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1. Inleiding 
 
In maart jl. is bij enkele bewoners in Salem het corona-virus vastgesteld. Dat leidt tot allerlei 
vragen, bij bewoners, hun familieleden en bij de medewerkers en vrijwilligers. In deze nota geven 
wij informatie over onze aanpak. Deze aanpak is geen bedenking van onszelf, maar is vastgesteld 
in samenspraak met de GGD en de deskundige infectie preventie van Salem en komt overeen met 
de richtlijnen van het RIVM.  
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2. Hoe Salem omgaat met corona 
 
2.1 Hoe wordt het corona-virus vastgesteld? 

Iemand die besmet is met het corona-virus heeft vaak last van verkoudheid, hoesten en koorts. Dit 
zijn echter ook de klachten die behoren bij allerlei vormen van griep (zoals van het influenza virus). 
Om er zeker van te zijn dat het gaat om het corona-virus, wordt een keel-neus-kweek afgenomen.  
Als de kweek positief is (wat betekent dat het corona in de kweek zit) is er sprake van een 
‘bevestigde corona-patiënt’.  

 
2.2 Wat doen we als bij een bewoner het corona-virus is vastgesteld? 

Zodra een bewoner besmet blijkt te zijn met het corona-virus, is het belangrijk dat dit virus zich 
niet verspreidt naar andere bewoners, al dan niet via de medewerkers van Salem. Dit betekent dat 
we, vanwege de aard van het corona-virus, contact-druppel-isolatie en contact-aerogene-isolatie 
toepassen. De medewerkers dienen, afhankelijk van het type zorghandeling dat ze verrichten, 
beschermende kleding aan te hebben (conform de bijbehorende protocollen). 
Deze vorm van isolatie kan het beste plaatsvinden, wanneer de bewoner op zijn of haar eigen 
kamer verblijft en geen contact heeft met andere bewoners. De kamerdeur is een fysieke barrière 
die ‘schoon’ en ‘besmet gebied’ scheidt.  

 
In Salem doet zich een complicerende factor voor: sommige kamers worden bewoond door twee 
bewoners. Mocht daarom één van beiden besmet raken met corona, dan wordt de niet-besmette 
bewoner (tijdelijk) naar een erker of leegstaande kamer verhuisd, die dan als extra isolatiekamer 
wordt ingericht.  

 
2.3 Wanneer spreken we van een uitbraak? 

Zodra wij bij twee of meer bewoners van eenzelfde afdeling een coronabesmetting vaststellen - 
door middel van een kweek - is er sprake van een uitbraak. Als er daarna andere bewoners koorts 
en luchtwegklachten krijgen, behoeft er bij die bewoners, op advies van de GGD, geen kweek 
meer afgenomen te worden, maar beschouwen wij deze bewoners als besmet. Dit zijn de 
‘onbevestigde corona-patiënten’.  
Echter, inmiddels is het kweekbeleid door de overheid en de GGD verruimd en nemen we 
regelmatig toch nog een kweek, ook als er eerder al twee bewoners positief zijn getest.  

 
2.4 Wat doen we als meerdere bewoners corona blijken te hebben? 

Zodra blijkt dat meerdere bewoners op eenzelfde afdeling verschijnselen van corona besmetting 
hebben (waarvan bij 2 bewoners de besmetting door een kweek is bevestigd), ontstaat er een 
nieuwe situatie. De bron van besmetting is dan niet duidelijk te isoleren, dus moet een ruimere 
‘scheidingswand’ aangebracht worden om ‘schoon’ en ‘besmet’ te scheiden.  
Deze scheidingswand moet fysiek ondersteund worden door muren en deuren, en kan dus 
bestaan uit een halve afdeling of uit een hele afdeling. Zodra iemand de afdeling betreedt, komt 
hij of zij op ‘besmet gebied’, en moet beschermende kleding worden gedragen.  
 
