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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Nog voor de uitbraak van het COVID-19-virus tot pandemie werd bestempeld, was ZONL al bezig zich voor te 
bereiden op de aanpak van een forse crisis. Er is grote zorg over de gezondheid van de bewoners, cliënten én 
medewerkers. Een Tijdelijk Actieteam Corona is dan al actief en de in terne hygiënecommissie is extra alert op 
verdachte situaties. De commissie signaleert dan al dat er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
dreigt. Een protocol ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen & desinfectiemiddelen’ helpt alle medewerkers bij het 
bestellen van de goederen. 

Op maandag 9 maart wordt het Tijdelijk Actieteam Corona 
opgeschaald naar een Centraal Crisisteam Corona (CCTC).  
Het crisisteam neemt belangrijke besluiten: wel of niet 
ontruimen, hoe om te gaan met schaarse middelen, de 
inzet van extra medewerkers, coördineert alle communi-
catie, etc. Het team komt op het hoogtepunt van de crisis 
dagelijks bij elkaar. Voor medewerkers komt er een speciaal 
coronacrisistelefoonnummer dat 24/7 bemand wordt. 
De lijnen met de verschillende GGD-afdelingen in en om 
het werkgebied zijn zelden zo kort geweest als in 2020. 
Ook contacten met GGD IJsselland, GGD Friesland en GGD 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek verlopen prettig.  Een van 
de specialisten ouderengeneeskunde van ZONL sluit aan bij 
het overleg van de Medisch Specialisten Flevoland. Uiter-
aard is er ook frequent contact met de diverse gemeenten. 

Zorgcontinuïteitsplan
Al gauw is er een ‘Zorgcontinuïteitsplan infectieziekte 
corona’ gereed. Dit plan is een aanvulling op het Inte-
graal veiligheidsplan van ZONL en geeft aan welke acties 
genomen moeten worden als zich echt calamiteiten 
voordoen. Het plan wordt periodiek bijgesteld op actuali-
teit en gedeeld met de GHOR/GGD en de leidinggevenden. 
Ook wordt het Zorgcontinuïteitsplan van ZONL op verzoek 
veelvoudig gedeeld met andere zorgorganisaties in het 
netwerk. 

Moreel Beraad
Buitengewone situaties zoals een pandemie brengen 
ook morele en persoonlijke vragen met zich mee. Er kan 

behoefte ontstaan aan reflectie of hulp bij morele vraag-
stukken. Ook kan sprake zijn van integriteitsvraagstukken 
of ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld op plekken 
waar stress of emotie een rol speelt. Medewerkers worden 
hierbij geholpen, onder andere door het Moreel Beraad. 
Gespreksleiders Moreel Beraad staan klaar om telefonisch 
of met beeldbellen medewerkers of teams te helpen. Er 
is ook een externe vertrouwenspersoon Ongewenste 
Omgangsvormen die voorbereid is op vragen. 
Het zijn zomaar wat voorbeelden van buitengewone ini-
tiatieven die ZONL genomen heeft in tijden van bijzonder 
ongewone omstandigheden die een pandemie met zich 
meebrengt. 
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