
 
 
 
 
 
CORONA 
 
Doetinchem 19-03-2020 
 
We willen u informeren hoe binnen Sa-Net omgegaan wordt met de situatie rondom Corona. 
We zullen proberen de hoofdlijnen aan te houden omdat de huidige situatie daarom vraagt. 
Onze hoofdlijnen geven richting aan een dagelijks veranderende werkelijkheid.  
  
Als medewerkers van de zorg hebben we een dubbele verantwoordelijkheid: de cliëntenzorg 
continueren (zorgplicht) en zeer zorgvuldig omgaan met fysieke sociale contacten 
(burgerplicht). Dit bekent dat we niet makkelijk “harde knippen” kunnen zetten en de invulling 
van de werkzaamheden nog meer om maatwerk vraagt. Bovenal streven we continuïteit in 
de cliëntenzorg na. 

  
Algemeen:  

• Wij hebben een coördinatieteam ingesteld dat binnen Sa-Net de zorg monitort en de 
eventuele maatregelen die we moeten nemen coördineert. 

• We hanteren de Corona richtlijnen die de Rijksoverheid communiceert en de kaders 
zoals die door de brancheorganisaties worden aangereikt. We volgen als 
coördinatieteam deze ontwikkelingen nauwlettend. Liza Jaspers, onze 
kwaliteitsmedewerker is hiervoor de verantwoordelijke persoon. 

• Het coördinatieteam werkt vanuit een beleidsplan waarin een set als kritisch 
benoemde activiteiten zijn gecodeerd (A,B,C) die noodzakelijk zijn voor de 
continuïteit voor zorg. Aan de hand van een dagelijks terugkerende vaste agenda 
wordt gewerkt om handen en voeten aan het beleidsplan te geven.   

• Dagelijks komt het coördinatieteam bij elkaar, loopt de agenda door en er worden 
acties uitgewerkt en vastgelegd. 

  
Informatie aan medewerkers en cliënten: 

• Werkdocumenten voortvloeiend uit de beleidslijn worden vervolgens gemaakt en 
onder medewerkers verspreid. Ons streven is om medewerkers zo min mogelijk te 
vermoeien met beleidsdocumenten maar met praktisch uitvoerbare richtlijnen. Het 
coördinatieteam bewaakt de grote lijn en samenhang. 

• De algemene richtlijnen mbt uitvoer Corona maatregelen hebben we binnen de teams 
meer geborgd door aandachtsfunctionarissen aan te stellen (bv op het thema 
hygiëne) 

• Er is een telefoonnummer beschikbaar gesteld waar tussen 09.00-12.00 uur vragen 
gesteld kunnen worden. Ook hebben we een apart mailadres voor vragen etc. 

• De cliënten worden intensief begeleid in de nieuwe situatie. We maken daarbij 
gebruik van posters/picto’s etc. Onze methodisch medewerker uit de veelheid van 
alle gepubliceerde documenten een aantal geselecteerd die voor de doelgroep het 
meest geschikt is. Dit wordt onder alle locaties verspreid. 

• Verwanten worden vanuit de zorglocaties op de hoogte gehouden, uiteraard zijn we 
hierin ook afhankelijk van de wens van de cliënt. Een brief aan verwanten is 
verstuurd door het coördinatieteam. Hierin is opgenomen de richtlijn met betrekking 
tot op bezoek gaan en bezoek ontvangen. 



  
Bezetting / beschikbaarheid van medewerkers: 

• Zieke medewerkers en cliënten / medewerkers en cliënten met klachten zijn in beeld 
en waar nodig worden huisarts en GGD betrokken. Er is overleg met Fit Verzuim.  

• Woonlocaties: We volgen de richtlijnen voor zorgmedewerkers: Zorg aan bewoners 
moet doorgang vinden en we moeten zorgen dat de 24-uur beschikbaarheid en 
bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Voor ziekmeldingen van personeelsleden gelden 
de landelijke RIVM richtlijnen voor zorgpersoneel: thuisblijven bij de symptomen 
neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn én koorts. Een alternatief aanbod voor 
dagbesteding wordt op de woonlocatie aangeboden. 

• Ambulant: Gezien het werk van de ambulante medewerker, waarbij er veel contacten 
op verschillende plekken zijn, vinden we dat deze mensen teveel risico lopen op het 
oplopen of verspreiden van het virus als we de richtlijn voor zorgpersoneel 
aanhouden. Daarom geldt voor ambulante medewerkers: je blijft altijd thuis bij de 
symptomen neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn. Verder werken ze vanuit “Nee 
tenzij” ten aanzien van face-to-face contact (uitgewerkt in een werkdocument). De 
medewerkers zoeken per team naar andere mogelijkheden en brengen continu 
(vanuit de eerder bovengenoemde risico codering) in kaart wat de cliënt nodig heeft. 
Daarop wordt met inachtneming van de RIVM richtlijnen maatwerk 
geleverd. Uitgangspunt blijft: contact met de cliënt! 

• Dagbesteding: Dagbesteding is een vitaal en cruciaal onderdeel van de zorg en 
behoeft de hoogste prioriteit! Zondag 15 maart is (tijdelijk) het besluit genomen om 
cliënten tot nader order niet naar dagbesteding te laten gaan. Doordat cliënten vaak 
vanuit meerdere adressen bij elkaar komen was dit nodig om vanuit een 
“onhold” situatie beleid te gaan voeren, dit vanwege het hogere risico op verdere 
verspreiding van het Coronavirus. We zijn direct in gesprek gegaan over 
alternatieven voor het huidige aanbod op de dagbestedingslocaties. Een 
veiligheidsplan ten aanzien van de ‘social distancing’ opdracht die we overheidswege 
hebben wordt nu door de aanbieders waar we mee samenwerken gemaakt. Gezien 
de diversiteit van de verschillende dagbestedingslocaties wordt onderzocht hoe vorm 
te kunnen geven aan de dagbesteding in deze bijzonder situatie. We hebben als doel 
om tot gezamenlijke uitgangspunten te komen waarbinnen specifieke uitvoering 
daarvan mogelijk is en sluiten daarbij aan bij de VGN: “Tegelijk is het, gelet op de 
enorme diversiteit aan deelnemers en vormen van dagbesteding, lastig een 
algemeen en eenduidig advies te geven”. En uiteraard geldt: zo snel mogelijk weer 
starten met een (vorm van alternatieve) dagbesteding ! Tot die tijd wordt binnen de 
woonlocaties dagbesteding aangeboden. 

• School: voor de schoolgaande kinderen wordt extra opvang geregeld en volgt men de 
online beschikbaar gestelde lesmaterialen  
  

Met betrekking tot alle maatregelen geldt: wanneer de situatie erom vraagt en we moeten 
gaan aanpassen dan doen we dit ! 
 
TELEFOONNUMMER INZAKE CORONA: 06-29485580 
Bereikbaar op maandag – vrijdag van 09.00-12.00 uur 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon op de locatie of uw ambulant 
begeleider 
 