Dit laatste betekent overigens niet dat alle bewoners in dat ‘besmette’ gebied ook persoonlijk zijn 
besmet. Er kunnen ook niet-besmette bewoners aanwezig zijn. Daarom dient het verplegend 
personeel niet alleen bij het betreden van de besmette afdeling beschermende maatregelen te 
treffen (zoals het dragen van een mondmasker) maar dient het ook extra maatregelen te treffen 
wanneer het de kamers van besmette bewoners betreedt en zorghandelingen gaat verrichten 
(zoals het telkens aantrekken van schone handschoenen).  
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Dit alles is bedoeld om te voorkomen dat binnen de ‘besmette’ afdeling het corona-virus van 
besmette naar niet-besmette bewoners overgaat. 

 
Inmiddels is de situatie in Salem zo dat er coronabesmettingen zijn vastgesteld bij medewerkers 
en bewoners van meerdere, somatische, bewonersafdelingen. Daardoor is het beleid verder 
aangescherpt. Nu geldt voor al bewonersafdelingen dat de medewerkers een chirurgisch mond-
neus-masker dragen, zodra men op de afdeling komt en zorg verleent binnen de straal van 1.5 
meter. Ook geldt de opdracht om veelvuldig de handen te wassen en ontsmettingsvloeistof te 
gebruiken. Wij hopen hiermee verdere verspreiding van het virus te voorkomen.    

 
2.5 Is het scheiden van besmette en niet-besmette bewoners zinvol bij een uitbraak? 

Het lijkt logisch om bij een uitbraak op een afdeling de besmette bewoners te scheiden van niet-
besmette bewoners. Oftewel, haal één van beide groepen uit de ‘besmette afdeling’.  
Toch adviseert de GGD om dit niet te doen. Daarvoor zijn enkele redenen te noemen. 
  
 Bij een uitbraak (dus met meerdere besmette bewoners) is niet meer duidelijk wat de bron 

van besmetting is. De besmette bewoners (of de niet besmette bewoners) zijn fysiek wel uit 
de groep weg te halen en elders te plaatsen, maar daarmee is de bron nog niet weg. In 
tegendeel. Verplaatsing van bewoners leidt vaak tot meerdere locaties van besmetting.  
 

 Om een besmettingsbron te isoleren is fysieke ondersteuning nodig. Simpel gezegd: je hebt  
deuren en muren nodig, en daarbinnen moet je alle zorg kunnen bieden, inclusief het gebruik 
van beschermende middelen. Dit leidt meestal tot problemen met water, toilet, 
omkleedruimte, e.d. Een kerkzaal is niet zomaar te veranderen in een verantwoorde 
ziekenzaal. 
 

 Een derde reden betreft de onveilige manier van verplaatsen van bewoners: met bed door de 
gang? Lopend door de instelling? Bij al deze vormen van verplaatsing is het virus nauwelijks te 
isoleren. En na het verplaatsen van een niet-besmette bewoner geldt een periode van  
14 dagen quarantaine.  
 

Er bestaan wel instellingen waar corona-patiënten geïsoleerd worden. Denk aan ziekenhuizen, 
zorghotels voor corona-patiënten, isolatie-ruimten binnen de Ahoy hallen, Van der Valk hotels, 
e.d. Het betreft hier crisisbeleid van de overheid, waarbij ‘bevestigde corona patiënten’ worden 
opgenomen. Met de verpleeghuizen is echter afgesproken om hun bewoners thuis te houden in 
de woon-zorg-instelling, daar dit al de meest haalbare vorm van isolatie is en er daar ook 
adequate zorg geboden kan worden.  
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3. Het stappenplan in verschillende gradaties 
Inmiddels zijn we enkele weken verder en hebben we enige ervaring opgedaan. We hebben 
besmette bewoners gehad, verdachte bewoners, bewoners in quarantaine, cohort verzorging, en 
dergelijke. Nu blijkt dat de begrippen soms verwarring geven. Daarom willen we in deze notitie de 
stappen nogmaals op een rij zetten en benoemen we de beschermende middelen die we 
gebruiken.  
Voor hoe te handelen op een pg-afdeling verwijzen wij naar hoofdstuk 4.  

