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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

COVID-unit
In een vleugel van het Dokter Jan-
sencentrum in Emmeloord komt een 
tijdelijke zorglocatie voor corona-pati-
enten. De vleugel is volledig ingericht 
als ziekenhuisafdeling en dient voor 
scholing van personeel en studenten. 
De COVID-unit is een samenwerking 
van de verschillende zorgorganisa-
ties in Flevoland: Coloriet, Woonzorg 
Flevoland, Icare, Zorgroep Oude en 
Nieuwe Land, Talma Urk en Zorggroep 
Almere. Zorgmedewerkers van deze 
organisaties verzorgen de patiënten. 
De coördinatie en realisatie van het 
centrum ligt in handen van GGD/
GHOR Flevoland. Mensen met corona 
die uit het ziekenhuis ontslagen zijn 
of geen ziekenhuiszorg nodig hebben 
kunnen daar vanaf 26 maart terecht. 
Precies een dag later worden de eer-
ste twee patiënten al binnen gebracht. 
Het betreffen patiënten uit de directe 
regio. Verpleegkundigen Antina 
Bosma en Louise de Vries hielpen bij 
het opzetten van de unit. “Ik werd 
heel zenuwachtig toen ik hoorde dat 
de eerste patiënten zouden komen,” 
bekent Antina. “Maar toen het vrijdag 
was, was ik ineens heel rustig.”

Pittig
Dat is maar goed ook want het was 
meteen alle hens aan dek. De eerste 
patiënt was iemand die het thuis 
niet meer redde met mantelzorg en 
thuiszorg. “De andere patiënt was 
even heftig,” aldus Antina. “Ze was 
samen met haar man met COVID 
opgenomen in een ziekenhuis. Omdat 
zij inmiddels goed genoeg was om uit 
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werkt, moet je hier echt even aan wennen.”

het ziekenhuis ontslagen te worden, is 
zij overgebracht naar ons, terwijl haar 
man nog op de intensive care ligt.” 

Pionieren
Voor iedereen is het werken in tijden 
van pandemie nieuw en onwennig. 
Antina: “Je probeert je goed voor te 
bereiden maar het is toch anders 
werken. Neem nu het werken in de 
beschermende kleding. Dat is zwaar 
en warm. Wanneer je voor het eerst in 
je isolatiekleding werkt, moet je hier 
echt even aan wennen. Bij inspan-
ning begin je snel te zweten en het 
ademen met een mondkapje geeft 
een benauwder gevoel.” Gelukkig 
konden de medewerkers op sympa-
thie van de patiënten rekenen. “Eén 
zei: ‘Ach, moeten jullie nou de hele 
dag in zo’n pak lopen? Dat is toch ook 
wat!’ Die maakte zich, ondanks haar 
eigen sores, toch nog meer zorgen 

om ons.” Terwijl het omgekeerde juist 
ook geldt. Beide dames zijn namelijk 
nog behoorlijk kwetsbaar en hebben 
weinig energie.

Trots
Hoewel het besef bij een ieder leeft 
dat wellicht de spannendste periode 
nog moet komen, vindt manager 
Berry Schaake die het proces bege-
leidt, dat ZONL trots mag zijn op de 
voortvarendheid waarmee de afdeling 
is gerealiseerd. “Als we horen van de 
GHOR en de GGD dat ze blij zijn hoe 
ZONL dit heeft opgepakt in korte tijd, 
dan is dat een prachtig compliment. 
Ik hoop dat we met elkaar over een 
paar maanden kunnen zeggen: ‘Het 
was bijzonder, heftig maar toch ook 
mooi om mee te maken en fijn om zo 
van betekenis te kunnen zijn voor de 
regio.’”
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De bijzondere COVID-unit was ook bij de regionale media geregeld in het nieuws.

Extrahandenvoordezorg.nl
Even dreigt de piek met besmettingen 
af te vlakken maar in oktober komt de 
tweede coronagolf. En dus wordt er 
door de GGD/GHOR Flevoland weer 
een beroep gedaan op de COVID-unit 
in het Dokter Jansencentrum. Het 
centrum biedt in eerste instantie zorg 
aan 8 patiënten. Afhankelijk van de 
noodzaak kan er snel worden opge-
schaald naar 12 bedden. Een aantal 
medewerkers dat het COVID-unit 
bemenst, komt vanuit het project 
‘Extra handen voor de zorg’. 

Cootje (ZONL) en Coby (Icare) werken 
samen met collega’s uit heel Fle-
voland op deze bijzondere afdeling. 
“Ondanks de hoge werkdruk geeft het 
wel veel voldoening”, zegt wijkver-
pleegkundige Coby van der Sluys in 
een interview voor Omroep Flevoland. 
Normaal werkt de 64-jarige Coby 28 
uur per week als wijkverpleegkundige 
in Lelystad. Maar sinds corona wordt 
ze uitgeleend aan de COVID-unit en 
draait ze minstens 40 uur per week.
Dat geldt ook voor Cootje Visser. Zij is 
als wijkverpleegkundige met prepen-

sioen maar springt nu volop bij op 
de coronaverpleegafdeling. “Je moet 
hier niet kijken op een uurtje langer 
doorwerken. We hebben allemaal hart 
voor de patiënten en dat is heel fijn 
samenwerken.”
Dankzij een unieke samenwerking 
leveren alle zorggroepen in Flevoland 
personeel voor de corona-afde-
ling. Maar inmiddels is het een hele 
tour om voldoende personeel op de 
afdeling te krijgen. De coronamaatre-

gelen gooien regelmatig de roosters 
overhoop. Personeel moet dan thuis 
blijven, omdat huisgenoten ziek zijn of 
omdat personeelsleden zelf moeten 
testen.
Ook in verpleeghuis Talma Hof is de 
afdeling die eerder in het voorjaar 
werd gebruikt voor de cohortverple-
ging van de bewoners van Talma Hof 
die besmet waren met COVID-19, 
weer klaargemaakt voor mogelijk 
gebruik. 

Coby (links) en Cootje: “Heel fijn samenwerken.” 


