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Samen
Voor u ligt de Corona verhalenbundel van de IVVU. 
Hierin blikken we samen met u terug op de coronacrisis 
in de periode van maart 2020 tot de zomer van 2021. 

Voor de leden van de IVVU was dit soms een periode van wanhoop en verdriet. Je 
wilt als zorgverlener het allerbeste voor je cliënten. Het doet pijn als zij door een 
bezoekverbod of de werkdruk niet de aandacht krijgen die zij verdienen. En het 
doet pijn als cliënten ziek worden door corona en snel daarna overlijden. Daar-
naast trof het virus natuurlijk ook veel medewerkers met alle gevolgen van dien, 
in de eerste plaats voor hun eigen gezondheid.

Tegelijkertijd was dit ook een periode waarin we elkaar vonden. We hebben nog 
nooit zo goed samengewerkt. Dit gold voor de samenwerking in de teams, in de 
organisaties, tussen de leden van de IVVU en met de partners in de keten. 

In de Corona verhalenbundel komen al die verhalen samen. Zorgverleners ver-
tellen over de moeilijke momenten waarop het hen soms door de vingers glipte. 
Maar ze vertellen ook hoe de crisis hen sterker maakte. Mensen steunden elkaar 
en er werden creatieve oplossingen bedacht. We deden dit echt samen.

Door al die verhalen heen klinkt de wens om de samenwerking vast te houden, 
ook de komende jaren. We hebben nu ervaren hoe goed het is om het samen te 
doen. Die ervaring neemt niemand ons meer af. 

De IVVU Corona verhalenbundel komt uit op het moment dat de IVVU 20 jaar 
bestaat. Hoewel de intensiteit en de aanpak van de coronacrisis uniek is, is sa-
menwerken en samen doen niet nieuw in onze vereniging. De coronacrisis heeft 
geleid tot meer betrokkenheid en meer ambitie. Dat nemen we graag mee bij het 
doorontwikkelen van de IVVU voor de toekomst.

We blijven het samen doen! Veel leesplezier!

Het bestuur: Mirjam Hagen, Jeroen Schackman, Joyce Jacobs, Micha van Akkeren 
en Anne Bosman, en algemeen secretaris Kees Weevers.
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‘ Corona is 
van waarde 
geweest’

 
Natuurlijk was corona een heftige periode. Toch zagen Mirjam Hagen 
(bestuurder bij QuaRijn) en Andrea Reidsma (directeur zorg bij Valuas 
Zorggroep) ook veel positieve ontwikkelingen ontstaan. “Alle muren vielen 
weg. We werden één zorg. We hebben nog nooit zo goed samengewerkt.”
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Zorgorganisatie QuaRijn wordt in de eerste golf niet 
hard door het virus geraakt. “Toch hebben we wel me-
teen hard ingegrepen”, vertelt Mirjam Hagen, bestuur-
der bij QuaRijn. “We kozen voor een crisismanage-
mentaanpak met strakke procedures. Alles was erop 
gericht om een uitbraak te voorkomen. Dat is gelukt. 
We hebben in die eerste periode bijna geen besmettin-
gen gehad. Toch denk ik dat dit niet alleen aan onze 
aanpak lag. We hebben ook gewoon geluk gehad.”

Bewoners
Al vroeg in de crisis besluit het kabinet om de ver-
pleeghuizen te sluiten. “Dat was natuurlijk super-
ingrijpend”, vertelt Mirjam. “Sommige bewoners zijn 
erg eenzaam geweest, omdat ze maandenlang hun 
familie niet konden zien.” Toch blijkt dat het grootste 
gedeelte van de bewoners zich wel wist te redden. “We 
hebben in die periode een meting gedaan. Daaruit 
bleek dat het met 85% van de bewoners redelijk tot 
goed ging. Dat is een hoog percentage. Dat komt met 
name omdat de medewerkers de rol van de naasten 
overnamen. En we hebben er natuurlijk alles aan 
gedaan om het contact met de familie toch mogelijk 
te maken, bijvoorbeeld met beeldbellen en raam-
bezoeken. Ook zagen we dat het uitblijven van be-
zoek rust gaf voor de bewoners en op de afdelingen. 
Dat had een positief effect op hen.”

Teamgevoel
Ook Andrea Reidsma, directeur zorg bij Valuas 
Zorggroep, ziet tijdens corona veel positiviteit ont-
staan. “We hebben in de eerste golf geen uitbraak 
gehad. Toch was dit voor ons een periode met veel 
onzekerheid, emotie en onrust. Er was in die tijd nog 
zoveel onduidelijk. We hebben meteen een crisis-
team samen gesteld die dit projectmatig aanpakte. Zij 
hebben er alles aan gedaan om de locaties zo goed 
mogelijk te ondersteunen.”

Andrea Reidsma, 
directeur zorg bij Valuas Zorggroep

Mirjam Hagen,  
bestuurder bij QuaRijn

Trots

Andrea is trots op de manier waarop 
haar organisatie tijdens de corona
crisis telkens snel reageert op nieuwe 
ontwikkelingen. “We hadden ons 
crisisteam snel op orde. Daardoor 
konden we de teams de juiste infor
matie geven en doen wat nodig was. 
Daar hebben we in de tweede golf 
de vruchten van geplukt. En er stond 
altijd een verpleegkundige klaar die 
kon bijspringen als een locatie een 
uitbraak had. Dat gaf duidelijkheid en 
vertrouwen.”
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Op de locaties die getroffen werden, ontstond een 
groot samenhorigheidsgevoel. “We hadden bijvoor-
beeld één team waarmee het voor de coronaperiode 
helemaal niet goed ging. Zij zaten erg in het wij-zij 
denken en we hadden een coach ingeschakeld om 
de samenwerking te verbeteren. Juist dit team werd 
als eerste Valuas-locatie in de tweede golf getroffen 
door een uitbraak. Dat gaf een enorm teamgevoel. 
Zij kregen een mentaliteit van: ‘wij zijn er samen 
voor de bewoners’. Daar kon geen teambuilding 
tegenop.”

Samen één
Mirjam en Andrea vertellen dat ze tijdens corona 
veel gehad hebben aan de samenwerkingsverbanden 
met andere zorginstellingen, zoals de IVVU. “Voor 
corona hadden we met de IVVU eens per kwartaal 
een bijeenkomst rondom een bepaald thema. Toen de 
crisis uitbrak, gingen we al snel over tot een wekelijks 
overleg”, vertelt Mirjam. “Ook de sfeer veranderde. 
Normaal gesproken heb je de neiging om vooral de 
mooie verhalen over je eigen organisatie te vertellen. 
Je wilt de vuile was niet buiten hangen. Nu gingen 
mensen het ook met elkaar delen als het niet goed 
ging. Daardoor konden we elkaar beter helpen en 
ondersteunen. Het gaf een gevoel dat je er niet alleen 
voor stond.”
Ook Andrea heeft die onderlinge samenwerking als 
zeer waardevol ervaren. “De muren vielen weg en 
alles werd zichtbaar. We deelden ervaringen, pro-
tocollen en tools met elkaar. In Friesland hadden 
we bijvoorbeeld goede ervaringen met een corona 
audit-tool en een corona-training met een VR-bril. 
Dat deelden we met andere organisaties in de 

verschillende regio’s. Het concurrentie-denken was 
weggevallen. We waren samen 1 zorg.”

Mondmaskers 
Natuurlijk komen beiden ook voor uitdagingen te 
staan. Mirjam noemt bijvoorbeeld het tekort aan 
mondmaskers. “Vooral voor de wijkverpleging was dat 
dramatisch. Teams gingen mondmaskers voor elkaar 
naaien. En het ergste was dat we die zelfgemaakte 
mondmaskers vervolgens moesten verbieden, omdat 
ze niet veilig zouden zijn. We wilden één koers varen 
met de rest van Nederland. Daarom zijn we daarin 
meegegaan. Maar dat vond ik zelf wel een moeilijk 
moment.”
QuaRijn gaat tijdens de coronaperiode wel gewoon 
door met het inkopen van mondmaskers en schor-
ten. “Onze inkoper had al snel nieuwe wegen gevon-
den waardoor we voorraden konden aanleggen. Dat 
mocht eigenlijk niet, want het beleid van de overheid 
was om de inkoop landelijk te regelen. We hebben 
dat toch gedaan, want ik ben wel verantwoordelijk 
voor de veiligheid van de bewoners en de medewer-
kers.”

Angsten
Andrea noemt als belangrijke uitdaging de emoties 
en de angsten van de bewoners, hun familieleden 
en de medewerkers. “We hebben daar veel aandacht 
aan besteed. Met een vaste groep van het crisisteam 
bezochten we de locaties om uitleg te geven over 
de richtlijnen en de teams voor te bereiden op een 
mogelijke uitbraak. We hadden coronaboxen en een 
handboek. Hierin stond precies omschreven wat je bij 
een corona-uitbraak moest doen en wie verantwoor-
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delijk was voor besluitneming en communicatie. Ook 
oefenden we bijvoorbeeld samen met de medewer-
kers het aandoen van beschermingsmiddelen. En we 
hebben in kleine groepen de angsten bespreekbaar 
gemaakt. Daar zat altijd een directielid bij.”

Zorgtechnologie
De coronacrisis zette ook veel positieve ontwikkelin-
gen in gang. Zo neemt de zorgtechnologie een vlucht. 
“Voor de crisis waren we aan het experimenteren met 
verschillende arbeidsondersteunende technologieën. 
Nu was er een situatie ontstaan waarin wij de daad-
werkelijke waarde konden ervaren”, vertelt Andrea. 
Als voorbeeld noemt ze het trainen met de VR-bril. 
“Dit was niet alleen een uitkomst omdat de deelne-
mers dan levensecht ‘in’ de situatie zijn, zonder dat ze 
naar de locatie hoeven te komen. Mensen vonden het 
ook leuk. Deze manier van leren sprak aan. Daarom 
hebben we het trainen met een VR-bril opgenomen 
als vast onderdeel van ons trainingsaanbod. Ook is 

het normaal geworden om te beeldbellen met een 
arts, met familieleden of in een multidisciplinair 
overleg. In onze organisatie, waar de huizen over het 
land verspreid zijn, blijven we hier zeker gebruik van 
maken.” Ook Mirjam ziet dat zorgtechnologie zich 
sneller ontwikkelt. “We zijn allemaal digitaalvaardiger 
geworden.” Ze hoopt dat er ook de komende jaren een 
aantal ambassadeurs opstaan die de technologie echt 
omarmen. “Dan kan het zich daarna als een olievlek 
verspreiden. Want we hoeven niet angstig te zijn dat 
de technologie de zorg overneemt. Het zal ons juist 
veel verlichting brengen.”

Samen
Ook is Mirjam blij met de verbeterde samenwerking 
die door corona is ontstaan. “De samenwerkingspro-
jecten die we hadden, zijn beter gaan draaien. En er 
zijn veel nieuwe projecten bij gekomen. En dat geldt 
niet alleen voor de projecten van de IVVU. Ook de 
samenwerking met andere organisaties werd beter, 
zoals het contact met de ziekenhuizen. De sfeer werd 
opener en daardoor zijn we elkaar beter gaan begrij-
pen. En ik wil zeker niet zeggen dat nu alle paden 
geëffend zijn. Maar we hebben wel meer begrip voor 
elkaar gekregen en dat maakt de samenwerking, ook 
in de toekomst gemakkelijker.”
Andrea: “We hebben tijdens de coronacrisis echt 
schouder aan schouder gestaan. Ook het onderscheid 
tussen particuliere en reguliere zorg werd minder 
groot. Ik hoop dat die positieve vibe blijft. Soms merk 
ik dat er nog wat argwaan is. Maar tijdens de corona-
crisis is er wel een ontwikkeling in gang gezet en we 
hebben ervaren hoe fijn het is om het samen te doen. 
Dat neemt niemand ons meer af.” 

Elkaar helpen

QuaRijn had tijdens de crisis al snel 
een voorraad aan beschermingsmid
delen. “We hebben daar collega’s mee 
geholpen”, vertelt Mirjam. “Dan hoorde 
ik via de IVVU dat een collega getroffen 
was door een uitbraak en onvoldoende 
beschermingsmiddelen had. Via de 
IVVU kregen ze die middelen dan van 
ons. ‘Zeg maar niet dat het van ons 
komt’, zeiden we er dan bij. Zo hielpen 
we elkaar.”
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‘ Er werden 
zelfs 
deuren 
geforceerd’

De locatie van Maria Dommer kreeg tijdens de coronaperiode te maken 
met agressie en bedreigingen. Het woon- en zorgcentrum moest zelfs 
bewaking inhuren om de situatie nog in de hand te houden. “En dat terwijl 
onze medewerkers de benen onder hun lijf vandaan lopen om de allerbeste 
zorg te bieden.”

Voor bestuurder Pieter Appeldoorn is corona een 
periode waarin hij maandenlang 24 uur per dag aan-
staat. “De bedreigingen waren het heftigste”, vertelt 
hij. “Die kwamen met name van de families die het 
niet eens waren met de genomen maatregelen. Bij 
ons wonen mensen met verschillende zorgvragen 
door elkaar heen. Zij maken allemaal gebruik van de-
zelfde ingangen. Tijdens het bezoekersverbod hebben 
we die ingangen voor alle bewoners en hun familie 
gesloten. Mensen konden alleen nog maar gebruik 
maken van de ingang bij de receptie. Ook voor de 
bewoners van de huur- en koopwoning golden deze 
regels. We hebben veel tijd gestoken in het uitleggen 
van de maatregelen. Sommige familieleden haalden 
echt alles uit de kast om toch nog binnen te komen. 
Er werden zelfs deuren geforceerd en ladders tegen 
de gevel aangezet. En we kregen bedreigingen, ook 
tegen de medewerkers. Dat vond ik echt onbegrijpe-
lijk, want zij werkten juist zo hard om de allerbeste 
zorg te bieden. We hebben de politie ingeschakeld en 
moesten zelfs bewakers inhuren om het in de hand te 
houden.”
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Media
Tegelijkertijd viel het aantal besmettingen in eer-
ste instantie nog mee. Maria Dommer kreeg pas in 
november de eerste besmetting. En daarna volgden er 
velen. In 6 weken tijd raakten maar liefst 52 bewoners 
en 52 medewerkers besmet. “Natuurlijk waren we 
voorbereid”, vertelt Pieter. “Door veel zieke en besmet-
te medewerkers hebben zo veel mogelijk personeel 
doorgeschoven. Onze huiskamermedewerkers gingen 
helpen in de zorg. En onze huishoudelijke medewer-
kers sprongen bij in de huiskamers.” 
Toch krijgt Pieter de bezetting niet rond. Hij klopt aan 
bij Defensie. Daar krijgt hij nul op het request. “Ze 
zeiden dat ze geen personeel hadden dat geschikt was 
om in een verpleeghuis te werken. En ze vroegen of ik 
dat ook even kon doorgeven aan de andere zorginstel-
lingen in de omgeving.” Ook het Rode Kruis kon niet 
helpen. Zij adviseerden om een oproep te plaatsen 
in de media. “En toen ging het pas echt los”, vertelt 
Pieter. “De media leek helemaal niet geïnteresseerd 
in het verhaal van de bewoners en de medewerkers. 
Ze wilden alleen zoeken naar wat er niet goed ging en 
benoemen hoeveel mensen er waren overleden. Dat 
is me echt tegengevallen.”

Trots
Toch kijkt hij ook terug op veel mooie momenten. “Er 
was een grote groep mensen die ons wel steunden, 
zoals familie, mensen uit de wijk en collega-instellin-
gen. We hebben veel lieve brieven en cadeaus gehad.” 
Ook is hij trots op de medewerkers die in de frontlinie 
stonden. “We hebben echt een zware uitbraak gehad. 
En het virus was verwoestend. Enkele medewerkers 
zijn in het ziekenhuis beland en hebben nog steeds 
klachten. De medewerkers die niet ziek werden, heb-
ben met halve bezettingen hele afdelingen draaiende 
gehouden. Om alle medewerkers extra lucht te geven, 
hebben we ook in januari nog extra zzp’ers ingezet. 
De ergste drukte was toen voorbij. Maar dat gaf de 
vaste medewerkers de kans om op adem te komen en 
even wat tijd voor zichzelf te nemen.”
Ook heeft Pieter de families die de heftigste bedrei-
gingen hadden geuit, achteraf uitgenodigd voor een 
gesprek. “Dat waren emotionele gesprekken. De 
families hadden zich door de emoties en de rouw niet 
meer onder controle gehad. In die gesprekken kregen 
ook de medewerkers de ruimte om te vertellen wat de 
bedreigingen met hen hadden gedaan. Het was goed 
dat beiden hun verhaal konden vertellen en terug-
keken op de periode die zo heftig was geweest.” 
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“ We hebben 
samen veel 
geleerd”

De coronaperiode kende soms pijnlijke momenten, ook op bestuurlijk 
niveau. Toch zien de bestuurders van AxionContinu en Charim ook mooie 
initiatieven ontstaan. “We gingen beter samenwerken, ook in de keten. Ik 
hoop dat we dat de komende jaren weten te behouden.”

Het is 1 maart 2020 als Martin den Hartog start als 
bestuurder bij AxionContinu. Hij is nog maar net 
drie dagen binnen en dan roept hij zijn crisismanage-
mentteam al bij elkaar. “Er was een grote uitbraak in 
de Lekstreek”, vertelt hij. “In die regio had een koor 
gezongen. Een van de zangers bleek corona te hebben 
en had de rest besmet. Maar we wisten dat in die tijd 
nog niet goed te herleiden. Daardoor ontstond er een 
soort paniek. We zagen in onze huizen dat veel men-
sen besmet raakten en snel overleden.”

De belangrijkste speerpunten van het crisisteam 
in die fase zijn: het regelen van noodopvang voor 
mensen die besmet zijn én het verzamelen van zo veel 
mogelijk beschermings- en desinfectiemiddelen. “In 
een weekend hebben we twee noodopvanglocaties ge-
realiseerd”, vertelt Martin. “Die hebben we nooit nodig 
gehad. We kwamen er namelijk al snel achter dat bij 
één besmetting vaak de hele groep besmet was. Dus 
gingen we over op compartimentering van gebouwen 
waar mensen die besmet waren verbleven.”

Martin den Hartog (links) en Henk Prins
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Mondkapjes
Het verzamelen van zo veel mogelijk beschermings-
middelen, zoals mondkapjes, bleek wel een goede 
zet te zijn. “We haalden de mondkapjes echt overal 
vandaan. Zelfs verfwinkels en tandartsen zijn gebeld 
om aan voldoende spullen te komen.”
Ook Zorggroep Charim zet in die eerste fase alles op 
alles om zo veel mogelijk beschermingsmiddelen in te 
kopen. De frustratie is dan ook groot als de overheid 
besluit dat zorgorganisaties hiermee moeten stoppen. 
Zij willen de inkoop centraal gaan regelen. “Ik had 
er weinig vertrouwen in dat de overheid daarin zou 
slagen”, zegt Henk Prins, bestuurder bij Charim. “En 
ik heb natuurlijk ook een bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid. Ik wil dat mijn medewerkers ten allen tijde 
beschermd hun werk kunnen doen en daar hebben zij 
goede spullen voor nodig. Daarom zijn we altijd door-
gegaan met de inkoop van beschermings middelen, 
ook al ging het om hoge bedragen die niet begroot 
waren. En we wisten niet of we hier wel een vergoe-
ding voor zouden krijgen. Ik heb de inspectie hiervan 
op de hoogte gebracht. Zij zeiden: ‘Je hebt groot gelijk’. 
Daardoor hebben we nooit een tekort gehad. Het over-
schot hebben we doorverkocht aan collega’s.”