 
3.1 Gradatie 0: ‘schone’ Afdeling 

Alleen mondkapje bij handelingen binnen de 1,5m cirkel van de bewoner is voldoende.  
 

3.2 Gradatie 1: Eerste bewoner met klachten passend bij corona 
 I.o.m. overleg met de arts deze bewoner preventief isoleren op de eigen kamer en behandelen 

als ‘besmet’. Dat wil zeggen: schort, mondkapje, handschoenen en bril (zie kamer op/kamer af 
procedure voor volgorde van aan- en uittrekken) 

 Indien van toepassing gezonde kamergenoot verplaatsen naar lege kamer/erker. Die blijft 14 
dagen in quarantaine. Hij/zij mag dus ook niet naar buiten. Verzorgen met mondkapje, schort 
en handschoenen. Controle temp 2dd gedurende de eerste drie dagen en daarna op indicatie.  

 Medebewoners, waar dichtbij contact mee is geweest: op de kamer houden, 14 dagen in 
quarantaine. Verzorgen met mondkapje, schort en handschoenen. Controle temp 2dd 
gedurende 3 dagen. 

 Na 24u klachten wordt een test afgenomen door verpleegkundige. Bij negatieve test vervallen 
isolatiemaatregelen (tenzij arts o.b.v. klinisch beeld daar anders over beslist), en vervalt ook 
de quarantaine van medebewoners (en kamergenoot).  

 
3.3 Gradatie 2: bewoner met bewezen corona 

 Bewoner blijft in isolatie op de eigen kamer.  
 Verzorging met schort, mondkapje, handschoenen en bril. (buiten 1,5m cirkel alleen 

mondkapje) 
 Bewoner blijft in isolatie tot deze 72u klachtenvrij is. Dit moment is soms lastig te bepalen en 

wordt daarom i.o.m. arts gemarkeerd.  
 Bewoners die dichtbij contact hebben gehad blijven 14 dagen in quarantaine op hun kamer 

(dus ook niet naar buiten) en worden verzorgd met mondkapje, schort en handschoenen, 
zoals beschreven bij gradatie 1. Wanneer deze bewoners griepachtige klachtenkrijgen, dan 
behandelen als corona-positief en dus schort en bril toevoegen. In overleg met arts wordt 
bezien of deze bewoner ook getest moet worden.  

 
3.4 Gradatie 3: meerdere bewoners met corona of verdenking daarvan 

 Bewoners met klachten behandelen in isolatie op de eigen kamer en verzorgen als corona-
besmet: met mondkapje, handschoenen, schort en bril.  

 Bewoners die dichtbij contact hebben gehad met een zieke bewoner, 14 dagen in quarantaine 
op hun kamer. Verzorgen met mondkapje, schort en handschoenen.  

 Bij meerdere zieke bewoners, die dicht bij elkaar op de afdeling liggen, kan besloten worden 
tot cohortverpleging (i.o.m. arts/zorgmanager/AC). Bij cohortverpleging worden meerdere 
zieken met 1 schort verzorgd, alleen de handschoenen worden tussendoor gewisseld. Er wordt 
altijd gestart bij de minst zieke patiënt. Eventueel kunnen voor het gemak mensen in 
quarantaine (dus zonder klachten) in het cohort opgenomen worden, maar op voorwaarde is 
dan dat deze als eerste verzorgd worden.  

 Bij ruimtegebrek kunnen meerdere zieke bewoners eventueel bij elkaar op 1 kamer.   
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3.5 Gradatie 4: besmette bewoner is genezen 

 Een bewezen of verdachte besmette bewoner mag na 72u klachtenvrij te zijn weer uit isolatie. 
Deze bewoner dan behandelen als andere bewoners.  

