
 

31 maart 2020 



Inleiding 

Hierbij treffen jullie de presentatie die gebruikt is tijdens het Webinar van dinsdag 31 
maart 2020 om 20:00 uur. Deze presentatie is aangevuld met een nadere toelichting op 
een aantal onderwerpen.  

 

Aan het einde van de presentatie treffen jullie de links naar het Webinar, antwoorden op 
de meest gestelde vragen van het Webinar, de protocollen, beleid en werkwijze aan. Hierin 
zijn ook documenten toegevoegd die tijdens het Webinar niet aan de orde zijn geweest. 
Denk bijvoorbeeld aan documenten van de bedrijfsarts, de apotheek en paramedische 
zorg. 

 

Via de ze link kun je het  Webinar terugkijken.  

 

Veel succes de komende tijd! 

https://august-louis.webinargeek.com/watch/replay/483475/70afa6fcddca0455e6fbf95c6b1c6a29/
https://august-louis.webinargeek.com/watch/replay/483475/70afa6fcddca0455e6fbf95c6b1c6a29/


Even voorstellen 

Piet-Hein Buiting 
Voorzitter  

Raad van Bestuur 

Monique Penturij 
Manager  

JBZ Academie 

Karen Keijsers 
Klinisch Geriater,  

Klinisch Farmacoloog   
 

Annelijn Verwijst 
Longverpleegkundige 

 

Marco van Geffen  
Gespreksbegeleider 



Agenda Webinar 

Opening 

Deel 1:  
Organiseren zorg rondom corona patiënten 
Beeld bij corona patiënten  
Voldoende en gekwalificeerd personeel  
Ervaringen van verpleegkundige en arts 

Vraag & antwoord  

Deel 2: 
Ervaring van SEH arts  
Menswaardige zorg in deze tijd 
Ervaring van IC verpleegkundige 
Zorg voor medewerkers 

Vraag & antwoord  

Afsluiting 
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Praktische zaken 

Je kunt je vragen intypen tijdens het Webinar. 

 

We proberen zoveel mogelijk vragen direct te beantwoorden, de 
meest gestelde vragen volgen daarna per mail. 

 

Sommige vragen zullen direct beantwoord worden door onze 
medewerkers achter de schermen. 



Hoe heeft het JBZ de zorg voor  
patiënten met Corona georganiseerd? 



Organogram Corona ziekenhuis 
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Nadere toelichting 

Webinar presentatie 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.femsantandreu.cat/index.php/2020/01/08/primera-edicio-del-butlleti-trimestral-de-fem-sant-andreu/&psig=AOvVaw3uLPI3Ouw97FW_2R9kZDtM&ust=1585818273644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqlMnvxugCFQAAAAAdAAAAABAk


Indeling en inrichting ziekenhuis: 
JBZ Corona zorg 

 

Outbreak Management Team (OMT):  

• Besluitvormend, rapporterend aan Raad van Bestuur en Bestuur BSC.  

• Gericht op het beheersen van de uitbraak in brede zin (organisatorisch, resources, 
beleid, etc.).  

• Vergadert dagelijks  

 

Medical Command  

• Scenario Team: Uitwerking scenario’s voor de kritische corona-patiëntenstromen en 
afdelingen (SEH, IC, corona-afdeling).  

• Vergadert om de 2-3 dagen.  
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Indeling en inrichting ziekenhuis: 
JBZ Corona zorg 

Organisatie Team:  

• Gericht op inzet medisch specialisten, roostering en overname beleid naar en van 
andere ziekenhuizen. 

• Vergadert dagelijks  

 

Behandel Expertise Team:  

• Inhoudelijk behandelbeleid COVID-19 patiënten.  

• Vergadert dagelijks  

 

Ethisch Team:  

• Beleid rondom triage van patiënten. 

• Vergadermomenten n.t.b.  
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Indeling en inrichting ziekenhuis: 
JBZ Corona zorg 

Verpleegkundig inzetteam 

• Gericht op inzet verpleegkundigen op corona en reguliere afdelingen, met als doel de 
juiste kwantiteit, kwaliteit (kennis en competenties) en continuïteit op de verschillende 
afdelingen.  

• Vergadert dagelijks 

 

Verpleegkundig expertiseteam 

• Inhoudelijk verpleegkundigbeleid COVID-19 patiënten.  

• Levert input voor verpleegkundig inzetteam.  

