
 

 
 

 
 
 

CORONAVIRUS UPDATE 
16 april 
 
 
Beste collega’s, 

 

Hierbij de wekelijkse update met nieuwe feitjes, sites en andere informatie die relevant zijn. Alle updates zijn 

de vinden op www.meevivenz.nl/coronaupdate 

 

Mocht je nog artikelen of sites hebben die voor ons relevant zijn dan kan je die sturen naar 

calamiteiten@meevivenz.nl 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Handschoenen en desinfecterende handgel 

Bij Jolanda Steenhuis (BKH) zijn er voldoende handschoenen en flesjes handgel aanwezig voor het geval je toch 

(in een crisissituatie) op huisbezoek moet bij een cliënt. 

Deze zijn dus te bestellen via de mail of rechtstreeks via de telefoon. Zij kan ze versturen naar je eigen 

huisadres of een datum prikken om het op te halen in Dordrecht. 

Mail: jolanda.steenhuis@meevivenz.nl  

Telefoon: 06-24360159 

------------------------------------------------------ 

 

Blog van Kirsten Philipse (BIS en www.meevivenz.nl/coronaupdate) 

Lees mee met de blog die onze collega wekelijks schrijf. Ze zijn te lezen via Intranet en via 

https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/  

 

Heel veel leesplezier 

------------------------------------------------------ 

 

Gratis boekje “Zorgen voor professionals” (Caroussel) 

Via Sandra Krist kwam het volgende boekje onder de aandacht.  

Waarom hebben we dit boekje geschreven? 

Moeilijke tijden vragen veel van ons en met name van zorgprofessionals. Vanuit de zorg is er behoefte aan 

heldere, praktische tips over hoe om te gaan met wat er in deze uitzonderlijke tijden op jou als 

zorgprofessional af komt en in je opkomt. 
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Het is van belang dat zorgprofessionals, zowel fysiek en emotioneel als psychisch, opgewassen zijn tegen de 

uitdagingen, die hen elke dag te wachten staan. Immers: ‘zorg goed voor jezelf’ is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Zeker als je in de zorg zit. Daarom hebben we dit boekje geschreven. 

 

https://zorgenvoorprofessionals.nl/  (pdf, e-book of hardcopy) 

------------------------------------------------------ 

 

Nieuw verdeelmodel voor beschermingsmiddelen in zorg (FAQ) 

Het ministerie van VWS heeft dit weekend een nieuw verdeelmodel vastgesteld dat per direct is ingaan. In het 

nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van 

besmettingsrisico’s voor zorgverleners. 

https://www.vgn.nl/nieuws/nieuw-verdeelmodel-voor-beschermingsmiddelen-zorg 

https://www.vgn.nl/documenten/200412factsheetwelkmondmaskerpdf 

https://www.vgn.nl/documenten/200411factsheetverdelingpbmpdf 

------------------------------------------------------ 

 

Persconferentie van 15-4-2020 

Er zijn 3 punten waaraan ze hard aan het werk zijn. 

1. Druk op de zorg (reguliere zorg zoveel mogelijk ook weer oppakken) 

2. Bescherming van de ouderen en mensen met een verminderde gezondheid 

3. Zicht op, inzicht in de verspreiding van het virus (er wordt nu, na 700 aangemelde ideeën, gekeken 

hoe de app gebouwd kan worden met in achtneming van de privacy) 

Het bron/contact onderzoek is van groot belang voor de verspreiding van het virus. 

 

Of er een versoepeling komt na 28 april 2020 is nog de vraag en hangt van een hoop factoren af. 

Terug naar “normaal” zal in fases en in kleine stapjes gaan. 

Iedereen moet na gaan denken over de 1,5 meter samenleving waarin we nog een lange tijd zullen wonen en 

werken. Dat zal maatwerk worden. 

 

De snelheid van de verspreiding van het virus is afgenomen maar de druk op de gezondheidszorg is nog steeds 

hoog. Houd vol! 

------------------------------------------------------ 

Nieuwe linkjes die op de site staan (www.meevivenz.nl/coronaupdate) 

 

• Sterk Papendrecht: Hulpaanbod in Papendrecht  

• Sterk Papendrecht: Brief belastingaangifte  

• Sociaal team Gouda: Hulpinitiatieven in Gouda  

• Coronageldhulp  

• Nederlands Jeugdinstituut: Omgaan met het Coronavirus  

• PGB en de Coronacrisis: maatregelingen en wijzigingen 

https://zorgenvoorprofessionals.nl/
https://www.vgn.nl/nieuws/nieuw-verdeelmodel-voor-beschermingsmiddelen-zorg
https://www.vgn.nl/documenten/200412factsheetwelkmondmaskerpdf
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https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2020/04/Hulpaanbod-in-Papendrecht-26-maart.pdf
https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2020/04/Brief-ivm-belastingaangifte.docx
https://www.meevivenz.nl/wp-content/uploads/2020/04/goudategencorona-web.jpg
https://www.coronageldhulp.nl/
https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex5
https://vng.nl/nieuws/pgb-en-de-coronacrisis-maatregelen-en-wijzigingen?utm_medium=email


 

 
 

 

 

 

 