 Moment van ‘klachtenvrij’ zijn is soms lastig te bepalen, daarom wordt dit altijd met arts 
besloten. Het afnemen van een test om te bepalen of het echt ‘over’  is, is niet zinvol.  

 Medebewoners die vanwege deze bewoner in quarantaine zitten maken de 14 dagen in 
quarantaine vol. Het besluit om de quarantaine van een afdeling op te heffen, wordt door het 
crisisteam genomen.  
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4. Als corona op een pg-afdeling komt 
 
Tot dusver heerst corona op de somatische afdeling. Daar zijn de bewoners – in het algemeen – 
redelijk te instrueren en is het toepassen van isolerende maatregelen ook mogelijk. 
Op pg-afdelingen is dit beduidend lastiger.  

 
4.1 Basisregels 

In het crisisteam is afgesproken om de basisprincipes hetzelfde te houden: 
 Dus als een pg-bewoner corona-positief blijkt te zijn, dan dient betrokkene op de eigen kamer 

te blijven. In sommige gevallen zal de bewoner dermate ziek zijn, dat dit ook goed is te 
realiseren.  

 Als meerdere pg-bewoners corona-positief zijn, blijven ook deze bewoners op hun eigen 
kamer en worden ze niet verhuisd naar een aparte unit.  

 Wat betreft de niet zieke bewoners: zij mogen naar de huiskamers, mogen ook op hun eigen 
kamer blijven, en probeer altijd de 1.5 meter afstand te handhaven. 

 Alle medewerkers dragen een mondkapje.  
 
4.2 Als basisregels niet zijn toe te passen 

 Een bewoner die rond loopt en verdacht of besmet is met het corona virus, ingeval van 
Kandelaar en Olijftak, verplaatsen naar de achterste erker (rmt 112 of 125). De deur van de 
erker kan op slot, erker heeft een raam zodat het zicht op de bewoner blijft. Ingeval van een 
besmetting op Ichthus kan eventueel de loopgang gebruikt worden. 

 Zijn er meerdere bewoners besmet, dan kunnen die bewoners verplaatst worden naar het 
achterste deel van de gang en kan deze gang afgesloten worden middels het sluiten van de 
tussendeur. In overleg met de afdeling Techniek.  

 Zo mogelijk een extra medewerker inzetten die bij de bewoner(s) blijft en veiligheid en rust 
kan bieden. 

 
4.3 Creatief  

Deze basisregels zijn gemakkelijk opgeschreven, maar zijn in sommige situaties lastig in praktijk te 
brengen. De huiskamers zijn niet groot. Verder wordt het heel lastig wanneer een bewoner 
corona-positief is, en nog steeds mobiel. Wat dan? Dat vraagt veel creativiteit. Een paar 
suggesties: 
 Zijn de huiskamers af te sluiten, waar een groep niet-besmette bewoners zit. 
 Kan die bewoner een poosje in de tuin lopen (bv bij Ichthus), zonder dichtbij andere bewoners 

te komen? 
 Laat die bewoner een mondkapje zitten bij zichzelf?  
 Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen met eventueel lichte onrust bestrijding 

door middel van medicatie (hierbij dienen we wel de zorgvuldigheidseisen van de Wet Zorg en 
Dwang aan te houden). 

 Inzet extra medewerker? 
 Benut alle opties voor rustgevende handelingen (muziek, beeld, spelletjes, afleiding, e.d.) 
 Benut alle opties voor contact met familie via inbel verbindingen.  
 Probeer duidelijk te krijgen wat de beste benaderingswijze is.  
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4.4 Elders 
Er zijn zorginstellingen die nog een stap verder gaan, zoals: 
 Een familielid laten inhuizen, die voor permanente toezicht zorgt.  
 Medicamenteuze sedatie als onrust en loopdrang blijven bestaan.  
 