Afgeschaalde zorg
Natuurlijk komen de bestuurders ook voor moeilijke 
momenten te staan. Zo vertelt Henk dat hij het pijnlijk 
vond dat hij op een gegeven moment de diensten niet 

meer gevuld kreeg.  “Zo’n 125 van de 1800 medewerkers 
werden ziek. We hebben mensen teruggehaald van 
vakantie en zijn alleen nog maar afgeschaalde zorg 
gaan leveren. Maar wat doe je als je zelfs geen afge-
schaalde zorg meer kunt leveren?” Op enkele locaties 
is het in die periode echt heel spannend. Toch willen 
medewerkers daar niet graag bijspringen, omdat ze 
het ook ontzettend druk hebben op hun eigen locatie. 
“Ze beseften niet dat de situatie op andere locaties 
nóg nijpender was. Het totaaloverzicht ontbrak. Daar 
hebben we van geleerd. Bij een volgende crisis stellen 
we één iemand aan die verantwoordelijk is voor de 
hele personeelsbezetting. Zo houd je meer zicht op het 
totaal en wordt het gemakkelijker om met personeel 
te schuiven, als dat nodig is.”

Afscheidsritueel
Martin noemt als pijnlijk moment de manier waarop 
er in de eerste golf omgegaan wordt met overleden 
cliënten. “Begrafenisondernemers wisten in die tijd 
nog niet goed hoe zij met de situatie om moesten 
gaan. Ze kwamen in maanpakken onze locaties 
binnen. De lichamen werden in bodypacks gelegd 
en binnen no-time waren ze verdwenen. Maar het is 
gebruikelijk dat onze medewerkers afscheid kun-
nen nemen van de bewoners die ze soms jarenlang 
hebben verzorgd. Daarom hebben we ingegrepen. We 
spraken met de uitvaartorganisaties af dat zij pas bin-
nen mochten komen, als wij er klaar voor waren. Zo 

11IVVU Corona verhalenbundel ‘We deden het samen’

Bestuurders



creëerden we ruimte voor de medewerkers om op een 
waardige manier afscheid te nemen van de cliënten.”
Ook vertelt Martin dat het voor het bestuur soms 
lastig is om te bepalen wat de juiste keuzes zijn. “We 
wilden er graag voor de medewerkers zijn. Maar in die 
eerste golf mocht zelfs de familie niet op de locaties 
komen. Wij vonden het daarom niet gepast dat het 
bestuur dan wel naar binnen ging. Daarom hebben 
wij onze bezoeken virtueel afgelegd. We hebben dat in 
de zomer geëvalueerd. De medewerkers vertelden dat 
ze het besluit begrepen, maar dat ze het bestuur toch 
graag hadden gezien op de locaties.” 

Creativiteit
Naast alle moeilijke momenten, zien beide bestuur-
ders ook veel mooie initiatieven ontstaan. “Op 
bestuurlijk niveau bepaalden wij de kaders”, vertelt 
Henk. “De locaties waren vrij om binnen die kaders 
zelf de juiste keuzes te maken. Dat betekende bij-
voorbeeld dat de ene locatie koos voor een hek om de 
tuin. Op een andere locatie zeiden ze: ‘Het is hier geen 
concentratiekamp’. Zij kozen voor een lint.”
Deze vrijheid gaf ongelijkheid tussen de locaties. En 
met 15 locaties gaf dat ook wel eens bestuurlijk gedoe. 
“Toch ben ik blij dat we dat gedaan hebben, want ik 
zag daardoor ook veel creativiteit ontstaan. Een team 
kwam bijvoorbeeld op het idee om een tuinhuisje voor 
het raam te plaatsen. Zo kon de familie warm en droog 
op raamvisite komen. Op een andere locatie heeft een 
koor zich rondom het huis verzameld en hebben ze 

gezongen. Dat gaf troost en verbondenheid. En ik zag 
dat locaties de goede ideeën van elkaar overnamen. Er 
ontstond een creativiteit die ik koester en ondersteun.”

Kleurcodes
Martin vertelt dat er binnen zijn organisatie meer 
grip ontstaat door te gaan werken met kleurcodes. 
“De crisis begon als een rollercoaster. De medewer-
kers werden overspoeld met instructies die elke dag 
veranderden. Het werd ingewikkeld om bij te houden 
of je je aan instructie a, b of c moest houden. In een 
uitzending van Zondag met Lubach zagen we dat de 
Ierse overheid met kleurcodes werkte. Dat hebben we 
overgenomen. Dus bij een kleurcode rood of oranje 
wist iedereen precies welke protocollen er aangehou-
den moesten worden. Dat gaf rust en duidelijkheid.”
En Martin noemt de vaccinatie als een markant mo-
ment. “We hadden een team klaargestoomd om alle 
vaccinaties te zetten. Dit was bijna een militaristische 
operatie. De eerste bewoner die gevaccineerd werd, 
was een mevrouw met dementie. We vroegen haar 
waarom ze graag dit vaccin wilde hebben. Haar ant-
woord was: ‘Omdat ik mijn man weer wil omhelzen’. 
Dat was een mooi moment.”

Samenhorigheid
Terugkijkend zegt Martin dat hij het waardevol vindt 
dat ‘we samen veel geleerd hebben’. “Natuurlijk ging 
niet alles goed. Ik vind het bijvoorbeeld niet goed dat 
er een strijd ontstond over de mondkapjes. Daar kun-
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nen we van leren. Wat wel goed ging, was de samen-
horigheid in keten. Toen de druk in de ziekenhuizen 
steeds hoger werd, kwamen wij met COVID-units. Zo 
konden we de ziekenhuizen ontlasten. Er ontstond 
een sfeer in de keten waarin we aan elkaar vroegen: 
hoe gaat het met jou? En wat kunnen we van elkaar 

leren? Het is de kunst om dat vast te houden, ook als 
de crisis straks voorbij is. Dat is lastig, want je ziet nu 
alweer allerlei overlegcircuits ontstaat. Dit terwijl we 
juist geleerd hebben dat je sommige dingen gewoon 
moet doen. Ik hoop dat we die samenhorigheid weten 
te behouden, ook de komende jaren.” 

Samen sparren

Martin den Hartog en Henk Prins vertellen beiden dat ze tijdens 
de crisis veel hebben gehad aan de samenwerking binnen 
de IVVU. “We hebben binnen de IVVU altijd op een plezierige 
manier samengewerkt”, vertelt Henk. “Doordoor wisten we 
elkaar tijdens de crisis ook snel te vinden. De waarde van die 
samenwerking is toen enorm gestegen.”
Hij vindt het zelfs bewonderingswaardig hoe soepel alles 
verliep. Elke donderdagochtend hadden de bestuurders van de 
aangesloten instellingen een kort overleg. “Het was prettig om samen te sparren en besluiten op elkaar af te stemmen. Hoe strikt gaan we 
ons bijvoorbeeld aan de bezoekersregeling houden? Hoe gaan we met die regeling om als een cliënt overlijdt? Het geeft lastige situaties 
als het ene huis daar anders mee omgaat dan het andere. En hoe verhoud je je tot mensenrechtenjuristen die stellen dat je de deuren niet 
mag sluiten? Iedereen maakte daarin een andere afweging. Toch was het prettig om de algemene lijn met elkaar te delen.”
En niet alleen de samenwerking onderling werd beter. Ook de lijnen met andere partijen, zoals de GGD en de veiligheidsregio, werden 
korter. Henk: “En dat is een groot compliment voor onze secretaris Kees Weevers, onze voorzitter Mirjam Hagen en onze ROAZvertegen
woordiger Micha van Akkeren. Zij hebben dat heel goed gedaan.”
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‘ We waren 
op de meest 
vreselijke 
scenario’s 
voorbereid’

Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst had zich voorbereid op de 
meest vreselijke scenario’s. “Het is goed dat we dat gedaan hebben, 
want daardoor hadden we het gevoel dat we alles aankonden”, vertelt 
bestuurder Joyce Jacobs. “We waren niet snel meer van slag te krijgen.”

Bestuurder Joyce Jacobs ziet begin 2020 de corona-
crisis op haar afkomen. “We hebben toen een crisis-
adviesbureau ingehuurd voor het aanscherpen van 
onze plannen. Zij hebben de meest vreselijke scena-
rio’s met ons doorgeakkerd. Stel bijvoorbeeld dat er 
geen capaciteit meer is om de lichamen van de over-
leden cliënten op te halen? Wat gaan we dan doen? 
We hebben hierover gesproken met de gemeente. Zij 
hebben met het vleesverwerkingsbedrijf in de regio 
afgesproken dat wij in geval van nood gebruik kon-
den maken van hun koelcellen. Dit soort scenario’s 
zijn gelukkig nooit werkelijkheid geworden. Maar het 
is wel goed dat we daarover hadden nagedacht. Het 
gaf ons het gevoel dat we overal op voorbereid waren 

en alles aankonden. Daardoor waren we tijdens de 
crisis niet snel van slag te krijgen.”

Onduidelijkheden
Die goede voorbereiding is wel nodig geweest, want 
De Wulverhorst wordt al in de eerste golf hard door 
het virus geraakt. “Plotseling waren er veel onduide-
lijkheden en moest er van alles ad hoc gebeuren. Dit 
terwijl we gewend zijn om volgens regels en proce-
dures te werken. En het meest ingewikkelde was dat 
alles snel wijzigde. We wilden bijvoorbeeld weten: 
wanneer is iemand besmet? Welke verschijnselen 
hebben mensen dan? En hoe moeten we dan hande-
len? Alles was nieuw en de richtlijnen veranderden 
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continu. En alles ging snel. Mensen werden erg ziek 
en moesten dan meteen in isolatie. Ze konden dan al 
geen bezoek meer ontvangen.”
Om helderheid te scheppen, gaat De Wulverhorst 
veel communiceren. “Dat deden we eerst met brieven. 
Al snel merkten we dat dat teveel werd. De mensen 
werden overspoeld met brieven. Daarom zijn we gaan 
communiceren via onze website.”

Stoom afblazen
Joyce merkt dat de coronacrisis zwaar is, zowel voor 
de medewerkers als voor de cliënten. “We hadden er 
alles aan gedaan om er emotioneel voor onze cliën-
ten te zijn. Ze kregen extra ondersteuning van onze 
geestelijk verzorgers. En we hebben hen bijvoorbeeld 
geholpen met beeldbellen en telefoneren, zodat ze 
toch contact hadden met hun naasten.”
Ook is er extra aandacht voor het welzijn van de 
medewerkers. “We hadden bijvoorbeeld de afspraak 

dat de medewerkers na hun dienst altijd even langs 
gingen bij hun leidinggevende. Zo konden ze stoom 
afblazen voordat ze naar huis gingen.”
In die periode is er bovendien veel extra hulp van 
vrijwilligers. “Zij waren ook tijdens de lockdown van 
harte welkom, bijvoorbeeld om te helpen bij het eten 
en het drinken. Dat heeft de medewerkers geholpen 
om het vol te houden. Veel jonge, nieuwe vrijwilligers 
vonden het zelfs zo leuk om te helpen dat ze nog 
steeds bij ons werken.”

Bijzondere situaties
Het lastige in die periode is dat alles gericht is op 
veiligheid. “De richtlijnen werden met de beste bedoe-
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lingen opgesteld. Maar daarbij was er weinig oog voor 
de eenzaamheid en het verdriet als mensen sterven”, 
zegt Joyce. Bij De Wulverhorst is er gelukkig nooit een 
cliënt alleen overleden. “We hebben er alles aan gedaan 
om dat te voorkomen. Daardoor kwamen we soms wel 
voor bijzondere situaties te staan. We hebben het bij-
voorbeeld meegemaakt dat iemand positief getest was. 
Toch wilde ze graag afscheid nemen van haar moeder. 
Onze verpleegkundige heeft haar toen buiten gehol-
pen om een pak aan te doen. Binnen kreeg zij weer een 
ander pak aan. Zo kon zij toch veilig op een waardevol-
le manier afscheid nemen van haar moeder.”

Back-up
Ook het bezoekersverbod leidt soms tot frustraties. 
“We hebben daarbij een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van de mensen. Zij konden alle 
informatie op onze website vinden en daar hielden we 
hen aan. Daarnaast hadden we ervoor gezorgd dat de 
medewerkers altijd een back-up hadden van de coör-
dinerend verpleegkundigen en het bestuur. Zij konden 
ons er altijd bij roepen als een discussie ingewikkeld 
werd. Gelukkig is dat bijna niet nodig geweest. We heb-
ben in de eerste golf één incident gehad. En zoiets ge-
beurt natuurlijk altijd ’s nachts, als wij er niet zijn. We 
hebben de familie de volgende dag gebeld en aange-
sproken op hun gedrag. We hebben hen uitgelegd dat 
zij met hun actie anderen in gevaar hadden gebracht. 
Ook in de tweede golf hebben we één voorval gehad. 
Een familie had een bewoner meegenomen naar de 

markt. Bij terugkomst hebben we deze bewoner me-
teen in quarantaine geplaatst. Dat vertelde zich rond. 
Daardoor is het daarna niet meer voorgekomen.”

Ethische dilemma’s
Terugkijkend is Joyce vooral trots op het feit dat 
de medewerkers nieuwe besmettingen telkens snel 
signaleerden. “In ons huis voldeed vrijwel niemand 
aan de officiële COVID-definitie. Maar we zagen wel 
dat cliënten soms afwijkend gedrag gingen vertonen. 
Ze waren dan in de war, hadden hoofdpijn of gingen 
minder eten. In die gevallen deden we een test en dan 
bleek het vrijwel altijd COVID te zijn. Onze medewer-
kers kennen onze bewoners goed en daardoor pikten 
ze dat soort signalen snel op. Zo waren we in staat om 
snel te handelen.”

Ook vond ze het prettig dat de IVVU-leden elkaar 
tijdens de crisis snel vonden. “We hadden een weke-
lijks overleg met de bestuurders van de instellingen. 
Daar deelden we praktische zaken met elkaar, zoals 
het gebruik van instructieplaten. En we bespraken de 
ingewikkelde keuzes waar we voor stonden. Dus: hoe 
ga je om met ethische dilemma’s? En hoe interpre-
teren we de regelgeving? Ik vond het prettig dat we 
daar samen over konden sparren. Zo konden we als 
zorginstellingen een eenduidige koers varen.”

Gemeenschap
“En persoonlijk vond ik het mooi dat we tijdens de 
crisis zagen hoe krachtig onze kleinschaligheid is”, 
zegt Joyce. “De lijnen waren kort. We hadden bijvoor-
beeld wekelijks overleg met de burgemeester en de 
wethouders. We hebben de kracht en de steun van de 
gemeenschap echt gevoeld. Er heerste een mentaliteit 
van: ‘dit varkentje wassen we wel’.” 

Nu de crisis voorbij is, mist ze dat gevoel van ‘samen’ 
wel eens, zeker in de landelijke politiek. “Het gaat al 
snel weer over macht en over de gemaakte fouten. Ik 
hoop dat we de komende jaren met mildheid terug 
kunnen kijken op de gemaakte keuzes en dat we 
ervan leren. Dat maakt ons samen sterker, ook voor 
de toekomst.” 
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ActiZ: ‘We 
vulden elkaar 
goed aan’

De IVVU werkt tijdens de coronacrisis veel samen met de landelijke 
brancheorganisatie ActiZ. Samen zorgen zij ervoor dat het landelijke 
beleid zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk.

“De samenwerking met de IVVU is altijd al goed 
geweest “, vertelt Anne Lee Edens, beleidsadviseur bij 
ActiZ. “Door de coronacrisis is dat alleen maar inten-
siever geworden.” De thema’s die in het begin spelen 
zijn het bezoekersverbod en het preventief gebruik 
van mondmaskers. Later worden het testen en het 
vaccineren actueel. “Voor ons was het belangrijk om 
op landelijk niveau afspraken te maken die goed aan-
sloten bij de praktijk”, vertelt Anne Lee. “Daar hadden 
we input voor nodig en die heeft de IVVU geleverd. 
Om een voorbeeld te noemen: in verpleeghuizen is 
de zorg verschillend georganiseerd. Daardoor valt de 
vaccinatie de ene keer onder de verantwoordelijkheid 
van de huisarts en de andere keer onder de verant-
woordelijkheid van de specialist oudergeneeskundige. 
We hebben er op landelijk niveau voor gezorgd dat 
beide groepen tegelijk konden starten. Daardoor werd 
het in de verpleeghuizen mogelijk om alle cliënten 
tegelijk te vaccineren.”

Korte lijnen
ActiZ-directeur Wouter van Soest vindt de samen-
werking met de IVVU vooral prettig omdat de ver-
eniging goed georganiseerd is. “En dat is zeker geen 
vanzelfsprekendheid. In sommige regio’s of deel-
regio’s zien we dat er meer wrijving is tussen (groe-
pen) zorgaanbieders. Of er is meer spanning tussen 
grote en kleine organisaties. Dat is bij de IVVU niet 
het geval. De IVVU-leden trekken samen op en zijn 
helder over hun standpunten. Dat maakt het voor ons 

aantrekkelijk om hun visie mee te nemen in de lobby 
op landelijk niveau.” En hij vindt het prettig dat hij 
altijd een goed contact heeft met de secretaris Kees 
Weevers. “Hij is goed benaderbaar en heeft korte lijnen 
met de leden. En hij heeft veel sympathie in de regio. 
Daardoor kunnen ook wij altijd snel en goed met hem 
schakelen.”

Kracht van samen
Anne Lee verwacht dat de samenwerking in de regio 
in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt. 
“De IVVU is een voorbeeld van hoe je dat op een goede 
manier kunt doen.” Wouter: “En het is krachtig dat we 
samen met de IVVU ook samenwerken met andere 
sectoren, zoals de huisartsen en de ziekenhuizen. We 
hebben elkaar nodig om ook in de toekomst efficiënte 
en goede zorg te kunnen leveren. Dat lukt alleen als je 
samenwerkt met partijen die geloven in de kracht van 
samen. Daarin vinden de IVVU en ActiZ elkaar.” 

Wouter van Soest en Anne Lee Edens
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‘ Ik geloof in 
het collectief’

Algemeen secretaris van de IVVU Kees Weevers is tijdens de corona-
pandemie de verbindende schakel tussen de leden onderling én in de keten. 
“Ik ben trots op de manier waarop we hebben samengewerkt. Dat deden 
we al, maar de corona-intensiteit is iets om de komende jaren vast te 
houden.”

De coronacrisis begint voor Kees Weevers al in febru-
ari 2020. “Als IVVU zijn we onderdeel van het ROAZ”, 
vertelt hij. “Dat is uniek voor deze regio. Daardoor 
waren we meteen betrokken bij de regionale crisis-
aanpak. In februari stond de voorbereiding op een 
mogelijke crisis op de agenda van  het ROAZ en 
begin maart werd de COVID-19 ROAZ crisisstructuur 
opgezet. Ik zat in het operationele deel, het zogeheten 
Escalatieteam. Daarnaast was er een ROAZ Kernteam 

voor de afstemming op bestuurlijk niveau. Daar ver-
tegenwoordigde Micha van Akkeren de IVVU.”

Eerlijker verdelen
In het begin gaat het vooral om de beschermingsmid-
delen, het testen en het aantal besmettingen. “We hiel-
den exact bij hoeveel locaties te maken hadden met 
besmettingen”, vertelt Kees. “En dat liep erg hard op. 
Om een voorbeeld te noemen: op 27 maart hadden 44 
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locaties in de regio een besmetting. Drie dagen later, op 
30 maart, waren dat er al 59. Met deze cijfers konden 
we in ROAZ-verband laten zien dat corona niet alleen 
een probleem was voor de ziekenhuizen. De verpleeg-
huizen werden ook hard geraakt. De cijfers waren een 
goede basis om ervoor te pleiten de beschermingsmid-
delen eerlijker te verdelen. En daar is naar geluisterd. 
Er waren weinig beschermingsmiddelen. Maar het is 
ons wel gelukt om een deel van die kleine voorraad 
beschikbaar te krijgen voor onze sector.”

