
Fase 0 (code groen)
• Situatie is onder controle. 
• Evenwicht tussen zorgvraag en inzet 

medewerkers.

Fase 2 (code rood)
• De zorgvraag overstijgt het aanbod. 
• Er zijn tekorten aan medewerkers. 
• Er is een acuut tekort aan (medische) hulp -

of beschermingsmiddelen.

Fase 1 (code oranje)
• Evenwicht tussen zorgvraag en inzet 

medewerkers is verstoord.
• Verzuim neemt toe.
• Aantal besmette cliënten neemt toe.
• Er ontstaat schaarste bij voorraden.

Fase 3 (code zwart)
• Het evenwicht tussen cliëntenzorg en inzet 

van medewerkers en middelen is volledig 
verstoord. 

• De organisatie is zelfstandig niet in staat is 
om de zorgcontinuïteit te waarborgen

Maatregelen op woning/locatie Regionale maatregelenOrganisatie brede maatregelenPreventieve maatregelen

• Crisisteam wordt actief.
• Monitoren ziekteverzuim en 

besmettingen.
• Voorbereiden maatregelen voor 

verstoring evenwicht tussen zorgvraag en 
inzet medewerkers. 

• Inventariseren mogelijkheden voor inzet 
van b.v. vrijwilligers en ondersteunend 
personeel in de zorg.

• Eventueel werven extra personeel/’extra 
handen in de zorg’.

• Medewerkers worden op de hoogte 
gehouden van de maatregelen.

• Focus op primair proces. 
• Administratieve taken verminderen.
• MDO’s laten vervallen.
• Overleg schrappen.
• Afschalen van zorg (dagbesteding/ 

behandeling/logeren/ambulante zorg).
• Inzetten medewerkers van afgeschaalde 

processen in zorg.
• Medewerkers meer diensten laten 

draaien.
• Inzetten medewerkers (zonder klachten) 

die in quarantaine zijn.
• Aanpassen bezoekregeling.

• Zorg verder afschalen tot minimale 
basiszorg*.

• Centraal roosteren.
• Alle projecten stil leggen.
• Inzetten medewerkers ondersteuning in 

primair proces.
• Inzetten gepensioneerde medewerkers 

en vrijwilligers voor ondersteuning in de 
zorg.

• Inzetten familie in de zorg.
• Opname stop (voor niet urgente 

cliënten).
• Intrekken verlof.
• Strenge isolatie voor alle locaties.
• Inzetten besmette medewerkers op 

cohortafdeling.
• Extra cohortafdeling creëren. 

• Voorzitter crisisteam komt van buiten de 
organisatie.

• Regionale coördinatie van maatregelen. 
• Medewerkers worden regionaal verdeeld 

over de verschillende zorgorganisaties
• Inzet rode kruis of verzoek hulp defensie.

Medewerkers werken in eigen team Medewerkers bieden hulp in andere teams Medewerkers bieden hulp bij andere organisaties in regio

Verkort draaiboek pandemie 
NB: Het crisisteam beslist welke maatregelen wanneer worden ingezet. Niet alle maatregelen zullen altijd nodig zijn.

* Minimale basiszorg:
1. Zorg dragen voor voeding en vocht;
2. Aanreiken/toedienen van medicatie;
3. Zorg dragen voor zuurstof;
4. Verpleegtechnische handelingen; 
5. Assistentie bij toiletgang;
6. Assistentie bij incontinentie;
7. Lichamelijke verzorging;
8. inzet verzorgend wassen;
9. bij zeer ernstige tekorten alleen handen, hoofd en 

genitaliën wassen d.m.v. verzorgend wassen;
10. Bieden van dagstructuur.
Afstemming met cliënt/vertegenwoordiger over eventuele 
beslist noodzakelijke extra’s.
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