• Vergadert dagelijks  

 

 



Welke patiëntbeschrijving kan gegeven  
worden bij het ziektebeeld COVID-19?  







Wat valt op? 
 

Stille hypoxemie: lage saturatie, geen klachten  
     “ik kan me niet voostellen dat ik dood ga dokter” 
      “mag het kapje af, daar heb ik last van” 

 
Onvoorspelbaarheid van het virus  
•  Kan snel toeslaan/omslaan 
•  Kan ook weer opeens beter gaan 
 
Nagenoeg alleen ondersteunende therapie beschikbaar: 
•  Zuurstof, soms infuus, (off-label) chloroquine 
•  Heel anders dan bij “gewone ziektes” 

 

“corona is de baas” 
 



De harde werkelijkheid 

Bij patiënten die klinische opname nodig hebben:  
mortaliteit factor 6-7x hoger 
 
Mortaliteit in het ziekenhuis 
70-79jr 58 %  
80+ 82 % 
 
• Het stervensbed door het ziektebeeld is dragelijk voor de patiënt en makkelijk 

te verlichten (bijv. morfine) 
• De verplichte isolatiemaatregelen in het ziekenhuis verstoren het “normale” 

sterven. De uitdaging is het zoeken naar de menselijke maat in deze situatie. 



Film Corona virus in het JBZ  

https://www.youtube.com/embed/QmDjEoNhY7M?rel=0


Hoe zorgt het JBZ voor voldoende en  
kwalitatieve personele inzet? 



Scholing organiseren 
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Link naar scholings- en opleidingsmaterialen 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://cb66.dk/2018/04/cb66-bootcamp-2018-i-hellerup/&psig=AOvVaw2phP6QdKxZUWYhVHjpjGY9&ust=1585125173169000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDem8nZsugCFQAAAAAdAAAAABAK
Bijlagen bij webinar/Scholing_en_opleidingsinstructies_Covid19_18032020_NvV.pdf
Bijlagen bij webinar/Scholing_en_opleidingsinstructies_Covid19_18032020_NvV.pdf
Bijlagen bij webinar/Scholing_en_opleidingsinstructies_Covid19_18032020_NvV.pdf
Bijlagen bij webinar/Scholing_en_opleidingsinstructies_Covid19_18032020_NvV.pdf


Inzet 
medewerkers 



Fit to perform 





Samen rust bewaren 



Personele planning artsen 
Afdeling Patiënten begin dag Patiënten einde dag Max capaciteit Dag Personeel gevraagd Personeel in Personeel tekort

IC corona 4 7,4 20 0 5,2 6 0

Corona High Care 20 21,55 25 18,7 19 0

Corona 2 22 20 Inf 11,5 12 0

Corona verdenking 21 6,5 Inf 5,7 6 0

SEH corona 65 Inf 21,8 22 0

Afdeling nieuw 0 0 Inf 0,0 0 0

Totaal 62,9 65 0

Afdeling Start patiënten

IC corona 4

Corona High Care 20

Corona 2 22

Corona verdenking 21

SEH corona 65

Afdeling nieuw 0

IC normaal 3

Urgent klinisch 20

SEH normaal 100

Dag

Groeiscenario 

(aantal op Corona 

SEH)

0 65

1 78

2 93,6

3 112,32

4 134,784

5 161,7408

6 194,08896

7 232,906752

8 279,4881024

9 335,3857229

10 402,4628675

11 482,9554409

12 579,5465291

13 695,455835

14 834,547002

15 1001,456402

16 1201,747683

17 1442,097219

18 1730,516663

19 2076,619996

20 2491,943995

Ga een dag vooruit
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Deze tool is vindbaar 
via de links aan het 

einde van de 
presentatie 



Personele planning verpleegkundigen 

• Vaardighedenmatrix op basis van 7 vaardigheden en 4 soft skills benodigd op corona 
afdelingen (muv SEH en IC) 

 

• Teamsamenstellingen per type corona afdeling (verdenking, afdeling, high care) 

 

• Centrale roostering op basis van kwaliteit en kwantiteit 
 



Welke ervaringen hebben jullie opgedaan als 
verpleegkundige en arts?  