Niet alleen in de verpleeghuizen loopt het aantal 
besmettingen hard op. Ook in de ziekenhuizen wordt 
de druk steeds hoger. Het ROAZ vraagt de IVVU om 
de ziekenhuizen te helpen door COVID-units en een 
zorghotel voor COVID-patiënten op te zetten. “We 
konden dit doen omdat de ziekenhuizen bijna geen 
operaties meer uitvoerden”, vertelt Kees. “Daardoor 
was het rustiger op de revalidatieafdelingen. En de 
IVVU-leden hadden nog voldoende zorgmedewerkers 
om een deel van de COVID-patiënten op te nemen. Zo 
konden we de ziekenhuizen ontlasten.”
De IVVU-leden zetten in het totaal 8 COVID-units en 
een zorghotel op. “De COVID-units zorgden al voor 
extra capaciteit”, vertelt Kees. “Daarnaast had het zorg-
hotel de mogelijkheid om op te schalen naar 250 tot 
300 bedden. Dit laatste is gelukkig nooit nodig geweest. 
Toch hebben de we de ziekenhuizen goed kunnen 
helpen. Op de piekmomenten hadden we – verspreid 
over de regio - zo’n 70 COVID-patiënten opgenomen. 
Dit zijn allemaal mensen die anders een ziekenhuisbed 
nodig hadden gehad.” Tegelijkertijd speelde de crisis 
uiteraard ook in de thuissituatie en was er afstemming 
nodig tussen de huisartsen en de wijkverpleging.

Informatie uitwisselen
De IVVU zorgt niet alleen voor een goede samenwer-
king in de regio. Kees zet zich ook in voor een goede 
samenwerking tussen de IVVU-leden onderling. “In 
het begin kwamen er veel vragen van individuele 
leden”, vertelt hij. “De verpleeg- en verzorgingshui-
zen worstelden allemaal met dezelfde thema’s, zoals 
de sluiting van de verpleeghuizen voor bezoek. Ik 
voorzag hen van informatie en zorgde ervoor dat zij 
via de IVVU tips en trucs met elkaar konden uitwis-
selen. Op een gegeven moment kwam ZorgSpectrum 
bijvoorbeeld met een ethisch kompas. Dat heb ik 
meteen met alle andere leden gedeeld, zodat zij hier 
ook gebruik van konden maken.”
In de zomer van 2020 hebben de leden de rol van de 
IVVU geëvalueerd. “En toen bleek dat er ook veel 

behoefte was aan brede bestuurlij-
ke afstemming onderling”, vertelt 
Kees. “Daarom hebben we besloten 
om elke donderdagochtend een kort 
bestuurlijk overleg te houden.” Dit is 
een groot succes geworden. Elke week 
logden zo’n driekwart van de bestuur-
ders in om actuele thema’s met elkaar 
te bespreken. “Ik wist welke thema’s er 
speelden”, vertelt Kees. “Dus ik bereid-
de de agenda goed voor. Zo konden 
de bestuurders efficiënt vergaderen. 
Al snel sloot ook de landelijke bran-
cheorganisatie ActiZ aan. Zij kwamen 
zowel informatie halen als brengen. 
Daardoor werd ook de samenwerking 
met hen intensiever.”

In de derde golf werd, terwijl het 
vaccineren werd georganiseerd en 
langzaam op gang kwam, zelfs het 
zwarte scenario actueel. De vraag die op tafel lag was: 
wat doen we als het aantal besmettingen zo groot 
wordt dat ook de verpleeg- en verzorgingshuizen het 
niet meer aankunnen? “We hebben toen heel veel 
scenario’s opgesteld en de leden hebben afgesproken 
dat zij een beroep kunnen doen op elkaar. Dus als een 
lid echt in nood komt, kan hij dat melden bij de IVVU. 
De andere leden stellen dan bijvoorbeeld personeel 
beschikbaar, zodat deze instelling toch de noodzakelij-
ke zorg kan blijven leveren. Gelukkig is het zover niet 
gekomen.”

Verbindende schakel
Nu de crisis over zijn hoogtepunt heen lijkt, is het 
tijd om terug te kijken. Voor Kees was de pandemie 
een periode waarin hij vooral heel veel uren maakte. 
“Daardoor raakte je elk besef voor tijd en ritme kwijt.” 

Met trots kijkt hij terug op de manier waarop er tij-
dens de crisis is samengewerkt. “Het geheim van een 
goede samenwerking is dat je elkaar kent”, zegt hij. 
“Daardoor weet je elkaar tijdens een crisis ook snel 
te vinden. Het is de kunst om dat vast te houden, ook 
de komende jaren.” Kees zal daarin de verbindende 
schakel blijven. “Het mooie aan onze vereniging is 
dat we in afstemming met de leden alleen de onder-
werpen oppakken die er echt toe doen. Daardoor 
kunnen we echt iets voor de leden betekenen. En ik 
geloof dat het collectief ons verder brengt, ook in de 
toekomst.” 
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In de eerste periode van de coronacrisis 
komt het ROAZ vrijwel dagelijks samen. 
IVVU-bestuurder Micha van Akkeren 
vertegenwoordigt de Utrechtse verpleeg- 
en verzorgingshuizen in dit overleg. “En 
dan blijkt maar weer hoe krachtig het is als 
acute en niet-acute zorg samen optrekken.”

De IVVU heeft al een goede samenwerking binnen 
het ROAZ als de coronacrisis begin maart uitbreekt. 
“Voor de coronacrisis hadden we zo’n drie keer per 
jaar overleg. Begin maart werd dit al snel verhoogd 
naar bijna dagelijks”, vertelt IVVU-bestuurder Micha 
van Akkeren. Het ROAZ gaat bijna direct over op 
een crisisstructuur met als belangrijkste overleggen 
het bestuurlijke COVID-19 ROAZ Kernteam en het 
 ambtelijke COVID-19 Escalatieteam; in beide is de 
IVVU vertegenwoordigd.
Elke ochtend heeft Micha eerst een tactisch overleg 
met IVVU-secretaris Kees Weevers, waarna hij het 
ROAZ-overleg ingaat. “Kees bereidde de overleggen 
altijd grondig voor”, vertelt Micha. “Daardoor was ik 
goed op de hoogte en kon ik de ontwikkelingen op de 
juiste manier duiden.”

Verantwoordelijkheid
In het ROAZ overlegt Micha namens de IVVU met de 
Directeur Publieke Gezondheid en vertegenwoordi-
gers van de ziekenhuizen, de huisartsen en de ambu-
lancezorg. Micha: “We wisselden data en analyses uit. 
En we spraken bijvoorbeeld over het interpreteren 

van de landelijke informatie. Ook maakten we stap-
pen op specifieke thema’s, zoals persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, de personeelsproblematiek, testen en 
vaccineren. Door de afstemming in het ROAZ is het 
bijvoorbeeld juridisch gemakkelijker geworden om 
onderling personeel uit te wisselen.”

Extra capaciteit
Al snel blijkt dat de druk in de ziekenhuizen te hoog 
wordt. De IVVU-leden openen COVID-units om hier-
mee de ziekenhuizen te ontlasten (zie elders in deze 
uitgave). Hier kunnen COVID-patiënten opgenomen 
worden die te ziek zijn om nog thuis te blijven, maar 
die nog geen ziekenhuisbed nodig hebben. Daarnaast 
zijn de units bedoeld voor mensen die herstellende 
zijn van corona na een ziekenhuisopname en nog niet 
naar huis kunnen. Maar de druk in de ziekenhuizen 
neemt zo snel toe, dat er nóg meer extra capaciteit 
nodig is. Daarom krijgt de IVVU vanuit het ROAZ 
ook het verzoek om, samen met andere zorgpartners, 
een zorghotel op te zetten (zie elders in deze uitgave). 
“Met het zorghotel en de COVID-units namen we als 
vereniging voor verpleeghuizen onze verantwoorde-
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lijkheid”, vertelt Micha. “Op het hoogtepunt hadden 
we ruim 100 COVID-bedden beschikbaar. Dit waren 
bedden mét personeel en de benodigde medische 
voorzieningen, zoals zuurstof. We hadden dus vol-
doende capaciteit om echt iets voor de ziekenhuizen 
te betekenen.” Na de eerste golf wordt het zorghotel 
gesloten. De COVID-units blijven de hele pandemie in 
gebruik. 

Intensief
Het ROAZ-crisisoverleg is, in eerste instantie door de 
hoge frequentie, maar later ook door de lange duur 
van de crisis, erg intensief. Als een probleem getac-
keld lijkt, komen er twee nieuwe op de agenda. Er 
worden ook nieuwe partijen bij het overleg betrok-
ken, zoals de gehandicaptenzorg, en er komt meer 
aandacht voor de problematiek in de wijkverpleging. 
“De intensiteit van het ROAZ en de aandacht voor 

de eigen organisatie zijn op enig moment nauwelijks 
meer te combineren”, vertelt Micha. “We hebben er 
toen tijdelijk voor gekozen de vertegenwoordiging te 
laten rouleren, waarbij Mirjam Hagen om de week 
de IVVU vertegenwoordigde.” Door de ontwikkelin-
gen in het testbeleid en later het vaccineren van de 
bewoners en de medewerkers ontstond er gaandeweg 
meer stabiliteit.

Toekomst
Nu de crisis in een rustiger vaarwater is gekomen, 
hoopt Micha dat de goede, intensieve samenwerking 
binnen het ROAZ-verband blijft. “We hebben gezien 
hoe krachtig het is als acute en niet-acute zorg samen 
optrekken. Ook de komende jaren zijn er veel thema’s 
waarop we elkaar kunnen versterken. Dus ik hoop 
dat we dit vast kunnen houden, ook de komende 
jaren.” 
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In de eerste golf worden de ziekenhuizen overspoeld met COVID-patiënten. 
In no-time zetten de IVVU-leden, samen met andere zorgpartners, een 
zorghotel op. “We stonden klaar om de ziekenhuizen te ontlasten.”

De snelheid waarmee het zorghotel gerealiseerd 
wordt, is bijna surrealistisch te noemen. Besluiten 
waar partijen normaal gesproken maandenlang over 
vergaderen, worden nu in enkele dagen genomen. 
“We konden dit zo snel oppakken omdat we een zetel 
hebben in het ROAZ”, vertelt IVVU-bestuurder Micha 
van Akkeren. “Daardoor zagen we de problemen al 
vroeg aankomen en wisten we dát we snel moesten 
schakelen. Ook hadden we daardoor de juiste contac-
ten en we hadden de welwillendheid om het te doen. 
De crisis bracht echt het beste in mensen naar boven. 
Dit geldt zowel voor de bestuurders als de mensen 
daar omheen. Daardoor lukte het om dit in zo’n korte 
tijd te realiseren.”

Snelheid
Hoe snel dit ging, is goed terug te zien in de tijdlijn. 
Op vrijdag 27 maart krijgt Micha het verzoek van het 
ROAZ om het initiatief te begeleiden. De volgende 
dag heeft hij al een regiegroep samengesteld. Hier-
in zitten de bestuurder van het ZorgSpectrum, de 
regiodirecteur van Careyn, een vertegenwoordiger 
van GZ en een vertegenwoordiger van de huisartsen. 

IVVU-secretaris Kees Weevers ondersteunt de regie-
groep en schrijft een conceptvoorstel. Hier wordt op 
zondag al over vergaderd. De regiegroep stelt het plan 
vast en stuurt het door naar het ROAZ Kernteam. In 
het overleg op zondagmiddag stemt het ROAZ in met 
de notitie en worden de verzekeraars verzocht om 
groen licht te geven voor de financiering. 

Operationeel
De IVVU vraagt projectcoördinator Idius Felix om het 
operationele gedeelte voor zijn rekening te nemen. 
Hij bezoekt op maandagmiddag samen met de GHOR 
drie locaties die mogelijk geschikt zijn. “Het was voor-
al belangrijk dat de locaties goed toegankelijk waren 
voor cliënten en dat er voldoende ruimte was voor de 
zorgverlening”, vertelt hij. “Het Van der Valk-hotel in 
Breukelen voldeed aan die voorwaarden.”
Hij koppelt dit terug naar de regiegroep en gaat op 
zoek naar personeel. “Ik merkte dat die taakverde-
ling erg goed werkte. De IVVU en het ROAZ zorgden 
ervoor dat alles op bestuurlijk niveau goed geregeld 
werd. Zo kon ik me concentreren op het operationele 
gedeelte.” Idius krijgt daarbij hulp uit onverwachtse 
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hoeken. Zo staan er vrijwel direct twee huisartsen 
uit Utrecht Stad en een specialist crisis- en rampen-
bestrijding vanuit de GHOR klaar om hem te helpen.

Onduidelijkheid
Terwijl de voorbereidingen op operationeel niveau 
in volle gang zijn, is er op bestuurlijk niveau nog veel 
onduidelijk. “We hebben veel intensieve gesprekken 
gehad om zaken op elkaar af te stemmen”, vertelt 
Micha. “Dat ging niet alleen over de kosten, maar 
bijvoorbeeld ook over de spelregels die je met elkaar 
afspreekt voor het gebruik van het hotel.” Ook is er 
onduidelijkheid over de financiering en over de vraag 
wie er verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van 
de zorg in het hotel. Zorgorganisatie Careyn was 
bereid om beide handschoenen op te pakken. Deze 
zorgaanbieder wordt de kassier van het project én 
wordt verantwoordelijk voor de zorg die daar gele-
verd wordt.  

Ondertussen tikt de klok door. “Het overleg over de 
financiering en de voorwaarden heeft vele uren in 
beslag genomen”, zegt Kees. “Op 7 april is er nog geen 
definitieve doorbraak in de onderhandelingen met 
Van der Valk. Wel is er vergaande overeenstemming. 
Op basis van onderling vertrouwen wordt besloten 
om een tijdelijke overbruggingsovereenkomst op te 
stellen.” En dan gaat het snel. Op woensdag 8 april 
tekent de Directeur Publieke Gezondheid Nicolette 
Rigter de overbruggingsovereenkomst met Van der 
Valk. Op donderdag worden de laatste voorbereidin-
gen getroffen. En op vrijdag 10 april 2020 arriveren de 
eerste patiënten bij het zorghotel.

Goede werkrelaties
Na het openen van het zorghotel, neemt de druk in 
de ziekenhuizen al snel af. Daardoor is het niet nodig 
om verder op te schalen naar 250 of zelfs 300 bed-
den. Uiteindelijk worden er slechts 10 tot 20 bedden 
gebruikt. “Toch is het wel goed dat we dit gerealiseerd 

hebben, want het had ook anders kunnen lopen”, zegt 
Micha. “Er had een situatie kunnen ontstaan waarin 
de ziekenhuizen het aantal COVID-patiënten echt 
niet meer aankonden. We waren er klaar voor om in 
dat geval grote hoeveelheden patiënten van hen over 
te nemen.”
Hij spreekt zijn waardering uit voor de bestuurders 
die dit mogelijk hebben gemaakt. Daarbij noemt hij 
met name de Directeur Publieke Gezondheid Nicolet-
te Rigter. “Tijdens een crisis heb je bestuurders nodig 
die het lef hebben om besluiten te nemen, ook al is 
er nog veel onzeker. De urgentie hielp. Wat ook hielp 
waren de goede relaties die voor de crisis al waren 
opgebouwd. Want zonder relatie geen inhoud. Ik ben 
ervan overtuigd dat we elkaar daardoor ook na deze 
crisis gemakkelijker kunnen vinden. Het heeft de 
samenwerking in de keten sterker gemaakt.”

COVID-units
Het zorghotel is alleen open geweest in de eerste 
golf. Daarna is het gesloten. Tijdens de eerste golf 
hebben de IVVU-leden ook COVID-units opgezet. 
Hiermee konden zij – volgens hetzelfde principe – 
de ziekenhuizen ontlasten. Er werden bijvoorbeeld 
COVID-units opgezet bij Beweging 3.0, ZorgSpectrum, 
Lyvore en AxionContinu. Nieuwsgierig hoe dat in zijn 
werk ging? Lees dan ook de verhalen van de mensen 
die dit mogelijk maakten elders in deze uitgave.  

‘ We hadden het 
bestuurlijke lef  
om door te pakken’
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Beweging 3.0 is een van de zorgorganisaties die tijdens de coronapandemie 
een COVID-unit inricht. Hiermee worden de ziekenhuizen ontlast. “In het 
begin moesten we onze weg nog vinden. Later werden alle maatregelen 
gewoon. We zijn echt een kei geworden in isolatie. Het was hier veiliger 
dan in de supermarkt.”

“Onze leidinggevende had ons al ingefluisterd dat 
onze locatie waarschijnlijk COVID-cliënten zou gaan 
opnemen, als het virus zou toeslaan”, vertelt revalida-
tie consulent Marleen Pekelaer. “Dus het kwam niet 
als een verrassing toen we hier begin april een offici-
eel verzoek voor kregen.” Toch waren die eerste dagen 
wel degelijk stressvol. “We moesten snel bedden 
vrijmaken”, vertelt revalidatie consulent Mandy van 
den Berkhof. “Dus hebben we cliënten uitgeplaatst 
of overgeplaatst. Vervolgens heeft onze technische 
dienst de afdeling omgebouwd tot COVID-unit. De 
afdeling kreeg een eigen ingang en werd afgesloten 
van de rest.”
Op deze manier richt Beweging 3.0 één afdeling met 
34 bedden in als COVID-unit. De afdeling is opgedeeld 
in twee delen met elk 17 bedden. “Daardoor konden 
we gemakkelijk op- en afschalen”, zegt Marleen. “Op 
piekmomenten hadden we 34 bedden beschikbaar. In 

de zomer van 2020 waren dat er vier. Zo bewogen we 
continu met de ontwikkelingen mee.”

Wiel uitvinden
In het begin moest het team het wiel nog uitvinden. 
“Natuurlijk zijn we gewend om met infectieziektes 
om te gaan. Maar de eerste maanden wisten we nog 
niet hoe besmettelijk dit virus was. Daarom waren 
we extra voorzichtig”, vertelt Marleen. Later werd het 
meer gewoon. Mandy: “We zijn echt een kei in isolatie 
geworden. Alle maatregelen zaten in ons basissys-
teem. Daardoor konden we sneller schakelen. En ik 
ben er trots op dat de COVID-patiënten nooit andere 
patiënten of medewerkers besmet hebben. Daaraan 
kon je merken dat de maatregelen werkten. Het was 
bij ons veiliger dan in de supermarkt.”
Ook gaf het lucht dat de coördinatie van de aanmel-
dingen na de zomer in handen kwam van het Zorg 

‘ Het was 
hier veiliger 
dan in de 
supermarkt’
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Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland. 
Marleen: “Daarvoor werden we de hele week gebeld 
door huisartsen en ziekenhuizen die wilden weten 
of we plek hadden. Na de zomer moest iedereen zich 
melden bij het ZCC. Dat nam voor ons de druk weg. 
Zij zorgden voor de eerste triage. En we konden bij 
hen aangeven of we het druk hadden, of dat we juist 
wel weer wat ruimte hadden voor nieuwe cliënten. 
Daar hielden ze rekening mee in de planning.”

Impact
In de tweede golf slaat het virus het hardst toe. “We 
kregen toen heel veel aanmeldingen binnen”, vertelt 
Marleen. Mandy: “En de impact was groot. Op onze 
afdeling zijn weinig mensen overleden. Maar we zagen 
dat dat op andere plekken wel gebeurde. De mensen 
op onze afdelingen vertelden bijvoorbeeld over fami-
lieleden die overleden waren aan het virus. Of cliënten 
volgden op een iPad de uitvaart van een overleden 
familielid. Dat is meerdere keren voorgekomen.”