In Salem hebben we voor het eerste geen mogelijkheden en de optie van sedatie vinden we een 
stap te ver.  

 
4.5 Vertragen 

Realiseer jezelf bij al deze maatregelen: ze zijn bedoeld om de verspreiding van het virus te 
vertragen. Het virus is inmiddels in Salem en dat krijgen we er niet gemakkelijk uit.  
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5. Registratie besmette bewoners en medewerkers  
 
Het is lastig exact vast te stellen hoeveel bewoners er in Salem besmet zijn. Zodra twee bewoners 
van een afdeling corona in de keel-neus-kweek hebben (bevestigde corona-patiënten), behoeven 
we niet meer te testen, maar beschouwen we de zieke medebewoners ook als ‘onbewezen 
corona-patiënten’. Inmiddels zijn we wel meer bewoners gaan testen, maar nog steeds zijn er 
‘onbewezen corona-patiënten’. 
Om de dag tellen we de bewoners met bewezen en onbewezen corona-klachten, en we melden 
dit in een landelijke databank van de GGD, het zogenaamde MUIZ (Meldpunt Uitbraak Infectie 
Ziekten).  
De praktijk laat zien dat corona bij sommige ouderen zeer ernstig kan verlopen. Er overlijden 
bewoners, maar er zijn ook bewoners die weer langzaam opknappen.  
De medewerkers die positief getest zijn, zijn bekend bij P&O. 
 
 

6. Testbeleid medewerkers 
 
Tot voor kort was de overheid – en wij dus ook – zeer terughoudend met het afnemen van een 
test bij medewerkers, mede vanwege de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal. Per 6 april 
jl. heeft de minister dit iets verruimd. In Salem hanteren we nu het volgende beleid:  
 
 Als je griepachtige klachten hebt (zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten) + 

koorts (dus temp hoger dan 38), dan moet je thuisblijven en mag je niet werken.  
Je mag getest worden, maar het is niet noodzakelijk.  

 Als je griepachtige klachten hebt, maar geen koorts (dus temp lager dan 38), en deze klachten 
blijven langer bestaan dan een dag, dan kun je met de aanwezige arts overleggen of een 
kweek zinvol is.  
De arts beoordeelt jouw situatie aan de hand van een stappenplan van het RIVM. 

 Als je geen klachten hebt, word je niet getest. Preventief testen werkt niet. 
 Op dit moment wordt er niet getest om bij een besmette medewerker vast te stellen of de 

ziekte voorbij is. Een dag zonder klachten is voldoende om weer aan het werk te mogen gaan.  
Dit beleid kan per instelling verschillen.  
 
 

7. Het omgaan met beschermingsmiddelen 

 
De medewerkers worden op verschillende manieren geïnstrueerd over het omgaan met 
beschermingsmiddelen. Dit gebeurt via: 
 
 Brieven van het Crisisteam; 
 Videobeelden op het Intranet; 
 Videobeelden in het Corona leerplatform; 
 Overzichtskaart uitbraak corona, zie bijlage; 
 Persoonlijke instructies op de afdelingen. 
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8. Mag een medewerker nog voor meerdere werkgevers werken?  
 
Om zoveel mogelijk zicht én grip te houden op de situatie, dienen medewerkers aan de 
Zorgmanagers te melden als zij tijdens de coronacrisis voor meerdere werkgevers werken. 
Ditzelfde geldt voor vrijwilligers. 

 

9. Zijn vrijwilligers nog welkom?  
 
Vrijwilligers die afdelingsgebonden werk doen en niet tot de risicogroep behoren, geen 
gezondheidsklachten en geen besmette huisgenoot hebben, zijn welkom in Salem op de 
afdelingen waar geen besmetting is vastgesteld. 
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10. Contacten met familie 
 
10.1 Mag familie iets afgeven voor een bewoner?  

Familieleden mogen attenties e.d. afgeven. De Receptioniste opent hiervoor de deuren van de 
tochtsluis. 
 