Verpleegkundige diagnostiek in HIX 
Classificatiemodel NANDA NOC NIC 

• Activiteitenplan sjabloon Corona 
 



Verpleegkundige diagnostiek in HIX 
Classificatiemodel NANDA NOC NIC 

• Standaard diagnosen, resultaten en interventies 



Vraag & antwoord 



Film “Ik wil het anders” 

https://www.youtube.com/watch?v=USbTenvOs_w&feature=youtu.be


Nieuwe vragen 

 



Even voorstellen vervolg 

Janneke van Strien 
IC verpleegkundige 

Judith Jaspers  
SEH arts 

Marieke van 
Sambeeck 

 beleidsadviseur 
innovatie 

  
 

Matthea Kooijman 
Unithoofd 

Oncologische 
Hematologie en  

Longgeneeskunde  
 

Marco van Geffen  
Gespreksbegeleider 

 



Welke ervaringen heb je opgedaan als  
arts op de SEH?  



Wat kun je doen om de zorg  
menswaardig te houden?  



 ‘Huiskamer’ voor familie en 
naasten van patiënten 

Mogelijkheid tot beeldbellen 
Desgewenst een dagboek voor 

patiënten of naasten 

Onze zorgprofessionals, de  
basis van menswaardige zorg 

Voorbeelden van  
menswaardige zorg  



Voorbeelden van 
menswaardige zorg  

Herkenbaarheid van de 
zorgprofessional 

Troost 

De ervaring van een familie 

Een kaartje bij de schone kleding 



Welke ervaringen heb je opgedaan  
als verpleegkundige op IC?  



Menswaardige zorg op de IC 



Impressie IC  



Buddysysteem  



Fit en voorwaarden voor het team 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.utrechtindialoog.nl/grenzen-aan-voor-elkaar-zorgen/&psig=AOvVaw3ZbPJMhWQnQIGNXKyLqTtf&ust=1585757203779000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjc94iMxegCFQAAAAAdAAAAABAF


Nadere toelichting 

Webinar presentatie 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.femsantandreu.cat/index.php/2020/01/08/primera-edicio-del-butlleti-trimestral-de-fem-sant-andreu/&psig=AOvVaw3uLPI3Ouw97FW_2R9kZDtM&ust=1585818273644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqlMnvxugCFQAAAAAdAAAAABAk


Intensive care – JBZ Inrichting afdeling 
 

• Normale situatie: 12  tot 14 bedden over 2 IC’s 

• Huidige situatie:  25 bedden over 3 IC’s. 

• 2 COVID IC’s, 1 reguliere IC 

 

• Intubatiestraat op OK en SEH  

• Korte lijnen MICU transport i.v.m. uitplaatsen patiënten, geeft 
ruimte en lucht op de werkvloer. 

 



Intensive care – JBZ 
Personele bezetting en samenwerking 

• Samenwerking via buddykoppels.  

• Gemiddeld 2 patiënten per IC verpleegkundige. 

• Extra personeel: Oud IC collega’s / Anesthesie / CCU / Recovery / OK assistenten (omloop) 

 

• Dagdienst: 10 IC verpleegkundige en 6-8 ondersteunende disciplines  

• Late dienst: 10-11 IC verpleegkundigen en 4 ondersteunende disciplines, 2x OK assistenten  als 
omloop 

• Nachtdienst: 10 IC verpleegkundigen 

 

• IC Recovery (totaal 5 bedden):  

- Bestaande uit twee koppels: 1 IC / 1 REC / 1 Anesthesie 

- Dus totaal 2 IC / 2 REC / 2 Anesthesie  

 



IC werkomstandigheden verpleegkundigen 

• IC verpleegkundigen zoveel mogelijk vrij proberen te spelen/sparen, niet extra inzetten om uitval te 
voorkomen 

• Afwisseling tussen COVID en reguliere IC zorg 

• 8 uurs diensten draaien i.p.v. 12 uurs diensten (isolatie zware belasting)  

 

Fitheid van het team wordt bevorderd door: 

• Omgevingstemperatuur op de COVID IC verlagen met een aantal graden i.v.m. warm werk in 
isolatie 

• Voldoende flesjes water op de units i.v.m. de warmte en het de zware werklast 

• Evt. koelvesten als de temperatuur te hoog wordt, slushpuppies voor in de pauze 

• Eten voorzien in alle diensten 

• Het zien opknappen van een patiënten geeft een enorme boost.  

• Aanwezigheid van medisch psycholoog bij teambijeenkomsten en op inloop op de afdeling. 

 

 

 



IC werkomstandigheden verpleegkundigen 

 

Werken in isolatie: 

• 1 of 2 paar handschoenen 

• Wissel mondkapje elke 8 uur of als jij het nodig acht.  