Marleen: “En we kregen 
mensen binnen vanuit 
het ziekenhuis waarmee 
het een paar dagen later 
slechter ging. Zij moes-
ten weer terug naar het 
ziekenhuis. De meesten 
hebben we daarna niet 
meer teruggezien. Die 
dynamiek maakte die tijd 
wel pittig.”
Clustermanager Ina 
Wijma vertelt dat het 
team in die periode echt 
voor een megaklus staat. 
“COVID beheerste onze agenda’s. Maar de gewone 
zorg ging ook gewoon door. Dat is echt heel intensief 
geweest. En we misten de nabijheid. Je kon niet zo-
maar een arm om elkaar heen slaan. Toch zag ik ook 
veel creativiteit ontstaan. We vonden andere manie-
ren om elkaar tot steun te zijn.”

Gedrevenheid
Tegelijkertijd ziet ze ook dat de teamleden gewoon 
doorgaan. “Ik zag veel nuchterheid en gedrevenheid. 
En de teamleden hadden, ondanks alles, toch ook veel 
lol en plezier samen. Er was veel samenhorigheid. 
En dat zag ik niet alleen in het team, maar ook in de 
samenwerking in de regio. Alle peanuts vielen weg en 
we wisten elkaar in een hele korte tijd snel te vinden.” 
Marleen herkent dat: “Iedereen wilde graag werken. 
En soms was het frustrerend dat de medewerkers 
op de afdelingen beschikbaar moesten zijn, terwijl er 
weinig te doen was. Maar ze stonden er wel. En dat 
was fijn, want het kwam regelmatig voor dat we plot-
seling op vrijdagmiddag nog drie nieuwe aanmeldin-
gen binnenkregen. Iedereen werkte dan mee. Ook de 
artsen kwamen soms om 22.00 uur ‘s avonds nog naar 
onze locatie toe voor een nieuwe cliënt. Door die ge-
zamenlijke inzet konden we snel mensen opnemen.”

Waakvlam
Inmiddels is de rust weergekeerd. Beweging 3.0 
heeft nog vier COVID-bedden beschikbaar, waarvan 
er twee bezet zijn. De crisisorganisatie staat in een 
waakvlam. Corona is een normaal onderdeel van de 
zorg geworden. “Alles bij elkaar vind ik dat we het 
heel goed gedaan hebben”, zegt Ina. “Met voortschrij-
dende kennis en inzicht hebben we er met elkaar 
echt het beste van gemaakt.” 

Clustermanager Ina Wijma
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‘ We begrijpen 
elkaar’

Vanwege het beddentekort in de ziekenhuizen, werden er in de 
verpleeghuizen COVID-units ingericht. Medewerkers kwamen daardoor 
voor een grote uitdaging te staan. Mirna Khamis werkte op zo’n afdeling. 
“Zonder de steun van elkaar waren we er niet doorgekomen.”    

Mirna Khamis werkt zestien jaar bij AxionContinu, 
waarvan zes jaar binnen de revalidatiezorg. Ze is 
senior verpleegkundige op de afdeling Orthopedie 
bij revalidatiecentrum Domstate in Utrecht. Meteen 
in de eerste coronagolf krijgen zij en haar team het 
verzoek een COVID-unit in te richten. 

“De eerste COVID-unit was nog op onze vorig locatie, 
De Parkgraaf in Utrecht”, vertelt ze. “We hadden daar 
vier bedden. In augustus zijn we verhuisd naar Dom-
state. Daar is besloten op te schalen naar veertien 
bedden. In de eerste golf viel het namelijk nog wel 
mee, maar in de tweede golf hadden we het heel erg 
druk met patiënten.”

De afdeling Orthopedie telt in totaal 28 bedden en 20 
tot 25 medewerkers. “De afdeling werd dus in tweeën 
gesplitst: 14 bedden voor COVID en 14 voor orthope-
die. Iedereen werkte op de COVID-unit en we wissel-
den elkaar af.”

Spannend
In het begin merkt Mirna dat sommige teamleden 
angstig zijn. “Het was spannend omdat we nog weinig 
over de ziekte wisten. De zorg was voor ons ook erg 
complex. Sommige medewerkers waren bang om 
thuis hun gezin of ouders te besmetten.”
Na een week ziet Mirna een verandering. “Mede-
werkers waren het gewend en wilden graag werken, 

Mirna Khamis
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omdat ze er veel van opstaken. Patiënten en familie 
waren daarnaast erg dankbaar voor de zorg op de 
afdeling. Toen we de unit eenmaal goed op orde 
hadden, was het een fijne omgeving. We werkten 
hard, maar er was geen onrust. En we hadden genoeg 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De kans op een 
besmetting was bij ons een stuk kleiner dan in de 
supermarkt.”

Emotionele periode
Toch is het een emotionele periode voor de mede-
werkers. “Het was heftig dat veel mensen kwamen te 
overlijden, meer dan wij normaal gesproken meema-
ken. Mensen waren alleen en mochten één keer per 
dag bezoek ontvangen. Wanneer iemand achteruit 
ging, namen we contact op met de familie, waarvan er 
dan één iemand bij mocht zijn.” 
De achteruitgang van de coronapatiënten gaat soms 
heel snel, weet Mirna. Daar hebben zij en haar team 
van geleerd. “Iemand die twee liter zuurstof nodig 
heeft kan drie uur later vijftien liter nodig hebben. Als 
verpleegkundigen weten we nu hoe we dan moeten 
handelen. Op de achtste dag kan iemand achteruit-
gaan. Dan heeft die persoon zuurstof nodig, bellen 
we de arts en starten we soms met medicatie. Soms 
gaat een patiënt naar het ziekenhuis, omdat ze daar 
meer kunnen dan op een COVID-unit, en soms komt 
iemand te overlijden.”

Geleerd
“Goede palliatieve zorg kan op die momenten van 
grote waarde zijn”, zegt Mirna. “We hadden een me-
neer die werd opgenomen en op dezelfde dag over-
leed. De familie was heel dankbaar en tevreden dat 
hij in zijn laatste moment de hulp kreeg die hij nodig 
had en dat hij comfortabel was.” 
Door de COVID-unit heeft het team ook geleerd om 
te gaan met longaandoeningen. “Dankzij die ervaring 
kunnen we nu ook mensen met COPD opnemen. 

Onze longafdeling is daarin gespecialiseerd, maar wij 
weten nu ook hoe we moeten handelen.”

Dankbaar
Mirna weet dat er tijdens de coronacrisis veel is ge-
vraagd van de medewerkers. “Maar omdat patiënten 
zo dankbaar zijn, doe je dat met plezier. En je haalt er 
veel uit, je leert ervan. Je weet dat je iemand gerust 
kunt stellen, dat is mooi om te zien.”
Bovenal is Mirna dankbaar voor de goede onderlinge 
samenwerking. “Dat was superfijn. Zonder de steun 
van elkaar waren we er niet doorgekomen. We heb-
ben hierdoor een hecht team gekregen. We hebben 
veel met elkaar gecommuniceerd en elkaar onder-
steund, soms bij heftige situaties. We zijn er beter 
uitgekomen. Ik heb daar zelf ook veel aan gehad. Het 
is heel fijn om hierover met collega’s te praten. Die 
weten hoe het is, we begrijpen elkaar.” 

‘ Patiënten zijn zo dankbaar. 
Daardoor doe je het met plezier. 
Je haalt er veel uit en leert ervan.’
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Zorgmanager Jacomijn Wittenberg

Goede zorg en comfort is wat De Wingerd van Zorggroep Charim biedt 
aan mensen aan het einde van hun leven. Tijdens de pandemie heeft het 
hospice die belangrijke taak, ondanks de risico’s, nooit losgelaten. “We zijn 
trots op wat we met elkaar hebben gedaan.”

De Wingerd in Amerongen is voor cliënten, die er 
worden opgenomen, de plek waar ze komen te over-
lijden. Voor de medewerkers ligt hier een belangrijke 
taak. “Mensen verblijven gemiddeld twee weken bij 
ons voordat ze overlijden”, zegt zorgmanager Jaco-
mijn Wittenberg. “Wij proberen ze de beste zorg en 
comfort te bieden in een huiselijke omgeving.”

De GGD regio Utrecht wijst in april 2020 De Win-
gerd aan als COVID-hospice, zodat bij huisartsen en 
ziekenhuizen bekend is dat COVID-patiënten hier 
welkom zijn. De Wingerd telt vijf bedden die bijna 
altijd bezet zijn, twaalf verpleegkundigen en rond 
de vijftig vrijwilligers. Jacomijn: “We hebben dit met 
het team besproken. Kunnen we dit? Willen we dit? 
De één was enthousiast, de ander huiverig.  Maar wij 
zijn er om deze mensen te verzorgen. Dat kunnen we 
als geen ander. Ik voelde het als een morele plicht 
om dat ook voor COVID-patiënten te doen. Gelukkig 
dachten mijn collega’s er ook zo over.”

Moeilijke gesprekken
Omdat De Wingerd COVID-patiënten opneemt, vin-
den er moeilijke gesprekken plaats met niet-besmet-
te patiënten en hun familie. “Mensen die vanwege 
het risico niet wilden blijven, zouden overgeplaatst 
moeten worden. Dat riep enige weerstand op, maar er 
was uiteindelijk begrip. Allen kozen ervoor om in het 
hospice te blijven.” 

Eerst heeft een deel van de patiënten corona, maar 
dat aantal neemt steeds meer toe. “Die periode heeft 
best veel geëist van medewerkers en vrijwilligers. Er 
was veel onduidelijkheid en een aantal medewerkers 
is besmet geraakt. Het was toen nog niet bekend dat 
we mondkapjes moesten dragen. Vanaf het moment 
dat de richtlijnen voor persoonlijke beschermings-
materialen duidelijk waren, werden we zeer goed 
voorzien door onze Zorggroep Charim.” 

“ Een zware 
periode, maar 
een goed gevoel”

28



Ziek geweest
Van de twaalf verpleegkundigen raken er in maart en 
april vijf besmet. “Ik heb ook corona gehad en ben in 
het voorjaar erg ziek geweest. Waarschijnlijk ben ik 
thuis besmet door een van mijn kinderen.” 
Daarnaast kan De Wingerd rekenen op slechts een 
kwart van de vijftig vrijwilligers. “De vrijwilligers 
zijn over het algemeen wat oudere mensen, dus alle 
begrip voor degenen die voorzichtig wilden zijn”, zegt 
Jacomijn. “We hebben veel zelf en met de overge-
bleven vrijwilligers opgevangen. Gelukkig waren er 
mensen met verpleegkundige ervaring die iets wilden 
betekenen voor de maatschappij en aanboden om als 
vrijwilliger te komen werken. Tot de zomervakantie 
hebben we krap gezeten, daarna druppelden steeds 
meer vrijwilligers binnen. Het was fijn dat de vaccina-
ties begin 2021 werden gestart, daardoor voelden we 
ons zelf meer beschermd en beschermden we tegelijk 
onze cliënten.” 

Noodkamer
Op het hoogtepunt van de eerste golf heeft De Win-
gerd alleen nog maar COVID-patiënten in huis. De 
noodkamer wordt continu ingezet. In deze ruimte, 
die normaal gesproken gereserveerd is voor familie, 
worden de dozen beschermende materialen bewaard. 
Ook wordt deze kamer ingezet als omkleedruimte. 
“Dat was eigenlijk tegen onze missie, omdat we ook 
de familie een fijne plek willen geven. Maar dat ging 
in die periode helaas niet.” 

Eigenlijk was het voor de medewerkers makkelijker 
om alleen COVID-patiënten in huis te hebben, zegt 
Jacomijn. “De periode dat we mensen met en zonder 
COVID hadden, was pittiger. Wanneer je in een kamer 
was van een COVID-patiënt, moest je de beschermen-
de middelen en kleding weer afdoen en zorgen dat je 
helemaal schoon een andere kamer binnenging. Toen 
het hospice helemaal een COVID-unit was, konden 
we met dezelfde kleding rondlopen.” 

Bezoekers
De Wingerd kan, in tegenstelling tot verpleeghui-
zen, een veilige bezoekersregeling treffen. “Want in 
de stervensfase is bezoek heel belangrijk. Gelukkig 
konden we dat op een heel mooie manier doen. Dat 
heeft te maken met de ligging van het hospice. We 
konden mensen toelaten via de buitendeur van de 
appartementen, die zich allemaal op de begane grond 
bevinden. Bezoek kwam daardoor alleen naar die 
kamer en niet naar de ingang en andere ruimtes van 

het hospice. Familie belde aan bij de ingang en wij 
deden van de binnenkant de deur van het apparte-
ment open.”

In de tweede golf is De Wingerd geen cohort meer 
en neemt het hospice ook weer reguliere patiënten 
in huis. “Dat is zo doorgegaan tot aan het voorjaar. 
In maart 2021 hebben we de laatste COVID-patiënt 
gehad. Wel staan we er nog altijd voor open. In totaal 
hebben we rond de dertig COVID-patiënten gehad, 
een derde van het totaal aantal patiënten dat in een 
jaar bij ons komt.” 

In het begin van de coronapandemie vonden me-
dewerkers de situatie nog spannend, maar achteraf 
heeft iedereen het volgens Jacomijn als positief erva-
ren. “Het feit dat we dit hebben kunnen doen, geeft 
een goed gevoel. Het was moeilijk, zowel lichamelijk 
als geestelijk. We hebben veel schrijnende dingen 
meegemaakt en verhalen gehoord van familie. Dat 
heeft impact op iedereen. We zijn trots op wat we met 
elkaar hebben bereikt.” 

Aandacht

“Het is belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar”, zegt Jacomijn. “Normaal 
gesproken komen we tijdens een koffiepauze of na werktijd altijd even samen. 
Door corona kon dat niet, dus hebben we alternatieven gezocht. We hebben 
buiten afgesproken, in de natuur. Tijdens wandelingen hebben we dingen met 
elkaar gedeeld.” 

Ook heeft Jacomijn geleerd hoe cruciaal goede communicatie is. “Het gaat echt 
om samenwerken en samen beslissingen nemen. Daarnaast is bij sommige 
beslissingen veel uitleg nodig en is de inbreng van medewerkers belangrijk. 
Als je de zorgen van medewerkers goed kent en zij begrijpen de situatie, kom je 
een heel eind.”
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St. Pieters en Bloklands Gasthuis was een van de eerste verpleeghuizen die 
na de eerste golf haar deuren mocht openen voor bezoek. Hoe zorgden zij 
ervoor dat dit veilig kon? “In het begin was het spannend voor iedereen en 
waren we streng. Later zijn we stap voor stap soepeler geworden.”

Op 19 maart 2020 besloot het kabinet dat alle ver-
pleeghuizen in Nederland hun deuren moesten 
sluiten voor bezoek. “Die sluiting stelden ons meteen 
voor lastige dilemma’s”, vertelt Marlies Leenen, mana-
ger kwaliteit, veiligheid en innovatie. “We vinden het 
namelijk belangrijk dat cliënten hier kunnen wonen 
zoals zij dat altijd gedaan hebben. Door de corona-
maatregelen werd dat lastiger. We hebben gekeken 
hoe we hen toch zo veel mogelijk vrijheid konden 
geven en alles zo veel mogelijk door konden laten 
gaan. We hebben bijvoorbeeld de groepen van elkaar 
gescheiden, zodat er bij een besmetting zo weinig 
mogelijk mensen in quarantaine hoefden.”

Muzikanten
“In die eerste fase was er onder de bewoners veel be-
grip voor de sluiting”, vertelt Geralde Schreuder, direc-
teur zorg. “We zagen dat het bezoekverbod op mensen 
met dementie zelfs een positief effect had. De agressie 

Pilot openstellen verpleeghuizen

‘ Het was 
spannend 
voor 
iedereen’
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onder deze bewoners nam af. Het gaf hen rust. Tegelij-
kertijd zagen we ook dat de community steeds be-
langrijker werd. Daarom hebben we meer activiteiten 
samen gecreëerd, zoals koffiemomenten, gezamenlijke 
maaltijden en een optreden in onze binnentuin.”
“Waar het rust gaf op de kleinschalige woongroepen, 
merkte je wel dat het voor mantelzorgers lastig was 
dat het contact minder werd”, vertelt Joni Versteeg, 
kwaliteitsverpleegkundige en coördinator. “We heb-
ben oplossingen bedacht, zoals beeldbellen en raam-
bezoeken. En om voldoende aandacht en afleiding te 
bieden, hebben we muzikanten uitgenodigd in onze 
binnentuin. Daarnaast hebben we ook gekeken hoe 
we zorg op maat konden bieden. In bepaalde situaties 
hebben we voor enkele mantelzorgers een uitzonde-
ring gemaakt.”

Ontvangst met een lach
In mei kwam het einde in zicht. Het kabinet besloot 
dat 25 Nederlandse verpleeghuizen als pilot open 
mochten. “We wilden hier graag aan meedoen”, ver-
telt Geralde. “Op dat moment hadden we nog geen 
besmettingen gehad. Daarom heeft onze bestuurder 
hiervoor gelobbyd.” En met succes. Op 11 mei was 
St. Pieters en Bloklands Gasthuis een van de eerste 
verpleeghuizen die zijn deuren opende.

“Dat was natuurlijk fantastisch nieuws”, vertelt Joni. 
“Iedereen wilde zo snel mogelijk hun naasten of 
familie lid weer ontmoeten.” Om de openstelling zo 
veilig mogelijk te laten verlopen, stelde het verpleeg-
tehuis verschillende protocollen op. “Ons uitgangs-
punt was dat van elke afdeling maximaal één client 
één bezoeker per week ontving. Dit hebben we later 
steeds meer kunnen uitbreiden. We hebben een bel-
team samengesteld dat alle mantelzorgers benaderde. 
Zij deelden - in overleg met de mantelzorgers - ieder-
een in. En bij de deur ontvingen we de bezoekers met 
een lach. Om het zo veilig mogelijk te laten verlopen, 
werd het bezoek goed begeleid en ingelicht over de 
geldende maatregelen. We merkten dat iedereen het 

Testteam

St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft nauwelijks besmettingen 
gehad. “Ik ben ervan overtuigd dat dat komt omdat we vanaf het 
eerste begin veel zijn gaan testen”, vertelt Joni. “Bij de minste 
klachten werden de medewerkers meteen getest en niet meer 
ingezet in de zorg totdat de uitslag bekend was. Na het afnemen 
van de test kregen zij binnen 24 uur de uitslag. De samenwer
king met het ziekenhuis en de specialist ouderengeneeskunde 
was hierin heel plezierig. Door deze aanpak hadden we snel 
in beeld wat de situatie was en konden we daar meteen en 
adequaat op anticiperen.”

Van links naar rechts: Geralde Schreuder, Joni Versteeg en Marlies Leenen.
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spannend vond. Er werd aandachtig naar de instruc-
ties geluisterd en er werd meegedacht.”

Bewustwording
Na die eerste ervaringen werd het tijd om de pro-
tocollen – waar nodig – bij te schaven. “We hadden 
gemerkt dat onze aanpak erg arbeidsintensief was”, 
vertelt Joni. “Daarom zijn we gestopt met het belteam 
en konden mensen zich inschrijven bij de receptie. En 
we hebben flyers opgehangen, zodat we de instructies 
niet meer mondeling hoefden te geven.” In de periode 
daarna werden de protocollen steeds meer versoe-
peld, in lijn met de versoepelingen in de rest van het 
land. Toch plukt de instelling nog altijd de vruchten 
van die strakke aanpak in het begin. “Het heeft een 
bewustwording op gang gebracht”, zegt Geralde. “En 
het zorgde ervoor dat iedereen de basisregels goed 
leerde kennen. We hebben dan ook geen escalaties 
aan de deur gehad. Door die strakke aanpak in het 
begin werden de versoepelingen extra gewaardeerd.”

