
 

Inzet van (nood)medewerkers?  

4 vragen* 

 Wat is je diploma? 

 BIG register? 

 Wat zijn je bekwaamheden? Voor welke handelin-

gen voel je bekwaam? 

 Wil je met of zonder patiëntencontact werken? 

*zie volgende pagina, flowchart 

Hoe werkt het? 

 Voor vraag voor extra inzet of voor aanbod van hulp 

flexpool@jbz.nl, tel nr 8677 

 Beargumenteerd wordt vraag en aanbod  

gematched 

 mensen  blijven waar mogelijk op eigen afdeling of zo dicht 

mogelijk bij eigen vakgebied  

 7.45u melden centrale balie, alwaar P&O aanwezig 

 

 

Voor wie? 

 Interne medewerkers die tijde-

lijk geen taak hebben door slui-

ting programma’s  

 Externe hulpmedewerkers bijv 

studenten of rode kruis 

Benodigde bijscholing 

 Elke dag training tussen 8 en 9 uur op basis van 

4 vragen en afdeling waar je ingezet wordt 

 



 

Arts 

 

Verpleegkundige 

 

Overige 

 

BIG: JA 

 

BIG: NEE 

 

BIG: JA 

 

BIG: NEE 

 

Inzetbaar als verpleegkun-

dige 

 

Inzetbaar als ondersteuner 

(zonder patiëntcontact) 

 

Inzetbaar als zorgonder-

steuner 

(met patiëntcontact) 

 

Inzetbaar als arts 



 

Arts 

 

Randvoorwaarden/praktische 

zaken 

 

SPOED-procedure P&O 

 Contract 

 Gezondheidsscreening 

 Kleding: jas 

 Badge 

 HiX (inclusief rechten) 

 Instrumenten bijv stethoscoop 

Bekwaamheden 

 Hygiëne 

 Veilige zorg 

 HiX  

 SABAR, ABCDE 

 

Bekwaamheden 

 Hygiëne 

 Veilige zorg 

 HiX  

 SABAR, ABCDE 

 

Voorbeeld 

Chirurg gaat helpen op SEH na blokke-

ren ok programma. Door het zien van 

klein chirurgisch letsel wordt SEH arts 

ontlast. 

SEH arts verdeelt taken 

 



 

Verpleegkundige 

 

Randvoorwaarden/praktische 

zaken 

 

SPOED-procedure P&O 

 Contract 

 Gezondheidsscreening 

 Kleding: pak 

 Badge 

 HiX (inclusief rechten) 

 

Bekwaamheden 

 Hygiëne 

 Veilige zorg 

 HiX 

 SABAR 

 Verpleegtechnische vaardighe-

den 

 Verpleegkundig oproepsysteem 

 

 

Voorbeeld 

 Verpleegkundige (met BIG) van een stafafde-

ling gaat werken op andere afdeling 

 Verpleegkundige van Rode kruis komt helpen 

 



 

Zorgondersteuner met patiëntcontact 

 

Randvoorwaarden/praktische 

zaken 

 

SPOED-procedure P&O 

 Contract 

 Gezondheidsscreening 

 Kleding: pak 

 Badge 

 

Bekwaamheden 

 Hygiëne 

 Veilige zorg 

 

Voorbeeld 

 Fysiotherapeut gaat helpen met eten geven 

en uit bed halen van patiënten 

 Co-assistent gaat meehelpen als “scribe”, 

medisch typist, zodat arts efficiënter kan wer-

ken 

 



 

Ondersteuner (zonder patiëntcontact)   

 

Randvoorwaarden/praktische 

zaken 

 

SPOED-procedure P&O 

 Contract 

 Kleding: pak 

 Badge 

 

Bekwaamheden 

 Handhygiëne en situatie 

tav corona 

 Veilige zorg 

 

Voorbeeld 

 Rode kruis medewerker gaat helpen met be-

voorrading 

 Medewerker stafafdeling gaat helpen in com-

municatie 

 