10.2 Skype 
AIs een bewoner een smartphone heeft, is er ook de mogelijkheid van videobellen. Salem heeft 
per bewonersafdeling een iPad ter beschikking gesteld om met onze bewoners te skypen. De 
skypeaccounts zijn: 

 skype.ichthus@salem.nl 
 skype.wijnrank@salem.nl 
 skype.korenaar@salem.nl 
 skype.olijftak@salem.nl 
 skype.kandelaar@salem.nl 
 skype.regenboog@salem.nl 

10.3 Bezoek in de tuin 
Onder bepaalde voorwaarden is het, óndanks de bouwactiviteiten, toegestaan dat familieleden 
het terrein van Salem betreden om op die manier, weliswaar buiten, toch contact te kunnen 
hebben met de bewoners.  
Wanneer een kamer vanwege de bouwactiviteiten niet bereikbaar is, kan een bewoner, indien de 
omstandigheden dit toelaten, binnen de eigen afdeling, zo nodig naar een ruimte gebracht of 
begeleid worden die wel voor familie bereikbaar is. Dit uiteraard in overleg met de verzorging. 
 
De vleugel Wijnrank / Olijftak ligt midden in de bouwput. Onder de voorwaarden dat men voor 
eigen risico het bouwterrein betreedt en dat men alleen de ‘begaande wegen bewandelt’, geeft de 
aannemer (alleen) aan familieleden van de bewoners van Wijnrank en Olijftak toestemming om op 
een aantal vastgestelde momenten het bouwterrein te betreden. Deze momenten zijn:  
dinsdag en donderdag tussen 16.00 – 17.30 uur en op zaterdag tussen 14.00 – 16.00 uur. 
 
Familie van de bewoners van afdeling Regenboog mag zich, onder de hierna te noemen 
voorwaarden, via de brandtrap, toegang verschaffen tot het balkon van de afdeling Regenboog. 
Om dit beheersbaar te houden, geldt hiervoor de volgende planning: 
 

Familie van bewoners van de woongroepen: Zijn welkom op: 

Diamant en Kristal maandag, woensdag, vrijdag 

Parel en Koraal dinsdag, donderdag, zaterdag 

 
Deze familieleden dienen vooraf een afspraak te maken. De verzorgenden van Regenboog zijn 
hiervoor, van maandag t/m zaterdag, telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 15.00 uur. 
 
Voor de overige bewoners op de 1e verdieping, te weten van de afdelingen Olijftak en Kandelaar, 
wordt nog gezocht naar alternatieve bezoekmogelijkheden.,  
 
Te allen tijde geldt dat bij bezoek, in de tuin, op het balkon of bij een open raam, de 1,5 meter 
afstand in acht genomen moet worden.  

mailto:skype.regenboog@salem.nl
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10.4 Zijn er uitzonderingen als het gaat om bezoek op de afdeling? 

Salem houdt haar deuren gesloten voor bezoek. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer een 
bewoner terminaal is.  
Als een bewoner terminaal is, hanteren we in het algemeen de regel 2x per dag een uur voor twee 
personen. Zo nodig mag er door één persoon gewaakt worden.  
Dit alles mits de bezoeker geen klachten heeft en altijd naar het inzicht van en in overleg met de 
Afdelingscoördinator. 
Bij opname van een bewoner wordt per situatie bekeken of een uitzondering mogelijk is. 
Ook een bezoeker moet zich beschermen. Zie hiervoor ook de volgende paragraaf. 
 

10.5 Beschermende maatregelen voor bezoek bewoner 
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, moeten ook  bezoekers zich beschermen. 
De maatregelen voor bezoekers zijn: 

 
 Goed handen wassen voor en na bezoek; 
 Een desinfecterende alcohol gebruiken; 
 Een mondneusmasker dragen; 
 Proberen de anderhalve meter afstand te bewaren; 
 Alleen de zieke bewoner bezoeken en aansluitend direct weer naar buiten gaan. 
 