Communicatie
Na de zomer veranderde ook de toon van de commu-
nicatie. “In die eerste golf gingen we vooral met de be-

woners in gesprek”, vertelt Geralde. “Op basis daarvan 
namen we beslissingen. Door sommige mantelzorgers 
werd de toon in de brieven als ‘wat directief’ ervaren. 
Dat hebben we aangepast. En een afgevaardigde van 
de ondernemersraad en de cliëntenraad zijn lid ge-
worden van de coronastuurgroep. Hun inbreng werd 
en wordt nog steeds zeer gewaardeerd.”
“En we hebben de cliëntenraad actief om feedback 
gevraagd”, vertelt Marlies. “Dus voordat een brief de 
deur uitging, vroegen we aan hen: ‘Hoe komt deze 
brief op jullie over?’. Bovendien zijn we met een 
route kaart gaan werken, zoals de overheid dat ook 
deed. Dit was een overzicht van de maatregelen die 
we zouden nemen bij nieuwe besmettingen. Het 
bestond uit kleurcodes, teksten en symbolen. Dit gaf 
helderheid en overzicht aan iedereen.”

Continu leren
Terugkijkend is het team vooral trots op de manier 
waarop de mantelzorgers, bewoners en medewerkers 
deze periode hebben doorstaan. “We vroegen heel wat 
van iedereen”, zegt Marlies. “En we hebben gezien hoe 
belangrijk het is om tijdens zo’n crisis continu mee 
te bewegen met de nieuwe situatie. Ik herinner me 
bijvoorbeeld een man die tijdens het bezoekverbod 
hard achteruit ging. We hebben toen – ondanks het 
verbod – een familielid gevraagd om toch langs te 
komen. De volgende dag zagen we dat het weer beter 
met hem ging. En ook toen we zagen dat de controle 
aan de deur too much was, hebben we dat aangepast. 
Zo bleven we continu leren. Alles bij elkaar vind ik 
dat we het met z’n allen heel goed hebben gedaan. 
Daar mogen we trots op zijn.” 

Marlies Leenen ontvangt een bezoeker die voor het eerst sinds de lockdown zijn echtgenote weer kan zien.

Foto: Saskia Berdenis van Berlekom
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‘ We hebben 
veel onmacht 
gevoeld’

Woonzorgorganisatie Vecht en IJssel werd in de eerste golf ernstig geraakt 
door het coronavirus. “Ondanks dat we al in februari voor het eerst met 
ons crisisteam bij elkaar kwamen voor overleg, afstemming en het nemen 
van maatregelen, werden we toch overvallen door het virus. We hebben in 
die periode veel onmacht gevoeld.”

“Gelukkig waren we gedurende de tweede golf meer 
‘in control’”, vertelt locatiemanager Dodo Cossee. Zij 
was in de tweede golf voorzitter van de werkgroep 
corona. “Corona lijkt nu business as usual. We weten 
wat we moeten doen en kunnen het aan.”
Rineke Post, tijdens de eerste golf teamleider van 
locatie Lieven de Key en lid van het corona crisis-
team, kan zich nog herinneren dat het crisisteam 
voor het eerst bijeen kwam, toen nog als werkgroep 
Corona. “We wilden ons voorbereiden voor het geval 

dat corona ook ons zou treffen. De snelheid waarmee 
het virus zich in Nederland zou verspreiden, zagen 
we toen nog niet aankomen. Ook wij werden al snel 
door het virus ingehaald. Toen hebben we snel opge-
schaald naar een Corona Crisisteam dat bijna dage-
lijks bij elkaar kwam.”

Onmacht
Het crisisteam haalde alles uit de kast om de locaties te 
ondersteunen en te adviseren. “De betrokkenheid was 

Op de stoep werd de tekst ‘We denken aan jullie’ geschreven.
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groot”, aldus Rineke. “Het was bijvoorbeeld nooit een 
probleem om een extra overleg te plannen, ook al was 
het 22.00 uur ’s avonds. Iedereen was 24/7 beschikbaar.” 
Ze heeft in die periode veel onmacht gevoeld. “Het 
was lastig om alle medewerkers steeds goed mee te 
nemen in de snel wisselende omstandigheden en 
steeds van de actuele informatie te voorzien. Er werd 
hard gewerkt aan de protocollen, werkinstructies en 
het op peil houden van alle voorraden persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Daarbij veranderden de 
richtlijnen van het RIVM steeds snel.”

Het sluiten van de verpleeghuizen voor bezoek was 
voor alle betrokkenen moeilijk. Wat het voor Vecht en 
IJssel extra lastig maakte is dat in enkele locaties niet 
alleen cliënten wonen, maar ook individuele huurders. 
De beperkingen in bewegingsvrijheid en het verbod 
op bezoek golden niet voor hen. Zij mochten wel naar 
buiten en mochten wel bezoek ontvangen. Dat leidde 
wel eens tot onbegrip en discussie in de locatie.
Het was voor het crisisteam en voor alle medewer-
kers een heftige tijd, waarin we al doende ook veel 
moesten leren. Dat vroeg om flexibiliteit en inzet. We 
hebben samen veel werk verzet. Iedereen kent nu de 
werkinstructies en protocollen en we weten hoe te 
handelen. Er is overzicht.” 

Cohort
Die flexibiliteit was hard nodig toen de locatie Zuylen-
stede in de eerste golf getroffen werd door een forse 
uitbraak. Niet alleen werden veel cliënten ziek, ook 
veel medewerkers werden getroffen en het ziekte-
verzuim liep op. “We hebben toen besloten binnen 
Zuylenstede een corona cohort in te richten waar we 
met een speciaal coronateam de beste zorg aan onze 
zieke cliënten konden bieden. Na een oproep meld-
den zich vanuit alle locaties medewerkers voor dat 
speciale team en in 1 weekend is de corona-afdeling 
opgezet. Bedden, persoonlijke beschermingsmidde-
len, een teampost, schema’s en diensten van 12 uur 
op en 12 uur af werden ingesteld. We zijn enorm trots 
hoe het team zo snel en zo professioneel de afdeling 
draaiende had. Er is in die periode keihard gewerkt, in 
heel Zuylenstede, in heel moeilijke omstandigheden.” 

Nazorg
Pas in de zomer was er tijd om stil te staan bij alles 
wat er had plaatsgevonden. “We hebben veel tijd 
gestoken in nazorg, zowel voor onze medewerkers als 
onze cliënten en hun naasten”, aldus Rineke, die in-
middels locatiemanager van Zuylenstede was gewor-
den. “Bij de gespreksbijeenkomsten met medewerkers 
en cliënten kwamen de verhalen los en pas toen werd 
goed duidelijk hoe intens de crisis voor iedereen is 
geweest en hoe het werd beleefd.” Tijdens de bijeen-
komsten mocht iedereen iets kleins uitzoeken dat 
symbool stond voor die tijd en dat kracht geeft voor 
de toekomst, bijvoorbeeld een badeendje. Die symbo-
len hebben een plek gekregen. Ik zie ze bijvoorbeeld 

‘De opluchting was groot toen 
familie en mantelzorgers na het 

bezoekersverbod weer welkom waren.’

Vanuit alle locaties hebben medewerkers geholpen 
om in één weekend een corona-afdeling op te zetten
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op de kar van de huishouding, zodat het steeds voor 
hen in beeld is. Daaraan zie je dat de crisis veel met 
hen heeft gedaan.” 
Medewerkers gaven ook aan dat ze het moeilijk von-
den dat ze het bestuur in die periode zo weinig zagen. 
“Dat is ook een worsteling geweest”, aldus Dodo. “Het 
bestuur wilde er graag zijn voor de medewerkers, 
maar ze konden niet fysiek op de locaties aanwezig 
zijn. Vanuit de evaluatie is besloten dat bij een volgen-
de uitbraak het bestuur aansluit bij het kernteam-
overleg van de locatie.”

Een andere les was dat je in crisistijd niet alles kunt 
overleggen. “Op een gegeven moment neemt het cri-
sisteam een besluit en moet je het zo doen. Verder is 
maatwerk erg belangrijk gebleken. Het is onmogelijk 
om voor alle locaties dezelfde maatregelen te nemen, 
omdat ze teveel van elkaar verschillen. Met ruimte 
voor maatwerk, maak je de situatie voor iedereen 
beter te hanteren en uit te leggen.” 

In control
Ook in de tweede golf werden de locaties van Vecht 
en IJsel getroffen door een uitbraak. “We merkten 
dat we nu beter voorbereid waren en dat maakte veel 
verschil”, herinnert Rineke zich. ”De draaiboeken, 
werkinstructies en protocollen stonden klaar en er 

waren minder problemen met het op voorraad hou-
den van de persoonlijke beschermingsmiddelen. We 
pasten het draaiboek zo nodig  aan en dat gaf rust op 
de locaties en in het kernteam. We hadden het gevoel 
dat we ‘in control’ waren.” 
Ook de samenwerking liep goed. Dodo: “Op een 
gegeven moment hadden we op 1 locatie een ziekte-
verzuim van 27%. We hebben toen gevraagd welke 
verzorgenden daar een paar weken wilden bijsprin-
gen. Zo’n acht medewerkers gaven zich vrijwillig op, 
omdat ze graag wilden helpen. Dat gevoel van saam-
horigheid geeft vleugels.”
Rineke: “Ook het contact met de GGD/GHOR was 
goed. Zij waren vanaf het begin betrokken en waren 
fijne samenwerkingspartners.”

Trots
Terugkijkend zijn Dodo en Rineke trots op alle teams 
en alle medewerkers en hoe zij, ook in de ergste crisis-
periode, steeds samen goede zorg zijn blijven verle-
nen. “Het kernteam en de locaties hebben de rust 
weten te bewaren. Je weet vooraf natuurlijk niet hoe 
jezelf en hoe anderen zullen reageren in een echte 
crisissituatie. En de situatie in de eerste golf was soms 
best chaotisch. Toch wisten we de rust te bewaren en 
gingen we door. Daar kijken we met een goed gevoel 
op terug.” 
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‘ Structuren 
verdwenen, 
iedereen werd 
flexibel en 
creatief’

 
Zorg- en wooncentrum De Haven werd in de tweede golf hard getroffen 
door het coronavirus. Dit vroeg om een grote inzet van de medewerkers en 
op bepaalde momenten was het ook emotioneel zwaar. Maar het gaf ook 
een gevoel van samenhorigheid. Ze hebben dit echt samen gedaan.
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Het is begin 2020 als het coronavirus steeds dichter bij 
komt. Dat begon natuurlijk met de beelden uit Italië. 
“Toen was het nog een ver-van-ons-bed-show”, vertelt 
Heleen Dixon, manager extramurale zorg. “Al maak-
ten we ons al wel zorgen, omdat enkele medewerkers 
nog terug moesten komen van een vakantie uit dat 
gebied. Het virus kwam een stap dichterbij toen de 
eerste besmettingen opdoken in Brabant.” Maar de 
crisis begon pas echt toen op zondag 15 maart pre-
mier Mark Rutte een persconferentie gaf. Die avond 
kwam het crisisteam bijeen. “Dat gaf mij het gevoel 
van: nu gaat het echt beginnen”, vertelt bestuurder 
Paul Sneep. “We waren goed voorbereid op een crisis 
als deze. Drie jaar daarvoor hadden we deelgenomen 
aan een grote regionale oefening van een dodelijke 
virusuitbraak. Dus we wisten wat we konden ver-
wachten.”

Samen
In een zeer hoog tempo werd er gehandeld en 
werden de dingen gedaan die nodig waren. “Dat gaf 
een enorm samenhorigheidsgevoel”, vertelt Heleen. 
“Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat er op 
een ochtend besloten werd dat er ’s avonds een 
cohort-afdeling moest komen. Dat was een enorme 
klus, maar het moest wel gebeuren. Dat zorgde ervoor 
dat iedereen flexibel werd en creatief. De bestaande 
structuren vervaagden en er werd in oplossingen 
gedacht. Daardoor lukte het. Het doet wat met je als 
dan om 17 uur de cohort-afdeling geopend wordt. Dat 
geeft dan echt een gevoel van trots en van ‘dit hebben 
we samen gedaan’.”
Dat gevoel zag ze ook later in de crisis regelmatig 
terug. Natuurlijk waren er moeilijke momenten. En er 
waren ook echt wel momenten dat een collega brak, 
omdat het allemaal te veel werd.  
“Maar dan was er altijd wel weer een andere collega 
die sterk genoeg was om hem of haar te troosten of er 
doorheen te slepen.”

Ontreddering
Natuurlijk waren er tijdens de crisis ook moeilijke 
momenten, zoals het sluiten van het verpleeghuis 
voor het bezoek. “Dat vond ik het allerergste van de 
hele crisis”, vertelt Ada Huijgen, op dat moment team-
leider zorg. “Familieleden stonden huilend aan de 
deur, omdat ze geen afscheid meer mochten nemen 
van hun dierbaren. Je zag de ontreddering in hun 
ogen, want ze wisten niet wanneer ze hun dierbaren 
weer konden zien.” Voor Ada’s gevoel is het sluiten 
van de verpleeghuizen veel te snel gegaan. Overdag 
werd aangekondigd dat de verpleeghuizen op slot 
gingen en ’s avonds kwamen er nog families die hun 
dierbaren nog snel wilden zien. De mensen die de 
volgende dag aan de deur stonden, waren te laat en 
mochten we niet meer binnenlaten. 

Betere samenwerking
De crisis heeft niet alleen veel gekost. Het heeft ook veel 
opgeleverd. Bestuurder Paul Sneep noemt bijvoorbeeld de 
verbeterde samenwerking met de partners. “Tijdens de crisis 
zijn we intensiever gaan samenwerken met de huisartsen en 
het ziekenhuis in Amersfoort, maar ook met de VVTpartners 
in Eemland en in de provincie Utrecht via de IVVU. Daardoor 
hebben we elkaar beter leren kennen en zijn de lijnen korter 
geworden. Dat zorgt ervoor dat ook de samenwerking in de 
toekomst gemakkelijker en beter wordt.”

Van links naar rechts: Heleen Dixon, 
Ada Huijgen en Paul Sneep
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“Die dag liep ik door de hal en hoorde hoe hart-
verscheurend het verdriet was van de echtgenoot 
van een bewoner. Ik liep naar haar toe om haar te 
steunen. Ze wilde zo graag haar echtgenoot zien. Ik 
begreep haar, maar ik kon haar echt niet binnenla-
ten. En het lukte me ook niet om haar nog gerust te 
stellen. Uiteindelijk ben ik naar binnen gegaan en heb 
haar echtgenoot opgezocht. Met mijn eigen telefoon 
heb ik hen laten videobellen. Later vertelde ze mij dat 
ze mij daar nog altijd dankbaar voor is.”

Maatje
De impact van het sluiten van het huis voor de 
bewoners was enorm. Om het leed te verzachten, 
kreeg elke bewoner een maatje toegewezen. “Veel van 
onze medewerkers hebben een familielid in dit huis 

wonen”, vertelt Paul. “Zij vroegen of zij hun eigen 
familie mochten bezoeken. Daar hebben we toestem-
ming voor gegeven en zo kregen veel bewoners een 
familielid als maatje. Deze maatjes steunden de bewo-
ners en hielpen bijvoorbeeld met het videobellen met 
de rest van de familie. Vervolgens bleven er natuurlijk 
ook bewoners en medewerkers over die geen familie 

Eerste Kerstdag
Voor manager Heleen Dixon is Eerste Kerstdag haar het meest 
bijgebleven. “Op die dag zijn er 6 mensen overleden”, vertelt 
ze. “Dat kwam echt heel hard aan. De sfeer die ik toen op de 
afdelingen voelden was neerslachtigheid. De ene na de andere 
kist kwam voorbij. Ik ben op die dag naar de teams toe gegaan, 
zodat zij hun verhaal kwijt konden. Ik wilde er voor hen zijn.”
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in het huis hadden. We hebben die medewerkers 
gevraagd: wie zou jij tot steun willen zijn? En zo heeft 
iedere bewoner een maatje gekregen die hen door de 
crisis heen hielp.”

Lunch op kantoor
Een andere maatregel was dat ook de wijkverpleging 
niet meer in het huis mocht komen. Dit was zwaar, 
omdat ook zij met de crisis te maken hadden. Het 
voelde kil dat zij hun lunch op kantoor moesten op-
eten. “In de eerste golf was dat nog wel vol te houden, 
want die periode was relatief kort ”, vertelt Ada. “Maar 
de tweede golf duurde van half september tot half 
april. Dat was lang. We hoorden dat zij het contact 
met de andere medewerkers misten. Toch was er geen 
andere oplossing, want er waren veel besmettingen in 
de wijk. We wilden echt voorkomen dat de wijkverple-
ging het virus mee naar binnen zou brengen.” Om het 
leed te verzachten kregen alle medewerkers elke dag 
iets extra’s zoals fruit of soep.  Ada: “Zo lieten we hen 
weten dat we aan hen dachten.”
“En we hebben spreekuren ingesteld”, zegt Heleen. 
“Die spreekuren waren er zowel voor de wijkverple-
ging als voor de medewerkers die in het huis werken. 
Dat waren vaste momenten waarop zij even hun 
verhaal kwijt konden. Dat heeft mensen echt goed 
gedaan.” Paul: “En we hadden natuurlijk ons mentale 
ondersteuningsteam. Daar is relatief weinig gebruik 
van gemaakt, omdat het niet nodig was. Voor mijn 
gevoel hadden mensen vooral veel steun aan elkaar.”

Witte lelies
De crisis was niet alleen zwaar. Er waren ook momen-
ten van dankbaarheid. De medewerkers en bewoners 
voelden dat de mensen uit het dorp met hen meeleef-
den. “We werden echt overspoeld met bloemen en an-
dere cadeaus”, vertelt Paul. “Op een gegeven moment 
stond de hal bijvoorbeeld vol met witte lelies. We heb-
ben zelfs tansportdiensten opgezet om alle cadeaus 
bij de juiste mensen terecht te laten komen.”
Heleen: “Ook het management leefde mee. Zo zijn alle 
leden van het managementteam en de stafleden naar 
de medewerkers thuis gegaan om hen een chocola-
de hart te bezorgen. Zo’n 90% van de medewerkers 
woont in dit dorp, dus het lukte om dat op één dag te 
doen. Dat werd enorm gewaardeerd.”

Extra hulp
De coronacrisis kwam op een dieptepunt in de twee-
de golf. In de periode eind november tot begin januari 
waren er zo’n 180 medewerkers en 80 bewoners 

besmet. “In die periode hebben veel medewerkers erg 
hard doorgewerkt, om alles gedaan te krijgen”, vertelt 
Heleen. “Er zijn heel wat extra diensten gedraaid.”
In die tijd kwam er ook hulp van buitenaf. In de lo-
kale krant kwam een oproep te staan waarin mensen 
gevraagd werd om te helpen. “De respons die daarop 
kwam was enorm”, vertelt Ada. “Dat gaf goed weer 
hoe graag mensen wilden helpen.” Toch viel de animo 
tegen, toen ze daadwerkelijk mensen ging bellen en 
ging uitleggen wat zij konden doen. Toen mensen 
zich realiseerden wat we van hen verwachtten, haak-
ten er best veel mensen af. De mensen die overbleven 
hadden veelal een achtergrond in de zorg. We hebben 
hen gekoppeld aan een persoon en op één afdeling 
laten werken. Zo konden zij snel goed ingezet worden 
en hebben ze echt iets voor de teams kunnen beteke-
nen.”

