is belangrijker dan welzijn.

Isolatie op de kamer is de beste oplossing voor
een bewoner die besmet is met het
coronavirus.

Mensen met dementie testen op corona mag
niet onder dwang.

Weet jij hoe een looproute op de afdeling zo
veilig mogelijk geregeld moet worden?

1,5 meter afstand organiseren op gangen of openbare
ruimtes. Strikte scheiding tussen “vies” en “schoon” is van
belang.

Hoe lang moet je je handen wassen om
besmetting te voorkomen?

Wij weten hoe we besmetting voorkomen,
namelijk door: (noem 3 maatregelen)

20 seconden. Dat is 2 keer het liedje ‘happy birthday’
zingen.

Afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij klachten.

Juist in een crisis maken we tijd voor leren en
verbeteren.

Weet jij wat je moet doen bij stress / slecht
slapen / angst?

-

Spreek jij een collega aan als je ziet dat hij/zij in
beschermende kleding over de gang loopt waar
het niet hoort?
-

Doe het wel
Doe het respectvol
Verwijs naar de afspraken

Ik weet van mezelf of ik voldoende bekwaam
ben als zorgmedewerker tijdens een
coronacrisis.

ventileren: praat erover met anderen
afschakelen: laat het werk los als je thuis bent
opladen: ga regelmatig bewegen in de natuur

Meld je corona besmettingen van bewoners of
medewerkers als incident?

Meld een verdenking of een besmetting altijd z.s.m. bij
degene die daarvoor verantwoordelijk is of volgens
coronaplan.

Wat heb jij geleerd van de coronacrisis?

Landelijke richtlijnen omtrent het coronavirus
volgen we altijd.

Het naleven van de visie van de organisatie is
minder belangrijk tijdens een crisis.

Weet je wie er in het crisis- of coronateam
zitten in jouw organisatie?

Ken jij het plan voor isolatie- en
cohortverpleging binnen jouw organisatie?

Vraag het na bij het coronateam of
ga dan naar de website van Verenso of Zorg voor Beter.

Het crisisteam heeft de taak om de kaders van
ons werk te bepalen.

Bij ons zijn de cliëntenraad, de OR en de
VAR/PAR betrokken geweest bij het nemen
van belangrijke beslissingen (zoals bijvoorbeeld
de bezoekregeling).

Ik vind het belangrijk dat bestuur en
management bereikbaar en nabij is voor
medewerkers op de werkvloer.

Nazorg voor medewerkers en bewoners is bij
ons goed geregeld.

Hoe lang blijf je thuis na een besmetting met
corona?

Wat is het scenario bij hoog verzuim onder
medewerkers ten tijde van een coronauitbraak?

Laten merken dat je zelf bang bent voor
besmetting is niet professioneel.

Probeer het rooster rond te krijgen. Organiseer hulp via
regionale partners.

Wij laten geen medewerkers werken als ze
positief getest zijn.

Medewerkers weten hoe het testbeleid is
georganiseerd in de organisatie.

We zijn open naar elkaar over psychosociale
(over)belasting.

Wij werken veilig (met persoonlijke
beschermingsmiddelen) of wij werken niet.

Bewoners op locatie houden heeft voorrang
boven overplaatsing.

Welke technologie(ën) hebben jullie voor het
eerst ingezet vanwege corona? Hoe beviel dat?

PBM’s liggen op een vaste plek in geval van
nood.

Weet je waar cijfers over jouw regio of over de
verpleeghuizen te vinden zijn?

Beeldbellen is een goede vervanger voor fysiek
afspreken, zeker voor mensen met veel reistijd.

Dashboard van het ministerie van VWS.

De indeling van het gebouw bleek tijdens
corona geen of juist wel een belemmering te
zijn voor cohortverpleging. (Geef een
voorbeeld)

Onze crisiscommunicatie is goed geregeld.

Tijdens een coronacrisis kunnen we niet zonder
onze dagelijkse verzuimcijfers.

Weet jij of jouw regio ‘waakzaam, zorgelijk,
ernstig of zeer ernstig’ is qua besmettingen?

Wij weten direct of er nieuwe besmettingen zijn
bij ons in de organisatie via een ‘dashboard’.

Tijdens een coronacrisis zijn dagkoersen
belangrijker dan vooruitkijken.

Noem 3 bronnen waar jij informatie over corona
zoekt, binnen en buiten de organisatie.

