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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Corona in de wijk
Het begon allemaal in februari 2020 met de verhalen dat we ons moesten voorbereiden op de komst van een 
ernstig virus. “We wisten niet hoe besmettelijk en hoe dodelijk het virus zou zijn. We hoorden horrorverhalen 
uit Italië en later ook uit het zuiden van ons eigen land. Het kwam steeds dichterbij”, vertelt Ellie de Ridder, 
gebiedsmanager Wijkverpleging. 

In no-time moest de Zorggroep zich 
voorbereiden op een coronagolf: “Er 
was in ons land nog weinig bekend 
over het virus en ook beschikten we 
nog niet over testcapaciteit. We ont-
wikkelden protocollen, waarbij we de 
adviezen van RIVM volgden.” 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen
Over de hele wereld groeide de vraag 
naar persoonlijke beschermings-
middelen (PBM) explosief. Ook de 
Zorggroep moest efficiënt omgaan 
met beschermbrillen, handalcohol, 
mondkapjes, handschoenen en iso-
latiejassen, want tekorten lagen op 

de loer. “Het was een grote uitdaging 
om de voorraad op peil te houden”, 
zegt Marleen Schout, adviseur inkoop 
bij ZONL. “Ik had er een dagtaak aan. 
Maar door ons grote netwerk en toch 
ook de gunfactor die we hebben, is het 
in tegenstelling tot sommige andere 
zorgorganisaties altijd gelukt om vol-
doende PBM op voorraad te hebben.”
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Coronateams
Om te zorgen dat het risico op 
verspreiding zo klein mogelijk blijft, 
werden er in het voorjaar binnen de 
wijkverpleging speciale coronateams 
gemobiliseerd. De speciaal geïnstru-
eerde verzorgenden en verpleegkun-
digen boden zorg bij cliënten waar 
corona werd vastgesteld of vermoed. 
Zo ook door Reina van der Hoek. “Bij 
de cliënt plaatsten we een coronabox, 
met alle belangrijke beschermende 
middelen: mondkapjes, veiligheidsbril, 
schort met lange mouwen, hand-
schoenen, desinfectiemiddel, etc.”, 
vertelt Reina. “We weten goed hoe 
te handelen en leggen cliënten alles 
duidelijk uit. Ze zijn ontzettend blij dat 
ze toch gewoon de zorg krijgen die ze 
nodig hebben.” 

Tweede golf
“Tijdens de tweede coronagolf 
merkten we dat je een stukje ervaring 
hebt opgebouwd”, blikt Ellie terug. 
“Landelijk was er meer bekend en 
er werd er volop getest. De speciale 
coronateams dienden alleen nog als 
consultant voor de wijkteams, die 
zich goed redden met de protocollen 
en coronaboxen. Er werd preventief 
met mondkapjes en handschoenen 
gewerkt. Gek genoeg wordt corona 
dan ook weer een beetje ‘gewoon’. 
Maar ondertussen stijgt het ziek-
teverzuim. Steeds meer zorgmede-
werkers raakten uitgeput, fysiek en 
mentaal. Vanuit de organisatie is hier 
dan ook volop aandacht voor.”

Grote invloed
Corona heeft niet alleen invloed op 
het ziekteverzuim binnen ZONL, maar 
onder meer ook op het aantal cliën-
ten. Zo werd in ziekenhuizen bepaalde 

zorg afgeschaald, waardoor er minder 
instroom van cliënten richting de wijk-
verpleging was. Anderzijds groeide 
de vraag naar medisch technische 
zorg thuis. “In overleg met de artsen 
in het ziekenhuis bekeken we waar 
het mogelijk was om de behandeling 
van de cliënt thuis voort te zetten”, 
vertelt Salomé Vlasma, specialistisch 
verpleegkundige van het MTH-team. 

In het begin van de coronaperiode 
waren er wel cliënten die zorg annu-
leerden uit angst voor besmetting. 
Om toch de vinger aan de pols te 
houden werden alternatieven ingezet 
om zorg op afstand te kunnen bieden. 
Bijvoorbeeld beeldzorg, het bieden 
van zorg via beeldbellen, werd opge-

schaald en versneld uitgerold. “Het 
mooie aan corona is dat het mensen 
weer extra verbindt en het laat zien 
hoe flexibel we zijn”, vertelt verpleeg-
kundige Anneke Bosman. “Hoe een 
ieder meedenkt en meebeweegt, is 
iets om trots op te zijn!”
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Ervaringen van medewerkers

“Toen ZONL intern een oproep deed 
voor het werken in speciale corona-
wijkteams, wist ik gelijk dat dit bij 
mij pastte en meldde me direct aan. 
Ik hou wel van een uitdaging! Ik 
besefte me wel degelijk dat er veel 
op me af zou komen. Maar ik heb 
mijn werk altijd met een gerust hart 
uitgevoerd. Er zijn goede, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en duide-
lijke voorlichting vanuit ZONL. Het 
overleg met de managers heb ik als 
heel prettig ervaren. Vragen werden 
grondig uitgezocht en onzekerheden 
werden goed besproken. Dat helpt 
je veilig te voelen bij een cliënt met 
corona. Ook de samenwerking binnen 
het coronawijkteam is bijzonder; we 
zijn heel snel een hecht team gewor-
den. Samen staan we sterk. Dat is zo 
mooi!”

“In het begin was het best wel even 
spannend. Corona komt er aan, maar 
je weet niet wanneer en in welke 
mate. Maar dat dynamische spreekt 
mij juist ook erg aan. Ik heb het 
werken in het coronawijkteam als 
druk ervaren, maar gelukkig wel altijd 
prima behapbaar. Een echte piek heb-
ben we niet gehad, althans, zo hebben 
we dat met ons team niet ervaren.  
Werken vanuit het coronawijkteam is 
heel speciaal. De cliënten hebben je 
echt nodig, zeker nu de familie er niet 
voor hen kan zijn. Je ziet ze voor het 
raam afscheid nemen. Dat voelt wat 
dubbel. Wij komen als buitenstaan-
ders wél over de vloer. Dat maakt het 
werk extra waardevol en dankbaar.”

“Hoewel we constant alert zijn en er 
protocollen klaar liggen, overrompeld 
het je toch als een medewerker en 
cliënt ineens besmet blijken te zijn. Je 
moet snel en correct handelen en er 
komen veel vragen op je af. Dat is wel 
even flink schakelen. Het levert extra 
werkdruk op en met meerdere zieke 
collega’s is het wel even puzzelen. 
Gelukkig hebben we dit onderling op 
kunnen lossen, maar op een gege-
ven moment raakt de rek er wel uit. 
We hopen dat we de ergste piek nu 
hebben gehad, maar we houden ons 
hart vast voor wat na de feestdagen 
komen gaat. Het mooie is wel dat 
corona mensen ook weer extra ver-
bindt in deze tijd. Het laat maar weer 
zien hoe flexibel we zijn, hoe een ieder 
meedenkt en meebeweegt. Ik kan 
zeggen dat ik trots ben op hoe we het 
met z’n allen doen.”