Trots
Terugkijkend op de crisis overheerst er bij alle drie 
een gevoel van trots. Trots op de manier waarop de 
bewoners en de medewerkers deze crisis doorstaan 
hebben. “En natuurlijk hebben we lessen geleerd”, 
zegt Paul. “Zo’n volledige sluiting zouden we bijvoor-
beeld nooit meer doen. De impact die dat had op indi-
viduele personen, is te groot geweest. En in het begin 
zijn we terughoudend geweest met het gebruik van 
mondkapjes. Achteraf gezien hebben we ook dat niet 
goed gedaan. Maar over het geheel genomen vind ik 
dat we het goed gedaan hebben. Daar mogen we trots 
op zijn.” 

Meer rust
De crisis heeft ook tot verrassende inzichten geleid. De sluiting 
van het huis zorgde voor rust op de afdelingen. Vooral de bewo
ners van de kleinschalige woongroepen bleken daar baat bij te 
hebben. “We hebben 9 kleinschalige woongroepen voor mensen 
met dementie en 2 voor mensen met somatische beperkingen 
en niet aangeboren hersenletsel”, vertelt bestuurder Paul Sneep. 
“Voor de crisis was het in de huiskamers van de kleinschalige 
woongroepen altijd een gezellige boel. De familie was altijd 
welkom om een spelletje te spelen met de bewoners of om 
te koken. Toen de familie niet meer op bezoek mocht komen, 
zagen we dat het beter ging met de bewoners. Ze kregen 
minder prikkels en hadden daardoor minder last van angst en 
onbegrepen gedrag. Hier hebben we van geleerd. Bezoek blijft 
natuurlijk altijd welkom op de kamers van de bewoners. Maar 
in de huiskamers willen we het bezoek meer gaan reguleren. Zo 
halen we de gezelligheid binnen, zonder dat het ten koste gaat 
van de rust die de bewoners blijkbaar ook nodig hebben.”
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‘ Onvoorstelbaar 
veel bewonde
ring voor de 
medewerkers’ 

Zorggroep De Vechtstreek werd in de tweede golf hard getroffen door 
het coronavirus. Bestuurder Jeroen Schackman en zorgmanager Rianne 
Stam hebben onvoorstelbaar veel bewondering voor de inzet die de 
medewerkers toen toonden. “Hun liefde voor het vak en de bewoners is 
echt heel groot.”

In de eerste golf wist zorggroep De Vechtstreek de 
dans te ontspringen. “Dat was meer geluk dan wijs-
heid”, zegt bestuurder Jeroen Schackman. “Natuur-
lijk hadden we maatregelen genomen om het virus 

buiten de deur te houden. Maar het was niet de vraag 
‘of’ we een uitbraak zouden krijgen, maar vooral 
‘wanneer’.” Toch was ook die eerste golf heftig. Zorg-
manager Rianne Stam: “We kregen met de bezoek-

Jeroen Schackman en Rianne Stam
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beperking te maken en dat is precies wat je niet wilt 
in de zorg. Dat was ingrijpend, zeker voor de mensen 
met dementie die het niet begrepen.”

Familienet
Rianne vertelt dat De Vechtstreek meteen begonnen 
is met Familienet. Dit is een soort Facebook voor 
zorginstellingen. In een afgeschermde online omge-
ving konden bewoners familiefoto’s en berichten met 
elkaar delen. “Dat maakte die periode iets dragelijker. 
En ik kreeg ook wel kippenvel als ik de berichten 
zag langskomen. Dan zag je bijvoorbeeld foto’s van 
kleinkinderen die geslaagd waren of van een achter-
kleinkind dat geboren was. En wij konden laten zien 
hoe wij het hier hadden. Met Koningsdag waren 
we bijvoorbeeld allemaal uitgedost in oranje en we 
maakten foto’s van de activiteiten die we samen 
deden. We gebruiken Familienet nog steeds, maar het 
is nu minder intensief dan toen.”
Ook andere initiatieven kwamen op gang, zoals een 
spreekluistertent die voor een raam kwam te staan. 
Zo konden familie en bewoners door een microfoon 
met elkaar praten. En er werden tablets aangeschaft 
zodat de bewoners konden videobellen.

Bedonderd
Het was in die periode ingrijpend dat medewerkers 
door moesten blijven werken, ook als ze klachten 
hadden. “Dat bracht extra risico’s met zich mee”, ver-
telt Jeroen. “Toch hebben we dat wel gedaan, omdat 
het overheidsbeleid was. Later leek het er meer op 
dat deze richtlijnen alleen zo waren opgesteld om 
de zorgcontinuïteit te borgen. Toen voelde ik me wel 
bedonderd. Ik had groot  vertrouwen in de overheid, 
terwijl ik achteraf gezien beter een ander besluit had 
kunnen nemen op basis van mijn eigen inschatting.”
Rianne: “En het ergste was dat die richtlijnen soms 
niet uit te leggen waren. De logica ontbrak. Dat 
zorgde voor een onveilig gevoel, zeker als een zorg-
medewerker een ziek of kwetsbaar gezinslid had. 
Toch bleef iedereen gewoon doorwerken. Veel mede-
werkers namen zelf maatregelen om te voorkomen 
dat ze de bewoners zouden besmetten. Ze gingen 
bijvoorbeeld thuis in quarantaine.”

Diep respect
In de tweede golf werd De Vechtstreek wel hard 
getroffen door het virus. “We waren er klaar voor. 
Toch was het in de praktijk heftiger dan we vooraf 
hadden gedacht”, vertelt Jeroen. “Onze medewerkers 
hebben een goede band met de bewoners. En ze 

zagen mensen die nog redelijk gezond waren onge-
lofelijk hard achteruit gaan. Ook veel medewerkers 
werden ziek. Een aantal collega’s kreeg forse klachten. 
Die besmettingen liepen ze voor een groot deel op 
hun werk op. Toch bleef iedereen doorwerken. Dag 
in, dag uit stonden ze voor de bewoners klaar. Daar 
heb ik onvoorstelbaar veel bewondering voor. Ik voel 
dankbaarheid en diep respect voor de manier waarop 
ze dit gedaan hebben. Hun liefde voor het vak en voor 
de bewoners is echt heel groot.” Rianne: “En som-
mige medewerkers zijn nog steeds ziek. Zij hebben 
long-covid opgelopen. Toch is er niemand die om die 
reden voor een ander vak zou kiezen. Dat laat wel 
zien hoe ontzettend groot hun hart is.”
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Fantastische mentaliteit
De grootste uitdaging was het personeelstekort. Dit 
kwam omdat veel medewerkers ziek werden. Ook 
stopten veel vrijwilligers omdat zij zelf door hun 
leeftijd kwetsbaar waren. In die periode is de staf bij-
gesprongen op de afdelingen. Zij hebben bijvoorbeeld 
geholpen met schoonmaken of eten geven. “Daarmee 
lieten zij zien dat zij echt betrokken waren”, vertelt 
Jeroen.
Rianne: “En we hebben ook de andere medewerkers 
gevraagd om te helpen. Bijvoorbeeld de medewerkers 
van het restaurant en van kantoor. Ondanks het 
risico om zelf ziek te worden, hebben ze daar direct 
gehoor aan gegeven. En de meesten kijken daar nog 
altijd met een goed gevoel op terug. Ze zijn blij dat 
ze iets hebben kunnen betekenen. En ze vinden het 
veelal fijn dat ze nu echt hebben ervaren hoe het is 

om in de zorg te werken.” Maar de crisis duurde lang 
en bleef maar doorgaan. De ene na de andere afdeling 
werd getroffen. En ook de ene na de andere locatie 
kwam aan de beurt. “Het bijzondere is dat de samen-
horigheid bleef, ook toen het langer duurde”, vertelt 
Jeroen. “Medewerkers die net een crisis achter de rug 
hadden, boden aan om bij te springen op de volgende 
locatie die getroffen werd. Zij hadden de instelling: 
‘Zet ons maar in, want wij hebben het virus toch al 
gehad. Bovendien hebben wij hier nu ervaring mee.’ 
Die mentaliteit was echt fantastisch. Dat heeft ons er 
doorheen geholpen.”

Samenwerking 
Jeroen vertelt dat hij bovendien veel gehad heeft 
aan het IVVU-overleg, elke donderdagochtend. “We 
konden daar onze vragen stellen, bijvoorbeeld aan 
ActiZ. En het was prettig om ervaringen met ande-
re bestuurders te delen.” Jeroen zegt dat de crisis 
bovendien heeft laten zien hoe sterk de kracht van 
samenwerken is. “Wij hebben bijvoorbeeld op een 
goede manier samengewerkt met het St. Antonius 
Ziekenhuis. Een deskundige infectieziektebestrijding 
is aangesloten bij ons crisisteam. Dat was ontzettend 
waardevol, want daardoor hadden we een goede ver-
binding met het ziekenhuis. Ook waren we daardoor 
altijd goed op de hoogte van de laatste updates. Zij 
heeft zelfs gesprekken gevoerd met familieleden die 
zich zorgen maakten. Zij kon bij hen het wantrouwen 
wegnemen en dat gaf rust. En dat deed zij allemaal 
naast het werk in haar eigen ziekenhuis. Ik hoop dat 
die goede samenwerking behouden blijft, want ook in 
de toekomst hebben we elkaar nodig. En ik hoop dat 
we elkaar ook bij een nieuwe crisis weer snel weten 
te vinden. Dat voorkomt dat je alles op microniveau 
probeert op te lossen, terwijl je samen tot een betere 
aanpak kunt komen.” 

Beter communiceren

“Ik heb tijdens de coronacrisis gemerkt hoe belangrijk het is om goed te 
communiceren”, zegt bestuurder Jeroen Schackman. “In het begin kregen we 
wel eens het verwijt dat we te weinig van ons lieten horen. Daarom hebben we 
besloten om vaker te communiceren, ook als het goed ging en er eigenlijk niks 
te melden was.”
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‘ Corona liet zien 
dat wij een sterk 
team vormen’

Corona zorgde in het begin van de uitbraak voor paniek in de 
verpleeghuizen. Dat gold ook voor de locaties van het Leger des Heils. 
Dankzij de medewerkers en externe hulp kreeg de organisatie uiteindelijk 
grip op de situatie. “Die enorme inzet is heel waardevol geweest.”

Jan Jans, regiodirecteur Midden-Nederland bij het 
Leger des Heils, belandt op maandag 16 maart 2020 in 
een chaos. “Ik was een weekje op vakantie geweest en 
we hadden die dag regio-overleg over de ontwikkelin-
gen rondom corona. Ik dacht: wat is er aan de hand, 
waar ben ik in terechtgekomen?” De dag daarvoor 
was in zorgcentrum Buitenhaeghe in Almere de 
eerste bewoner besmet geraakt. Buitenhaeghe is één 
van de drie verpleeghuizen van het Leger des Heils 
in de regio. “Vanaf dat moment was het een crisis, 
die in de loop van de maand april verergerde toen er 

sterf gevallen kwamen. We kenden de ziekte niet en 
mensen kwamen plots te overlijden. Verschrikkelijk.” 
Terwijl het virus zich in rap tempo verspreidt, weten 
bestuurders en medewerkers niet precies wat ze moe-
ten doen. “Iedereen ging meteen handelen, maar er 
was nog geen beleid afgestemd”, zegt Jan. “Hoe zorgen 
we voor veiligheid en goede zorg? Beschermende 
middelen waren schaars. Bovendien was er een ver-
schil in aanpak tussen de verpleeghuizen en de regels 
veranderden bijna iedere dag.”

Tim van der Zwan (links) en Jan Jans
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Rust en duidelijkheid
De eerste opgave was om rust en duidelijk te  creëren. 
Er werd een regionaal crisisteam opgezet die de 
aanpak coördineerde. In een pand naast Buitenhaeg-
he kwam een lokaal crisisteam samen. “In die teams 
werden beslissingen genomen en die hielden we aan. 
Ik ben twaalf jaar beroepsmarechaussee geweest, dus 
ik ben een hiërarchische lijn gewend. Het gaat op zo’n 
moment om rust, orde en duidelijke communicatie.”         
Jan schetst de prioriteiten van dat moment: “Persoon-
lijke bescherming en testen. Daarnaast was het de 
vraag hoe we het virus konden indammen, hoe we 
een cohort moesten opzetten, hoe we afdelingen kon-
den isoleren en looproutes moesten inrichten. Dat 
was allemaal nieuw. We hebben hulp gekregen van de 
GGD. Daar konden we mee sparren.”
In Buitenhaeghe overlijden in anderhalve maand tijd 
vijftien bewoners. Jan: “Dat ging heel snel. Mensen 
konden geen afscheid nemen. Iemand die was overle-
den, moest meteen weg. Dat was heel moeilijk voor de 
nabestaanden, maar ook voor onze medewerkers. ”

Emotie
In de eerste fase is er kritiek van familie en de media. 
“Dat was niet leuk”, zegt Jan. “Wij kregen de schuld 
van de situatie. Ik begrijp die emotie als je vader of 
moeder komt te overlijden. Maar in de media kwam 
het beeld naar voren dat de besmettingen het gevolg 
waren van onzorgvuldig werken. Achteraf snapt ieder-

een dat we er niets aan konden doen, omdat de kennis 
er in die fase van de crisis gewoonweg niet was.”
Bovendien kampen de verpleeghuizen met capaci-
teitsproblemen. Bovenop het personeelstekort waar 
de zorgsector al mee te maken heeft, raakten er ook 
medewerkers besmet. “En dat terwijl bewoners juist 
meer aandacht nodig hadden. Meer werk, minder 
mensen. Uitzendkrachten wilden hier in het begin 
niet werken en ging meteen weer weg, bang om be-
smet te raken.” 
De situatie trekt een grote wissel op de medewerkers. 
“Wat mij heel erg heeft geraakt, is dat medewerkers 
zich in de steek gelaten voelden. We hebben rond 
de zomer van 2020 geëvalueerd en de emoties kwa-
men nog steeds naar boven. Ook al moesten we als 
bestuur fysiek afstand houden: we hebben in die fase 
te weinig oog gehad voor wat dit allemaal met onze 
medewerkers deed.”

Defensie
Buitenhaeghe krijgt tijdens de eerste golf ondersteu-
ning van Defensie. “Die heeft drie weken geholpen 
met artsen en verpleegkundigen. Zij hebben kritisch 
naar onze aanpak gekeken, want wij moesten op het-
zelfde niveau zorg leveren als de IC-afdelingen in de 
ziekenhuizen. Ze hebben ons geholpen om strakker 
en scherper te werken. Mede daardoor was de tweede 
golf veel rustiger. We waren beter voorbereid.”
Woonzorgcentrum Merenhoef in Maarssen blijft in 
de eerste maanden bespaard van besmettingen. “Er 
was verwarring, maar geen paniek”, zegt Tim van der 
Zwan, die in het begin van de crisis coördinerend 
verpleegkundige is. “We zagen de nieuwsberichten uit 
China en Italië, maar waren er in eerste instantie niet 
heel erg mee bezig. Totdat het in Brabant losbarstte, 
ook in verpleeghuizen.” 

Stichting Handje Helpen

Tim was tijdens de coronacrisis bijzonder blij met de vrijwilli
gers van Stichting Handje Helpen. Deze stichting koppelt men
sen met een hulpvraag aan de juiste vrijwilliger. “Het verzuim 
was erg hoog, want er zijn helaas ook medewerkers besmet 
geraakt. Ik heb contact gezocht met de stichting en gevraagd of 
ze mensen hadden met een zorgachtergrond. Die zijn aan onze 
planners gelinkt, die trouwens ook ontzettend hard hebben 
gewerkt tijdens corona. Weekenden door. Dankzij Stichting 
Handje Helpen hebben we veel vrijwilligers in huis gehad. Die 
samenwerking heeft veel voor ons betekend.”
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Lastige beslissing
Als Buitenhaeghe te maken krijgt met de eerste 
besmettingen, wordt in Merenhoef de ruimte voor de 
dagopvang ingericht als cohort. “Een lastige beslis-
sing”, zegt Tim. “De bezoekers van de dagopvang kon-
den hier dus niet meer komen. Dat betekent heel veel 
voor die mensen. Ook de medewerkers vonden dat 
ontzettend moeilijk. De mensen die zij goed kennen, 
die ze week in week uit opvangen, moesten ze voor 
een periode loslaten, wetende dat het dan niet goed 
met ze zou gaan. De mantelzorgers hadden het zwaar. 
En een aantal bezoekers is niet meer teruggekomen 
omdat ze daarna opgenomen moesten worden. Voor 
mensen met beginnende geheugenproblemen kan 
zo’n verandering net de druppel zijn.” 
Tim ziet onrust en ook een beetje boosheid bij de me-
dewerkers. “Niet begrijpen en wel willen weten. We 
moesten, zoals premier Rutte dat zei, met 50 procent 
van de informatie 100 procent van de keuzes maken. 
Maar we konden de lessen van Buitenhaeghe inzetten 
toen eind december de eerste besmetting in Meren-
hoef werd geconstateerd. We hadden meer kennis 
over de maatregelen en het verloop van de ziekte.” In 
Merenhoef overlijden zes mensen aan de gevolgen 
van corona. 

Daarnaast is de isolatie en de bezoekersstop zwaar 
voor bewoners en familie. Jan: “Mensen met demen-
tie begrepen het niet altijd, het was verwarrend voor 
hen. Maar voor bewoners met alleen lichamelijke 

klachten was die periode het zwaarst. Die begrepen 
gewoon heel goed wat er aan de hand was. In die 
eerste lockdown moesten mensen wekenlang op hun 
kamer blijven. Nou, dat is heel erg. Ze zaten in angst 
en konden hun familie niet zien. We zijn dan ook blij 
dat er daarna landelijk is gezegd dat er nooit meer 
een bezoekersstop zal komen in de verpleeghuizen.”

Passie en inzet
Naast alle tegenslagen en problemen, zijn er ook 
lichtpuntjes tijdens de coronacrisis. “Zoals de mensen 
van buiten die ons kwamen helpen”, zegt Jan. “Zo 
was er een geestelijk verzorger die wel aan het Leger 
des Heils verbonden is, maar niet aan Buitenhaeghe. 
Ondanks alle risico’s van dien is hij komen werken. 
Met speciale kleding aan was hij er de hele dag. Dat 
vond ik bijzonder.” Jan is trots op alle medewerkers. 
“Op hun bevlogenheid, passie en inzet. Ik heb het dan 
ook over de mensen van buiten die normaal onder-
steunend werk verrichten en tijdens de coronacrisis 
hebben geholpen in de zorgverlening.”

Tim heeft hetzelfde ervaren: “Een ergotherapeut 
die mensen heeft verzorgd, verpleegkundigen uit 
Buitenhaeghe die naar Merenhoef kwamen, mede-
werkers met een sociaalpedagogische achtergrond 
die welzijnshulp hebben geboden; die enorme inzet 
is heel waardevol geweest.” Volgens Tim heeft de 
coronacrisis aangetoond dat er een goed team staat. 
“De verpleeghuizen hebben het niet altijd makkelijk. 
We kampen met personeelstekort, net voor corona 
hadden we bij Merenhoef een verbouwing achter 
de rug die veel van ons heeft gevraagd. Maar de 
 corona-uitbraak heeft laten zien dat wij in de basis 
een sterk team vormen.” 

Lessons learned

Er is één aspect van de coronacrisis dat Jan Jans in het 
bijzonder is bijgebleven en waar hij dan ook een les uit heeft 
getrokken. “Natuurlijk is er het besef hoe kwetsbaar we zijn, dat 
zo veel mensen zo snel kunnen overlijden. Maar wat ik ook nooit 
vergeet, is de chaos in het begin. Ik heb ervan geleerd dat je er 
bovenop moet zitten om orde en rust te scheppen, en dat je niet 
genoeg kunt communiceren. Ook naar familieleden. Laat van 
je horen, ook als er niets te melden is. Familieleden zijn meer 
in beeld gekomen als overstijgend gesprekspartner voor de 
hele afdeling, niet alleen per patiënt op persoonlijk niveau. Dat 
houden we er wel in.”

