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Opening en welkom
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze bijpraatsessie. Omdat er nog steeds niet fysiek
vergadert kan worden, is besloten om toch op deze manier een ‘bijpraat’-uurtje te houden.
Huidige stand van zaken / ontwikkelingen COVID-19 Woonzorgcentrum / Thuiszorg
Het WZC is helemaal corona-vrij! Sinds vorige week zaterdag is de Greidhoeke weer helemaal
geopend voor publiek. Ook in de rest van het huis zijn geen besmettingen, ook niet bij de
medewerkers. De bewoners van de Greidhoeke zijn inmiddels gevaccineerd, op de etage na die
gesloten was. Deze bewoners worden in de tweede ronde meegenomen. De bewoners van de
Hegewier en de Terpen (verzorgingshuisbewoners) zijn nog niet gevaccineerd, het is ook niet bekend
wanneer dit plaats gaat vinden. Dat gaat via de huisartsenpraktijk en daar heeft de instelling geen
invloed op.
De zorgmedewerkers hebben inmiddels ook de uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren. De
meeste medewerkers staan hier positief tegenover en de leidinggevenden stimuleren het enorm, maar
het is niet verplicht. Maar gelukkig blijkt dat al heel veel medewerkers zich hebben laten vaccineren.
Ook in de Thuiszorg, V&V en WMO, is het rustig qua besmettingen, zowel bij cliënten als
medewerkers. Al met al gunstige berichten voor IZG.
Desalniettemin hebben alle instellingen in Friesland de maatregelen opgeschaald, omdat er gevreesd
wordt voor de 3e golf en de Britse variant. In Nederland daalt het besmettingscijfer langzaam, maar in
Friesland is de daling het minst sterk. Veel collega-instellingen hebben met grote uitbraken van
besmettingen te maken en de situatie is in sommige huizen zorgelijk.
De CR is rechtstreeks betrokken bij het CCC (corona crisis centrum). Er is een afgevaardigde
aanwezig bij elke vergadering. De CR wordt op deze manier direct betrokken bij de maatregelen en
richtlijnen die getroffen worden.
Soms komen er vragen binnen, over de maatregelen of over andere zaken. Daar is de CR blij mee,
want dat betekent dat de mensen de CR weten te vinden. In alle gevallen konden de vragen goed
beantwoord worden, soms direct door de CR, soms na overleg met de leidinggevenden.
De CR is twee keer aanwezig geweest bij een digitaal overleg met het Zorgkantoor over o.a. het
bespreken van het coronabeleid, omgang met familie en cliënten, bezoekregelingen, innovaties,
ziekteverzuim en tijdens de laatste bespreking het kwaliteitsjaarplan. Dit waren goede gesprekken.
Het Zorgkantoor was erg belangstellend naar hoe de samenwerking verloopt tussen CR en IZG, hoe
de CR er in staat en was zeer positief over wat ze hierover terugkregen. Er is veel onderling contact
tussen instelling en CR en dat werkt voor alle partijen erg prettig.
De CR ontvangt wekelijks de corona-update van de instelling, waar veel informatie in staat en
daarnaast ontvangen ze wekelijks de nieuwsbrief van het LOC. Kortom: de CR is erg tevreden over de
onderlinge contacten en communicatie!
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Er wordt gevraagd naar de luchtcirculatie in het gebouw. Deze vraag was eerder al afgehandeld: dit is
in Foswert niet aan de orde. Omdat het een oud gebouw betreft, is er geen automatische
luchtcirculatie, maar komt er gewoon frisse lucht van buiten naar binnen. Dit wordt niet door de
kamers gecirculeerd.
Vanaf afgelopen weekend is de receptie op zaterdag en zondag van 10-17 uur bemand. Naast het feit
dat de gastheer, gastvrouw de gasten kan ontvangen en zicht kan houden op de registratie- en
mondkapjesplicht, neemt deze ook de telefoon aan. Daarmee worden de afdelingen ontlast.
De volgende vergadering is op maandag 15 april.
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