Zolang een bezoeker geen zorghandelingen verricht, zoals het wassen of verschonen van de zieke 
bewoner, is het dragen van een beschermende schort niet nodig. 
De beschermende kleding is voorradig op de betreffende bewonersafdeling. 
Zie ook de notitie ‘Beschermende maatregelen voor bezoek bewoner’ die als bijlage aan deze nota 
is toegevoegd. 
 

10.6 Als het afscheid komt 
Conform het advies van het RIVM is het toegestaan dat een overledene 24 uur in het mortuarium 
van Salem blijft. Daarna dient een overledene overgebracht te worden naar een andere locatie, 
waar familie op een waardige wijze afscheid van de overledene kan nemen. 
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11. Communicatie 
 
11.1 Crisisteam 

Wekelijks wordt door het Crisisteam schriftelijk aan medewerkers, vrijwilligers, bewoners en  
1e contactpersonen verslag gedaan van de actuele situatie en worden, indien van toepassing, 
nieuwe besluiten meegedeeld.  
Ook de Raad van Toezicht wordt op de hoogte gehouden van de actuele situatie. 
Als er vragen zijn? Vragen zijn welkom op het emailadres crisisteam@salem.nl 

 Het Crisisteam vergadert meerdere keren per week. 
 
11.2 Gesprekslijn voor medewerkers 

Een team van zeven collega’s uit de paramedische disciplines zijn bereikbaar voor medewerkers 
die, tijdens de coronacrisis, behoefte hebben aan een gesprek, een luisterend oor, ervaringen 
willen delen of gevoelens en onzekerheden willen bespreken.  
Zie de bijlage ‘Gesprekslijn - aandacht voor jou!’ die aan deze nota is toegevoegd. 
Deze gesprekslijn heeft ook de ‘Zes factoren van veerkracht’ ontwikkeld. Zie eveneens de bijlage. 

 

12. Tot slot 
 
Wij vertrouwen erop dat wij met deze nota medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familieleden 
duidelijkheid hebben gegeven in het coronabeleid van Salem. Wanneer de omstandigheden 
veranderen en landelijke richtlijnen wijzigen, zal Salem dit beleid herzien.  
In de uitvoering van dit beleid weten wij ons afhankelijk van de Heere God en belijden wij, met de 
dichter van Psalm 121, “Mijn hulp is van den HEER alleen”. 

 
  

mailto:crisisteam@salem.nl
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13. Begrippenlijst 
 
13.1 Quarantaine 

Contact gehad met zieke bewoner, 14 dagen op eigen kamer, niet naar buiten.  
Verzorging met mondkapje, schort en handschoenen 
 

13.2 Isolatie 
Op eigen kamer, niet naar buiten, verzorging met handschoenen, mondkapje, schort en bril.  
 

13.3 Besmet 
Bewoner heeft corona, dus isolatie op eigen kamer. Isolatie duurt voort tot 72u klachtenvrij.  
 

13.4 Verdacht 
Niet bewezen positief, maar wel ziek. Behandelen als ‘besmet’ 
 

13.5 Cohort 
Groep patiënten die als besmet behandeld wordt. In volgorde van minst ziek naar meest 
ziek.Tussendoor alleen handschoenen wisselen.  
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14. Bijlagen 
 

 Overzichtskaart uitbraak Corona 
 

 Instructies kamer op, kamer af bij Coronabesmetting 
 

 Gesprekslijn, aandacht voor jou! 
 

 De 6 factoren van veerkracht 
 

 Beschermende maatregelen voor bezoek 
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Ridderkerk, 1 mei 2020 
Dr. A.A. Teeuw, Specialist Ouderengeneeskunde 