Vreemde situaties

Zoals veel zorginstellingen krijgt Merenhoef in Maarssen 
tijdens de coronacrisis te maken met vreemde situaties. Zo 
is er een bewoner op de afdeling somatiek die geheugen
problemen krijgt en één maand voor de uitbraak verhuist naar 
de gesloten pgafdeling. Ze hoeft nog niet volledig gesloten 
te wonen en weet dus de code van de deur. “Ze raakte helaas 
besmet met corona, moest op haar kamer in quarantaine en 
kreeg een delier”, vertelt teamleider Tim van der Zwan. “Ze 
is ‘s nachts gaan dwalen en kwam bij andere bewoners op 
de kamer terecht. Met dat soort situaties hou je vooraf niet 
echt rekening. En dan heb je de volgende dag een probleem. 
Want waar is ze allemaal geweest? Dus mensen moesten in 
quarantaine en getest worden. De code van de deur is aan
gepast en gelukkig zijn door dit incident geen mensen besmet 
geraakt. Maar het was wel beangstigend voor bewoners en 
medewerkers.”
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‘ Tikkie,  
jij bent hem!’

Aan het begin van de coronacrisis stelt ZorgSpectrum in no-time een 
multidisciplinair crisisteam samen. Dit blijkt een stabiel team te zijn dat 
maandenlang continu doorgaat en nog steeds actief is. “We hadden de 
drive om ervoor te gaan. En we hadden het goed samen. Daardoor hielden 
we het vol.”

Het is vrijdagochtend als beleidsadviseur Chantal 
van den Brink een telefoontje krijgt. “We zijn een 
Operationeel CrisisTeam (OCT) aan het samenstellen 
en we denken dat jij goed in dat team zou passen. 
Sluit je aan?” Chantal vindt dit een logische keuze en 
stemt in. “Mooi”, klinkt het aan de andere kant van de 
lijn. “Kun je dan over vier minuten inbellen voor het 
eerste overleg?”
Dit is het begin van de coronacrisis. In een razend 
tempo stelt ZorgSpectrum een OCT samen. Medewer-
kers uit twaalf disciplines schuiven aan. Zo ook Ans 
van Meeteren, manager van het facilitair servicepunt. 
Zij is verantwoordelijk voor de inkoop. En Margot 
Gerrits, directeur ‘Bij u thuis’  en ICT. Zij wordt voor-

zitter en tevens het aanspreekpunt voor de directie. 
“Het was een sfeer van ‘tikkie, jij bent hem!”, vertelt 
Margot. “En zo nam iedereen zijn verantwoordelijk-
heid. Het was een heftige periode. Toch was het ook 
mooi om dit samen te doen. Ik zou het vervelender 
gevonden hebben om aan de zijlijn te staan.”

Creatief
De belangrijkste uitdaging van het eerste uur is: 
het verzamelen van zo veel mogelijk beschermings-
middelen. “De inkoop van mondkapjes lukte wel”, 
vertelt Ans. “Al ging de prijs daarvan soms vier keer 
over de kop. De schorten waren een groter probleem.” 
Toch vindt ze een bedrijf dat pakken kan leveren. “We 

V.l.n.r.: Ans van Meeteren, Margot Gerrits en Chantal van den Brink
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wilden zeker weten dat de medewerkers hier prettig 
in konden werken. Ik ben vrij klein en mijn collega 
is lang. Samen pasten we alle pakken voordat we ‘ja’ 
zeiden.”
In die periode moet ze regelmatig creatief zijn om 
tot oplossingen te komen. Zo krijgt ze een keer een 
partij schorten aangeboden met korte mouwen. Maar 
de medewerkers werken met korte handschoenen. 
Met deze schorten misten ze een stuk. “Ik heb het!” 
riep haar collega de volgende dag. “Ik ken een veearts 
en hij werkt met handschoenen met lange mou-
wen.” Chantal: “Dat was dé oplossing, want van die 
handschoenen konden we sleeves maken. Dit soort 
oplossingen zorgde er wel voor dat medewerkers 
soms zeven verschillende elementen aan moesten 
doen. We hebben instructiefilmpjes gemaakt waarin 
we uitlegden wat de bedoeling was.”

Pragmatische oplossingen
Ans vertelt dat er in die periode wel eens onbegrip 
is vanuit de medewerkers. “En dat begreep ik heel 
goed. Ze zagen de beelden uit de ziekenhuizen waar 
mensen wél met goede materialen werkten. Voor ons 
waren die niet te krijgen, omdat alles aan de zieken-
huizen geleverd werd. We deden er echt alles aan om 
hen toch de best mogelijke bescherming te bieden.”

Chantal: “En het mooie was dat we in pragmatische 
oplossingen dachten. We konden bijvoorbeeld een 
partij mondmaskers uit China inkopen die oorspron-
kelijk niet voor medisch gebruik bedoeld was. Er 
stond met grote letters ‘non-medical’ op geschreven. 
Maar de inspectie had aangegeven dat deze mas-
kers wel voldeden. We hebben toen een poster bij de 
maskers opgehangen met daarop de uitleg van de 
inspectie en de website waarop medewerkers meer 
informatie konden terugvinden. Zo maakten we dui-
delijk dat het wel degelijk veilig was om deze maskers 
te gebruiken.”

Huisdieren

Wat doe je met de huisdieren als de deuren van een verpleeg
huis gesloten zijn? “Onze collega’s hebben heel wat hondjes 
uitgelaten”, vertelt Ans. “Ze hebben zelfs de nagels van een 
parkiet geknipt, omdat ook de dierenarts niet naar binnen 
mocht.” Het beleid was om elk geval individueel te bekijken. 
“Er was bijvoorbeeld een bewoner die de dag voor de sluiting 
was opgenomen. Zij moest van het ene op het andere moment 
haar hondje missen. We hebben ervoor gezorgd dat zij toch op 
gezette tijden haar hondje kon zien. Zo losten we alles zo veel 
mogelijk op een menselijke manier op.”
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Instructieteam
Een andere uitdaging was het grote aantal instruc-
ties waar de medewerkers aan moesten voldoen 
bij een besmetting. “We hebben een instructieteam 
samengesteld”, vertelt Chantal. “Onder de noemer 
‘Het OCT komt naar je toe’ bezochten we alle locaties. 
Zo konden we ter plekke uitleg geven en meedenken 
over oplossingen. Op een van de locaties hebben 
we zelfs een keer op vrijdagmiddag een aannemers-
bedrijf laten komen. Er is toen à la minute een wand 
geplaatst, zodat er een scheiding kwam tussen 
het gedeelte met besmettingen en het coronavrij 
gedeelte.”
Margot vraagt in die periode regelmatig aan de GGD 
om mee te kijken. Ook is er een nauwe samenwerking 
met de externe deskundige infectiepreventie. “We 
wilden het graag goed doen. Dus als we iets niet zeker 
wisten, dan belden we met vragen. En we vroegen 
hen regelmatig om langs te komen en mee te denken, 
als we ergens niet uitkwamen. Zo konden we samen 
bepalen wat de beste oplossingen waren. Die konden 
we vervolgens weer toepassen op andere locaties.”
Als voorbeeld noemt Chantal de wirwar aan richt-
lijnen. “Er waren veel scenario’s en in elk scenario 
moesten de medewerkers weer aan andere richtlijnen 
voldoen. We kregen de roep vanuit de locaties om het 
eenvoudiger te maken. Daar hebben we een oplossing 
voor bedacht en die hebben we voorgelegd aan de 
GGD. Zo werden de richtlijnen eenvoudiger en volde-
den we toch aan de normen.”

Nieuwe dilemma’s
Zo komt het crisisteam keer op keer voor nieuwe di-
lemma’s te staan. De meest logische oplossingen zijn 
niet altijd haalbaar. Daarom stelt het team zichzelf 
regelmatig de vraag: wat is de gedachte achter deze 
richtlijn? En welke oplossingen kunnen we bedenken, 
zodat we aan de regels voldoen en het uitvoerbaar is 
voor iedereen?

Met deze mindset kijkt het crisisteam ook naar de 
komst van de vaccins. De vaccins moeten gekoeld 
vervoerd worden. Maar waar haal je zo snel een koel-
wagen vandaan? “Onze cateraar vertelde dat hij ons 
graag wilde helpen, ook vanuit zijn maatschappelijke 
betrokkenheid”, vertelt Ans. “We vonden dat dé oplos-
sing en daarom hebben we dat aanbod omarmd.” De 
cateraar stelt een koelwagen en koelboxen beschik-
baar, zodat het vervoer voldoet aan de handreiking. 
Om 8.00 uur ’s ochtends begint de koelwagen te 
rijden. “Iedereen was hartstikke blij dat we dit zo snel 
geregeld hadden”, vertelt Ans. “Rond 12.00 uur zat de 
klus erop en plaatsten we trots een vlog over deze 
actie op LinkedIn.”

Media
“En toen ging de telefoon”, vertelt Margot. “Het AD 
had de vlog gezien en concludeerde dat de vaccins 
bij ons op een amateuristische manier vervoerd 
werden. Daardoor waren er elders zelfs ampullen 
kapot gegaan. De ene na de andere krant nam dit 
over. Zelfs Op1 wilde er aandacht aan besteden.” 
Ans: “Ik vond dat zo onterecht, want we voldeden 
wél aan de handreiking. En op de beelden werd een 
auto getoond die helemaal niet van onze cateraar 
was.”

‘ Er waren veel scenario’s 
en in elk scenario moesten 
de medewerkers weer aan 
andere richtlijnen voldoen.’
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De rel leidt tot veel boosheid en teleurstelling, ook 
bij de cateraar zelf. Toch denkt Margot dat dit niet te 
voorkomen is geweest. “We zijn trots op alles wat de 
cateraar voor ons gedaan heeft. En mogen we dan 
nooit meer vlogs plaatsen over de acties waar we 
trots op zijn? Voor ons is het vooral belangrijk dat we 
het contact met de cateraar in ere herstellen. We zijn 
voornemens een krokettendag in te stellen zodra we 
als collega’s weer samen kunnen komen. En we zijn 
hem dankbaar dat hij klaarstond toen het zo hard 
nodig was.”

Drive
Terugkijkend op het geheel is het team vooral blij met 
de multidisciplinaire manier waarop ze hebben sa-

mengewerkt. “Het was een stabiel team en we hadden 
de drive om ervoor te gaan”, vertelt Chantal. “Ik heb 
bijvoorbeeld wel eens om 22.45 uur ’s avonds Margot, 
een directielid, gebeld. In normale omstandigheden 
zou ik dat nooit doen. Nu was het nodig en werd het 
normaal. We werkten 7 dagen in de week en het ging 
continu door. We hielden dat vol omdat we het samen 
goed hadden. We hadden steun aan elkaar.” Margot: 
“En we spraken dingen uit. Want er waren best wel 
momenten waarop ik er even helemaal klaar mee 
was. Dan zei ik bijvoorbeeld ‘ik heb vandaag even een 
korter lontje, ik ben een beetje moe’. Met humor wis-
ten we dan toch de sfeer te keren en kwamen we weer 
in een positieve flow. Zo deden we het echt samen en 
hebben we als team de eindstreep bereikt.” 

Menselijk

Tijdens de sluiting van de verpleeghuizen moesten veel bewoners hun naasten missen. “We 
hebben gekeken hoe we hier zo menselijk mogelijk mee om konden gaan”, vertelt Margot. 
Partners lieten zich bijvoorbeeld insluiten, zodat ze toch bij hun geliefden konden zijn. Ook 
was er een dochter die vanuit Engeland naar Nederland kwam om afscheid te nemen van 
haar overleden moeder. Volgens de regels moest ze 10 dagen in quarantaine. Margot: “Ga je 
dan tegen haar zeggen dat ze het afscheid van haar moeder moet missen? Dit terwijl ze ook 
al geen afscheid had kunnen nemen van haar vader die tijdens de eerste coronagolf overleed. 
Dat vonden we wel erg verdrietig. We hebben gekeken hoe we haar toch toe konden laten. In 
beschermende kleding kwam ze de locatie binnen. Tijdens haar bezoek, gingen alle medewer
kers opzij. Zo kon ze haar moeder toch nog een laatste keer zien.”
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‘ We deden dit 
echt samen’

Natuurlijk was de coronaperiode soms heel zwaar. Maar bij De Koperhorst 
zorgde het ook voor een bijzonder hecht teamgevoel waar menig huwelijk 
jaloers op kan zijn. “We waren er voor elkaar en konden echt op elkaar 
rekenen. Daardoor heb ik me nooit alleen gevoeld.”

Het begon allemaal op 9 maart 2020 met de boot-
reis. “Dat is ons jaarlijkse uitje. De bewoners en de 
medewerkers kijken daar altijd erg naar uit”, vertelt 
zorgmanager Liane Lemmers. “We zagen natuurlijk 
de berichten in de media, waardoor we ons afvroegen 
of het nog wel door kon gaan”, zegt coördinerend 
verpleegkundige Rick van Veldhuizen. “En ik weet 
nog dat de huisarts tegen ons zei: het is niet de vraag 
of het virus komt, maar wanneer. Dus we waren be-
dacht op wat er zou komen”, aldus coördinerend ver-
pleegkundige Sonja Zwemmer. De bootreis ging door. 
De toenmalige bestuurder besloot wel dat Liane niet 
mee zou gaan. Sonja sloot zich bij haar aan. Je weet 
immers maar nooit. Bij terugkomst werden de deel-
nemers niet groots onthaald, zoals dat gebruikelijk is. 
Iedereen ging stilletjes naar zijn of haar eigen kamer. 
Alle reizigers werden extra in de gaten gehouden, uit 
vrees dat ze mogelijk het virus hadden opgelopen.”

Nuchterheid
“We zijn ons als een malle gaan inlezen”, vertelt Sonja. 
“Maar we bleven ook ons boerenverstand gebruiken. 
We hebben nooit blind het beleid van de overheid 
overgenomen, maar maakten het passend bij ons 
eigen plan. Er is binnen ons team nooit paniek ont-
staan. We leerden het virus snel kennen en daardoor 
konden we zelf onderbouwd beslissingen nemen. Die 
nuchtere benadering is goed geweest. We konden de 
maatregelen die we namen altijd goed uitleggen.”
De eerste maatregelen kwamen al snel toen bleek 
dat een wijkbewoner die mee was geweest met de 
bootreis corona had gekregen via een familielid. Het 
overlijden van deze deelnemer als gevolg van corona, 
was voor ons een stevig signaal. Liane: “Er speelde 
natuurlijk al meer qua fysieke conditie, maar better 

safe then sorry.” We hebben toen besloten om het 
huis op 16 maart te sluiten voor bezoek. Zo wilden we 
een grote pas op de plaats maken en 14 dagen de tijd 
nemen om te kijken of er eventueel meer besmettin-
gen door de bootreis aan het licht zouden komen.” 
Een aantal dagen later gingen de verpleeghuizen in 
heel Nederland dicht. 

313-dienst
Vanaf dat moment was het alle hens aan dek. We heb-
ben een zogeheten 313-dienst in het leven geroepen. 
Dit was een team waar iedereen met vragen terecht 
kon dat te bereiken was onder het doorkiesnummer 

Achter van links naar rechts: Rick van Veldhuizen, Sonja 
Zwemmer en Oege Reeskamp. Voor: Liane Lemmers
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313. “Dit team heeft heel veel met bewoners, familie 
en medewerkers gesproken”, aldus Liane. “Natuurlijk 
kostte dat veel tijd. Maar dat was het ook waard, want 
daardoor werd iedereen persoonlijk gerustgesteld. Ze 
voelden zich gehoord.”

Vuurwerkbillen
Het team ging aan de slag om zich voor te bereiden 
op het virus dat elk moment toe kon slaan. “We zijn 
vanaf dag 1 begonnen met testen”, vertelt coördine-
rend verpleegkundige Oege Reeskamp. “Vanwege de 
schaarste hebben collega’s een oproep op Facebook 
geplaatst voor persoonlijke beschermingsmidde-
len. Mensen kwamen vervolgens tassen vol met 
vuurwerkbrillen brengen. En in de wijk werden er 
mondmaskers voor ons genaaid. We hebben dit in die 
eerste periode gelukkig nooit nodig gehad. Maar bij 
een uitbraak waren we er wel klaar voor. We hebben 
deze beschermingsmiddelen gedeeld met de (thuis)
zorgorganisaties en huisartspraktijken om ons heen 
die ze wel nodig hadden om veilig te werken.”
In de eerste golf bleef het aantal besmettingen nog 
redelijk onder controle. Maar in oktober brak de 
spreekwoordelijke pleuris uit. Zo’n 100 bewoners 
raakten besmet of werden verdacht van een besmet-
ting. Sommigen gingen meerdere keren in quaran-
taine en 22 van hen zijn overleden. Rick: “Dat was 
heftig, omdat het zo snel ging. Soms hadden we de 
bewoners nog maar net getest en 24 uur later waren 
ze al overleden. Ze glipten zo tussen je vingers door. 
De familie mocht nog net in bepakking afscheid 
komen nemen.” Sonja: “Normaal gesproken hebben 
we bij een overlijden een waardig afscheidsritueel en 
een uitgeleide met alle aanwezige medewerkers. Nu 
werden de lichamen in een zak gelegd en dichtgeritst. 
Dat maakte het zo koud en kil.”

Werkdrukbeleving
Ook de werkdrukbeleving nam toe omdat meer mede-
werkers uitvielen. Zij moesten thuisblijven omdat ze 
besmet waren, een huisgenoot hadden met corona of 
omdat ze moesten wachten op de uitslag. Ook vrijwil-
ligers kwamen niet meer, op een enkeling na. Liane: 
“Je roeit dan met de riemen die je hebt, maar het was 
wel hard werken. We hadden een cohort- afdeling 
ingericht. De mensen die daar werkten, draaiden 
korte, krachtige diensten van blokuren achter elkaar. 
Dat is natuurlijk heel zwaar en medewerkers gaven 
op die momenten geen kik. Een verpleegkundige was 
cohort-coach. Zij had volledig in de vingers hoe je dit 
vlot kon regelen. We konden altijd een beroep op haar 

doen. Ze had een pittige taak!” Sonja: “Toch hielden we 
het vol, omdat we ook de humor erin hielden. Er zijn 
bijvoorbeeld instructiefilmpjes gemaakt over hoe je 
beschermende kleding moest aan- en uitdoen, inclu-
sief het wassen van de brillen. De teams zelf maakte 
TikTok-filmpjes. Daar zat zoveel gekkigheid in dat je 
ook even lekker kon lachen.”
“En we dachten niet te ver vooruit”, zegt Liane. “In het 
begin dachten we nog in blokken van 14 dagen. Die 
periode werd steeds korter. Op een gegeven moment 
moesten we op 1 dag 76 testen afnemen. Dat was 
zoveel. Je kunt dan alleen nog maar denken: hoe krijg 
ik dit vandaag gedaan?” Rick: “De kracht was wel dat 
we het altijd samen deden.” Sonja: “En we konden 
echt van elkaar op aan. Ik stond bijvoorbeeld een keer 
in een schoenenwinkel, toen ik een telefoontje kreeg 
met de vraag of ik alsjeblieft meteen wilde komen. 
Natuurlijk deed je dat en mijn collega’s deden dat 
ook voor mij. Liane komt uit Beverwijk, maar als het 
moest scheurde ze op zondag hierheen. Die zeker-
heid dat we altijd op elkaar konden rekenen, gaf ons 
vleugels, 24/7.”

