Notulen Cliëntenraadsvergadering
Datum

11-05-2020

Tijd

15:30 - 17:30

Locatie

Via Team Microsoft

Voorzitter

Willy Reijnders

Aanwezigen

Jeannette Bosch, Rob de Bruin, Winnie Dobbe, Paul van Gennip, Janny
Gommers, Ruud Mol en Willy Reijnders

Toelichting

1

Opening
Notulen
W. Reijnders opent de vergadering en heet iedereen welkom.
A. Tempelaar is niet aanwezig.
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Mededelingen
Notulen
P. van Gennip stelt voor om een update te geven over de algehele stand
van zaken m.b.t. corona binnen het Parkhuis.
Vanwege een bijeenkomst van het crisisteam is hij genoodzaakt om 17.30
uur de vergadering te verlaten.
a) Op 30 april is de eerste cliënt positief getest. Deze cliënt was tot twee
keer toe negatief getest en had geen klassieke corona klachten. Bij de
derde keer bleek deze positief te zijn. Vanwege de niet klassieke klachten
zijn de alarmbellen niet eerder afgegaan. Korte tijd daarna zijn er meerdere
besmettingen geconstateerd. Op maandag 4 mei is de hele afdeling
Kastanje in isolatie geplaatst op de Dubbelsteynlaan. Van de 20 cliënten
bleken er 19 besmet en ook een aantal medewerkers bleken positief
(positief zonder klachten). In week 19 is er samen met de deskundigen van
de GDD, brandweer en consulent J. Nelson overleg geweest hoe om te gaan
met deze situatie. De brandweer is betrokken vanwege de looproutes van
de cliënten op het carré. De branddeuren kunnen dicht, maar kunnen door
cliënten weer worden geopend. Op de Dubbelsteynlaan zijn de branddeuren
standaard dicht en gaan ze bij brand automatisch open. Ditzelfde principe is
niet op korte termijn te realiseren op de hoofdlocatie. Als tijdelijke oplossing
worden er (deze week) deurklinken aangebracht die eenvoudig door het
personeel opengemaakt kunnen worden.
b) Alle medewerkers (werkzaam op het carré) werken met persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM). Hiermee voorkomen we dat medewerkers
elkaar kunnen besmetten en ook niet de cliënten en andersom. Om de
situatie beheersbaar te krijgen worden alle cliënten van de hoofdlocatie
getest (uitvoering 12-5-2020). Dit wordt uitgevoerd door onze eigen
medewerkers. Met het RLM is afgesproken dat de uitslagen uiterlijk

woensdag 13 mei rond het einde van de middag/begin avond bekend zijn.
Op donderdag is er dan gelegenheid om de besmette clienten te verplaatsen
naar de Dubbelsteynlaan.
c) Er wordt een scenario gemaakt wat te doen als de Dubbelsteynlaan vol
ligt. Op de Dubbelsteynlaan worden sommige kamers al bezet door 2
personen. Eén afdeling wordt gebruikt als sluis. In totaal kunnen er
maximaal 42 cliënten opgevangen worden. Als dit aantal gepasseerd wordt
dan wordt het beneden carré gewisseld met de Dubbelsteynlaan. Dit wordt
een grote logistieke operatie. Dit is de enige manier om de situatie
beheersbaar te krijgen. Op de Dubbelsteynlaan liggen er op dit moment 34
cliënten.
d) Alle medewerkers van de hoofdlocatie worden getest. Niet alleen
zorgpersoneel maar ook de medewerkers met een ondersteunende functie
die recent in contact zijn geweest met cliënten. Dit betreft zo'n 400
medewerkers. Dit is afgesproken met de GGD. Op dit moment zijn er 20
medewerkers positief getest. Medewerkers die positief zijn en geen klachten
hebben kunnen binnenkort ingezet worden (volgens de RIVM richtlijn) op
een cohort afdeling. Medewerkers met klachten blijven thuis. Op de andere
locaties zijn nog geen aanwijzigingen van besmettingen. Flexwerkers
worden zoveel mogelijk op dezelfde afdelingen ingezet.
e) Voor de eerste besmetting was de voorraad PBM al ruim op orde. Er is
geprobeerd om dit gedurende afgelopen weken constant aan te vullen. Er is
een soort ondergrens bepaald. Er wordt dagelijks bijgehouden wat t er
wordt uitgegeven en wat er wordt bijbesteld. De PBM zijn momenteel ook
meer beschikbaar t.o.v. de eerste periode van de corona crisis. Met de
informatie van vandaag hoeven wij ons geen zorgen te maken over onze
voorraad. De GGD kan gemakkelijk het noodscenario uitspreken omdat zij
op de hoogte zijn van de situatie binnen het Parkhuis.
f) Hoeveel positieve cliënten zijn er nu echt ziek? De zorgintensiteit is
ontzettend groot. Veel medewerkers werken op de Dubbelsteynlaan die niet
getraind zijn met de nieuwe zorgdomotica. Er wordt een belteam
geformeerd. Alle familie en contactpersonen zijn geïnformeerd over de
verhuizing van zijn/haar familielid. Er is veel telefonisch contact. Voorkomen
moet worden dat de zorgmedewerkers constant aan het bellen zijn. Het
belteam moet de eerste druk opvangen.
De cliënt, waar de besmetting mee begonnen is, is overleden in het
ziekenhuis.
g) De cliëntenraad meldt dat het Merwehuis momenteel een treurige
bedoeling is. Binnen alle omstandigheden gaat het redelijk. Er is inmiddels
een platform gerealiseerd waar familie contact kan hebben met de
bewoners.
h) De zorgcoördinator is niet in alle gevallen het eerste aanspreekpunt voor
de contactpersonen. Dit i.v.m. de verhuizing van cliënten naar de
Dubbelsteynlaan. De Clientenraad adviseert om hierover te communiceren
op de website.
i) P. van Gennip informeert de voorzitter van de Clientenraad wekelijks over
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de ontwikkelingen.
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Verslag vorige vergadering
Notulen
De notulen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
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Adviesaanvraag Wzd functionaris
Notulen
P. van Gennip vraagt de Clientenraad z.s.m. advies over dit agendapunt.
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CORONA Update
a) Vragen vanuit de cliëntenraad
b) Risico inventarisatie
c) Informatie aanleveren COVID-19 gegevens aan NIVEL
Notulen
Niet besproken
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Ouderenzorg Waardenland
Notulen
Niet besproken

7

Rondvraag
Notulen
Geen

8

Sluiting
Notulen
Willy bedankt de aanwezigen.
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