• Verschillende isolatiebrillen aanbieden, ieder heeft zijn voorkeur. Sommige 
isolatiebrillen beslaan. Instructiefilmpjes helpen. 

• Tegaderm i.v.m. drukplekken mondkapjes 

• Foto’s op je isolatie jas om duidelijk te maken wie je bent en wat je functie is 

 

 

 



IC Ondersteuning van familie  

• Maatschappelijk werk belt vrijwel elke dag met de familie voor steun en uitleg. 

 

• Verpleegkundige (video)belt zelf dagelijks. 

 

• M.b.t. verwerking schrijven verpleegkundigen elke dienst in een dagboekje voor patiënt 
en/of familie  

 

• Collages maken over de patiënt door familie, zodat vpk weten voor wie zij zorgen. 
Helpen voor zowel vpk als familie.  



Praktische tips 
 
• Standaard lab pakketten COVID 

• Standaard protocollen set COVID voor EPD (ECG bij verhoogde QTC, speciaal lab, filter wisselingen 
op beademing)  

• Bepaalde VTGM spuiten niet per patiënt bestellen maar in grote aantallen (sedatie, noradrenaline, 
Fentanyl, Tracrium)  

• Zorg ervoor dat VTGM spuiten opiaten niet dubbel afgetekend hoeven te worden  

• Veel patiënten worden verpleegd in buikligging, probeer patiënten zoveel mogelijk tegelijk en op 
gezette tijden te draaien. In de ochtend terug naar rug i.v.m. mogelijkheid tot onderzoek (ECG bij 
verlegde QTC, X-thorax, visite). Voor de nacht terugdraaien naar de rug (12-16 uur). 

• Laat röntgen eenmaal komen voor X-thorax ronde bij alle patiënten (waar mogelijk)  

• Leg intubatie setjes vooraf klaar voor direct gebruik  

• Zorg voor voldoende materialen om te intuberen, lijnen prikken, dialysematerialen en machines 
(groot gedeelte patiënten komt aan de dialyse). Kan iemand anders de dialysemachines eventueel 
opbouwen? 



Praktische tips 

• Zorg voor omloop, zowel binnen de cohort verpleging als erbuiten. 

 

• Houdt afdelingen opgeruimd en overzichtelijk, veel materialen of apparaten gaan een nieuwe plek of 
plaats krijgen. 

 

• Duidelijke telefoonlijsten met nummers en namen. 

 

• Communiceer kleine praktische zaken via een schrift naar elkaar wat gelezen kan worden in de posten  

 

• Wanneer kamers gefogt worden in de nacht, dan kunnen de isolatie skibrillen hier tegelijk worden 
toegevoegd en mee gereinigd worden. 

 

• 1x per dag of om de enkele dagen een korte update wordt als heel positief ervaren door teamleden.  

 

 

 



Hoe zorgt het JBZ voor haar personeel? 



voeding 

verwennen 

warme  
 

 
 
 
 
omstandigheden 

logistiek 

presteren 
 
 

onder druk  

mentale 
 
 

 support 

Zorg voor personeel: hartonderderiem  



Zorg voor personeel: hartonderderiem  

voeding 

 
 ziekenhuis food take away / Grab ‘n Go  

3 keer per dag  
gezonde maaltijden 

  

2 keer per week  
 gezonde maaltijden 
  dank voor de goede 

zorg 
  



Zorg voor personeel  

logistiek 

werken onder extreem 
warme omstandigheden 



Zorg voor personeel  

mentale 
 support 

presteren 
onder druk  



Zorg voor personeel 
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verwennen 



Vraag & antwoord 



Nadere toelichting 

Webinar presentatie 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.femsantandreu.cat/index.php/2020/01/08/primera-edicio-del-butlleti-trimestral-de-fem-sant-andreu/&psig=AOvVaw3uLPI3Ouw97FW_2R9kZDtM&ust=1585818273644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCqlMnvxugCFQAAAAAdAAAAABAk


Links naar documenten  

https://www.jbz.nl/webinar-covid19 

www.jbz.nl/protocollen-covid19 

https://www.jbz.nl/webinar-covid19
https://www.jbz.nl/webinar-covid19
https://www.jbz.nl/webinar-covid19
http://www.jbz.nl/protocollen-covid19
http://www.jbz.nl/protocollen-covid19
http://www.jbz.nl/protocollen-covid19
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Heel veel succes in deze roerige tijden!! 



Nieuwe vragen 

 