Vaccinatiedagen
Door corona werd het team steeds hechter. Liane ver-
telt dat dat vooral duidelijk werd tijdens de vaccina-
tiedagen. “Dat was echt goed geregeld met een eigen 
enthousiast vaccinatie-team.” Rick heeft de eerste 
vaccinatie gezet. De coördinatie van die dag was in 
handen van Oege en Liane. Samen zorgden zij ervoor 
dat alle Excel-bestanden op tijd ingevuld waren en dat 
de vaccinatie-teams gekoppeld waren aan een tijd en 
een groep bewoners. Ook werden alle contra-indica-
ties en mogelijke risico’s gecontroleerd. Oege regelde 
dat de huisarts aanwezig was en dat alle spuiten op-
getrokken werden door de apotheek. Hij hield dit de 
hele dag scherp in de gaten aan de hand van een strak 
draaiboek. Rick coördineerde alles op de begane grond 
en zorgde voor een correcte registratie en  nacontrole. 
Liane: “We hebben er een feestdag van gemaakt met 
koffie en gebak.” Sonja: “En het was goed dat we voor-
zien hadden dat we spillage zouden krijgen. Dus we 
hadden vooraf aan de medewerkers gevraagd wie er 
interesse had in een vaccin dat aan het einde van de 
dag over zou blijven. Er waren best wat medewerkers 
die daar interesse in hadden. Zij vertelden bijvoor-
beeld dat zij nog geen vaccin hadden gehaald vanwege 
de – toenmalige - wachtlijst of omdat het zonder eigen 
auto moeilijk was om bij de priklocatie van de GGD te 
komen. Met onze spillage hebben we nog een flinke 
groep medewerkers gevaccineerd.” 
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Mirjam Bezemer,  
specialist ouderengenees-
kundige bij ZorgSpectrum

Omgaan met dilemma’s

‘ Ethisch 
kompas gaf 
houvast’

Wanneer is een situatie zo schrijnend dat je – ondanks een bezoekersverbod 
– toch bezoek toelaat? En geef je een cliënt met corona toestemming om 
afscheid te nemen van zijn overleden echtgenoot? Om antwoord te krijgen 
op dit soort vragen schreef Mirjam Bezemer samen met haar collega’s een 
ethisch kompas. Dit gaf houvast bij dit soort lastige dilemma’s.

Het is 19 maart 2020 als het bezoekersverbod voor ver-
pleeg- en verzorgingshuizen ingaat. Mirjam Bezemer, 
specialist ouderengeneeskundige bij ZorgSpectrum, 
heeft op dat moment weekenddienst. Ze ziet twee 
situaties die exact hetzelfde zijn, maar waarin anders 
gehandeld wordt. “Het ging om twee mannen met co-
rona, waarvan de echtgenoot was overleden”, vertelt ze. 
“De vraag was: geef je hen toestemming om afscheid 
te nemen van hun vrouw?” De ene uitvaartorganisatie 
ging hier niet in mee, omdat zij zich aan de regels wilde 
houden. De andere uitvaartorganisatie ging hier wel 
in mee. De familie schakelde de Stichting Ambulan-
ce Wens in. Zij brachten de cliënt in beschermende 
kleding naar het uitvaartcentrum. Daar kon hij in een 
aparte ruimte afscheid nemen van zijn vrouw.

Dilemma’s 
“We kwamen voor meer van dat soort dilemma’s te 
staan”, vertelt Mirjam. “En ik merkte dat ik niet de 
enige was die hiermee worstelde. Ook de managers 
zorg & welzijn en de bestuurder wisten nog niet goed 
hoe zij hiermee om moesten gaan.” Mirjam besloot 
om een ethisch kompas te schrijven. Het doel was om 
helder te krijgen welke vragen je in dit soort situaties 
moet stellen. En ze wilde dat het kompas inzicht zou 

geven over de manier waarop zorgverleners op een 
veilige manier de verzoeken konden toestaan.
Mirjam vroeg enkele specialisten ouderenzorg en 
psychologen om met haar mee te denken. Samen for-
muleerden zij een set met open vragen, zoals: Heeft 
de cliënt behoefte aan meer bezoek? Zie je dat de 
cliënt lijdt onder de bezoekbeperking? Is de cliënt in 
staat om met andere communicatiemiddelen contact 
te leggen met de familie? 
Mirjam: “We hebben gezorgd voor open vragen, want 
we wilden voorkomen dat het een afvinklijstje werd. 
Het gaat namelijk om het afwegen van belangen en 
dat moet altijd maatwerk zijn.”

Verzoeken
Het kompas gaf daadwerkelijk houvast. “Het gaf de 
mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de 
geldende regels”, vertelt Mirjam. “Als iemand wilde af-
wijken van de regels, maakten we eerst een afweging 
in een klein comité. Gaf dat onvoldoende duidelijk-
heid? Dan werd het verzoek doorgestuurd naar een 
ethische commissie. Zij namen dan – met het ethisch 
kompas in de hand – een weloverwogen besluit.”
De verzoeken die binnenkwamen, liepen erg uiteen. 
Zo kwam er een verzoek van een partner die haar 
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echtgenoot met dementie altijd hielp met eten en 
drinken. Ze wilde dat blijven doen, ook tijdens het 
bezoekersverbod. En ze vond het geen probleem om 
privé het aantal sociale contacten tot een minimum 
te beperken. Daar is toestemming voor gegeven. 
Een ander voorbeeld is een kleindochter die vroeg 
of haar oma – na het bezoekersverbod – aanwezig 
mocht zijn op haar bruiloft. “Ook daar hebben we 
toestemming voor gegeven op voorwaarde dat ze 
tijdens de ceremonie een mondkapje zou dragen. Het 
mondkapje mocht wel af tijdens de fotosessies. En de 
cliënt had er geen bezwaar tegen om na de bruiloft in 
quarantaine te gaan.”

LinkedIn
Mirjam merkte dat het ethisch kompas vooral goed 
werkte omdat je hiermee onderbouwd de afweging 
kon maken of het nodig was om af te wijken van de 
regels. En zo ja, onder welke voorwaarden dan. “Als 
iemand bezwaar zou hebben, konden we laten zien 
op welke gronden we die afweging hadden gemaakt.” 
Om ook collega’s in andere verpleeghuizen te helpen, 
zette Mirjam het ethisch kompas op LinkedIn. Dit 
werd duizenden keren geliket en gedeeld. In de regio 
stuurde de IVVU het door aan haar leden. Ook kreeg 

ze tientallen mailtjes van collega’s die het ook wilden 
gebruiken. “En het allermooiste is dat brancheorga-
nisatie ActiZ het kompas heeft aangepast zodat het 
toepasbaar is voor alle crisissituaties. En zij hebben 
het aangepaste document opgenomen in de landelij-
ke handreiking voor bezoek en sociaal contact.”

Lef
Terugkijkend is Mirjam het meest trots op het feit dat 
ze samen met haar team de moed heeft gehad om 
tegen de regels in te denken. “Het bezoekersverbod 
had veel impact op de bewoners en er waren nog 
geen precedenten. Ik ben er trots op dat we het lef 
hebben gehad om te onderzoeken wat de alternatie-
ven waren, zodat we het welzijn van de cliënten zo 
goed mogelijk konden faciliteren.” Ook is ze trots op 
het feit dat ZorgSpectrum nu een ethische com-
missie heeft. Voor corona was die commissie er nog 
niet. “De kracht van een ethische commissie is dat zij 
multidisciplinair kunnen meedenken over ethische 
vraagstukken. Zij worden nu ook betrokken bij ande-
re projecten. En ik ben er trots op dat het document 
opgenomen is in de landelijke handreiking, zodat 
het ook zijn waarde heeft voor crisissituaties in de 
toekomst.” 

Het ethisch kompas maakte inzichtelijk 
wat er nog wel mogelijk was
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‘ Corona haalde 
me onderuit, 
maar ik kwam 
er sterker uit’  

Achter de coronacijfers gaan talloze persoonlijke verhalen schuil. 
Dat geldt zeker voor zorgmedewerkers in de frontlinie. Team-
manager Sonja Agema raakte, net als velen, besmet en ging door een diep 
dal. Maar ze wist zich terug te vechten. ‘Ik ben mezelf kwijt geweest.’  

Sonja Agema (55) werkt al ruim dertig jaar in de zorg 
en is sinds juli 2020 teammanager bij Oranjestein. Dit 
is een locatie van Pro Senectute gelegen in een bos-
rijke omgeving aan de rand van Doorn. Hier wonen 

62 senioren in een huiselijke en kleinschalige woon- en 
zorglocatie. “De persoonlijke benadering in dit huis is 
bijzonder”, zegt Sonja. “Het personeel werkt vanuit het 
hart en de bewoners staan in alles centraal.”  

Sonja Agema,  
teammanager bij Pro Senectute
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Tweede coronagolf
Als in het najaar van 2020 de tweede coronagolf uit-
breekt, is Sonja nauw betrokken bij het proces om het 
virus uit het huis te houden. “Denk aan medewerkers 
ondersteunen, zowel fysiek als mentaal. We hadden 
het druk met het schrijven van een vaccinatie-
programma en het testen van onze bewoners en me-
dewerkers op de locatie. Ik probeerde zelf een voor-
beeld te zijn door zoveel mogelijk de coronaregels te 
volgen. We waren er gewoon erg druk mee. Gelukkig 
is een grote uitbraak ons bespaard gebleven.” 

Zelf besmet
Begin december komt Sonja zelf in aanraking met 
iemand die besmet is. Het is de zondag na sinterklaas-
avond als ze voor het eerst iets merkt. “Ik voelde me 
niet echt lekker. Oké, vroeg naar bed en dan weer 
verder. Maar ’s nachts werd het erger.” Op maandag 
laat ze zich testen en gaat thuis achter de compu-
ter aan het werk. Ze wordt echter zieker en zieker. 
“Ik wist dat het foute boel was.”    
Het virus houdt flink huis in Sonja’s lichaam en 
zorgt voor hoge koorts. “Ik was zo ziek dat ik me 
weinig meer herinner van die eerste week. Daar-
na was ik iets meer bij de pinken, maar nog wel 
verkouden en hoesterig.” Vlak voor Kerstmis zakt de 
koorts en Sonja denkt op 4 januari wel weer aan het 
werk te kunnen. Maar het lichaam is op. “De zon-
dag daarvoor viel ik helemaal weg. Lichamelijk en 
mentaal had ik geen kracht meer.” 

Collegiale steun
Sonja kampt met long-covid en moet alles weer he-
lemaal opbouwen, onder andere met behulp van een 
fysiotherapeut en een ergotherapeut. “Ik moest voor-
al de balans tussen inspanning en rustmomenten 
vinden. Dat is heel moeilijk. Zelfs een boek lezen of tv 
kijken is inspanning, daar denk je normaal gesproken 
niet bij na.”  

Steun
Van haar collega’s krijgt ze veel steun. “Zeker van mijn 
locatiemanager en een naaste collega. Ik kon mijn 
zorgen en angsten kwijt en kreeg alle ruimte om te 
herstellen. Medewerkers die ik sprak, waren altijd 
belangstellend. Die aandacht is belangrijk geweest, 
want ik kreeg het gevoel dat ik ertoe doe.” 
In de loop van januari begint Sonja haar werkdagen rus-
tig op te bouwen. Halverwege juli werkt ze drie dagen 
per week op locatie en één dag thuis. Vanaf augustus is 
ze vier dagen in de week op Oranje stein. “Maar ik merk 
dat ik nog niet helemaal hersteld ben. Die brain fog, 
die waas waar je veel mensen over hoort, daar had ik 
in het begin veel last van en nu soms nog steeds. Ik 
moet dingen opschrijven,  anders vergeet ik ze. Ik werk 
heel planmatig en zet alles wat ik moet doen in mijn 
agenda. En als ik het op het werk heel druk heb, moet ik 
privé niet zo veel plannen.”  

Waakzaam blijven en eerlijk zijn; dat is nu haar de-
vies. “Ik ben een doener en ga snel over mijn grenzen 
heen, omdat ik het werk gewoon ontzettend leuk 
vind. Maar ik moet oppassen dat ik niet weer een tik 
om de oren krijg omdat ik teveel doe.” 
Sonja beseft dat ze door een diep dal is gegaan. “Die 
ziekte heeft me onderuit geschoffeld. Er zijn onzekere 
periodes geweest waarin ik mezelf soms kwijt was. 
Ik was bang dat ik niet meer terug zou keren. Maar 
ik ben er sterker uitgekomen. Het zorgt voor bewust-
wording. Het leven is mooi en je moet goed voor jezelf 
en je lijf zorgen.”  

Inlevingsvermogen
Door de brain fog die ze heeft ervaren, kan Sonja 
zich nog beter verplaatsen in mensen met dementie. 
“Ik weet hoe het is als je iets wilt zeggen, maar het 
niet kunt verwoorden. De frustratie en boosheid die 
daaruit voortkomt, begrijp ik heel goed. Wanneer je 
lichaam en geest niet goed functioneren, word je heel 
klein en kwetsbaar.”  

Ze houdt haar balans goed in de gaten, maar blijft ook 
ruimte maken voor ambities. “In februari zou ik star-
ten met een HBO-opleiding management bij de HAN 
in Nijmegen. Ik heb het toen afgezegd, maar ik ga het 
zeker nog doen. Over een aantal jaren wil ik in dezelfde 
stoel zitten, maar met meer kennis over de processen 
in de zorg en mijn eigen rol daarin. Het contact met 
bewoners en medewerkers wil ik nooit verliezen, want 
dat maakt mijn beroep zo ontzettend mooi.” 
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‘ De massages 
gaven rust, 
ontspanning en 
nabijheid’

Tijdens de coronaperiode moesten veel cliënten de nabijheid van hun 
naasten missen. Net op dat moment startte Nicole Nabben met het geven 
van zorgmassages bij de kleinschalige woonvoorziening De Koekoek van 
QuaRijn. Dat gaf de bewoners rust, geborgenheid en ontspanning.

Voor Nicole Nabben is een massage meer dan alleen 
een handeling. Het heeft voor haar ook alles te maken 
met liefde, nabijheid en gevoel. “Ik merkte dat ik dat 
in mijn eigen leven miste en daarom ben ik in 2015 
begonnen met de opleiding HBO-massagetherapeut. 
Dit bracht me dichter bij mijn gevoel.” Ze wilde dit 
graag met anderen delen en daarom deed ze voor haar 
eindscriptie ‘Huidhonger bij kwetsbare ouderen en 
de invloed van massagetherapie’ onderzoek in woon-
zorgvoorziening de Koekoek van QuaRijn. Dit leverde 
mooie resultaten op. Naast het openen van haar eigen 
praktijk ‘Massagetherapie Dichterbij’ ging ze in maart 
2020 als massagetherapeut bij QuaRijn aan de slag. 

Angsten loslaten
Dit was precies het moment dat de verpleeghuizen 
dicht gingen. De behoefte aan aanrakingen werd toen 
groter. Toch heeft ze in die eerste golf niet gemas-
seerd. “Wel heb ik allerlei andere activiteiten met de 

bewoners ondernomen, zodat ik hen beter leerde 
kennen en een vertrouwensband opbouwde”, vertelt 
Nicole. Na de eerste golf ging ze aan de slag. En ook 
in de tweede golf is ze, in overleg met de locatie-
managers, doorgegaan met masseren. Ook al bete-
kende dat, dat ze met handschoenen of soms zelfs in 
een totale bepakking moest werken. 
“We wisten inmiddels wat de effecten van de massa-
ges waren, zeker bij mensen met dementie. Daarom 
wilden we graag doorgaan”, vertelt ze. “Mensen met 
dementie raken vaak de oriëntatie kwijt. Ze hebben 
het gevoel dat ze zichzelf verliezen. Zorgmassages 
brengen hen tot rust. Het geeft hen geborgenheid en 
ontspanning. En het zorgt ervoor dat ze hun angsten 
kunnen loslaten, omdat zij zich veilig voelen.”

Onwennig
Maar hoe zorg je voor een ontspannen massage bij 
mensen die niet gewend zijn om op deze manier door 

Massagetherapeut Nicole Nabben
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vreemden aangeraakt te worden? “In het begin was 
dit natuurlijk wel wat onwennig, zeker bij onze doel-
groep”, vertelt Nicole. “Onze bewoners zijn opgegroeid 
in een tijd waarbij mensen anders met aanrakingen 
omgingen dan tegenwoordig. Er heerste een taboe op 
lichamelijkheid en dit werd geassocieerd met schaam-
te en schuld. Toch gingen de massages wel goed. Door 
de afnemende cognitieve vermogens vallen onze 
bewoners steeds meer terug op hun zintuigen. De 
massages geven een gevoel van nabijheid en veilig-
heid. De ratio wordt minder en het gevoel wordt meer. 
Daardoor accepteren ze de aanrakingen bijna altijd.”

Stap voor stap
Nicole vertelt bovendien dat ze nooit vanuit het niets 
begint met masseren. Dit is een proces dat ze opbouwt. 
“Dat begint altijd met een praatje. In dat nabijheids-
gesprek probeer ik te ontdekken waar zij zitten in het 
‘nu’-moment. Als ik merk dat het goed voelt, begin ik 
voorzichtig met zachte aanrakingen. En bij elke aan-
raking kijk ik hoe hun lichaam reageert. Ontspannen 
zij, dan voelt het dus prettig aan en ga ik door. Dan 
begin ik met de zorgmassage. Zo bouw ik het stap voor 
stap op. Een enkele keer merk ik dat mensen het niet 
fijn vinden. Ze gaan bijvoorbeeld onrustig ademhalen. 
Dan stop ik meteen. Ik wil geen grenzen overschrijden, 
zeker niet bij deze kwetsbare doelgroep.”

Gevoel herkennen
Nicole werkt nu 1,5 jaar bij QuaRijn en ze merkt dat 
ze een band heeft opgebouwd met de bewoners. 

“Mensen met dementie weten vaak niet wie ik ben, 
maar ze herkennen het gevoel wel.” Ze komt weke-
lijks bij de bewoners.  Ze overlegt dan altijd eerst 
met de verzorgenden om te horen hoe het met 
de bewoners gaat. Soms krijgt een bewoner – op 
verzoek van de verzorgenden - voorrang omdat hij 
of zij pijnklachten heeft of zich onrustig voelt. Als 
er geen bijzonderheden zijn, dan volgt Nicole haar 
eigen gevoel en geeft ze de bewoners een massage 
die daar op dat moment behoefte aan hebben. “Ook 
voor nieuwe bewoners is het fijn dat ik elke week 
kom, want soms moeten ze in het begin nog even 
aan mij wennen. Maar ze zien mij wel elke week. Dat 
zorgt ervoor dat mensen die in het begin wat terug-
houdend zijn na enkele weken of maanden toch mijn 
massages accepteren.”

Effecten
“En het mooiste is natuurlijk dat je de effecten van 
rust en ontspanning gaat zien”, zegt ze. “Ik heb bij-
voorbeeld wel eens een bewoner gemasseerd die veel 
aan het roepen was. ‘Oma, oma!’, riep ze telkens over 
de afdeling. Dat maakte ook de andere bewoners on-
rustig en boos. Na de massage was ze toch even ont-
spannen en dat zorgde voor meer rust op de afdeling. 
Dit soort effecten zijn natuurlijk altijd maar tijdelijk. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het goed is voor een 
lichaam om te ontspannen. Dat maakt de korte lont-
jes weer wat langer, ook voor de langere termijn.”
Voor de toekomst hoopt Nicole dat het geven van 
massages aan bewoners van een verzorgingstehuis 
net zo normaal wordt als fysiotherapie of een advies 
van een diëtiste. “Daarvoor is er nog een weg te gaan, 
want er heerst nog een grote onbekendheid over het 
geven van massages en de te behalen effecten. Maar 
ik gun het de mensen zo, omdat  zorgmassages hen 
rust en verlichting geeft. Daarmee krijgen ze de aan-
dacht die ze verdienen.” 
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