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Omgevingsbeeld regionale zorgcontinuïteit

PBM
• Schaarste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) neemt toe.
• Op dit moment ziet het er naar uit dat er tot en met donderdag 19 maart geen 

PBM beschikbaar komen vanuit landelijke aanvoer. 

Capaciteit
• Toegang tot acute zorgcontinuïteit is geborgd, op dit moment is er nog 

voldoende beddencapaciteit en personeel beschikbaar in de regio. Afschaling is 
nodig om dit te blijven garanderen. Ziekenhuizen zijn bezig dit te organiseren.

Update PBM: uitvraag

Collega’s in de ziekenhuizen en in de VVT sector zijn 
hard aan het werk om de beschikbare voorraden PBM 
in kaart te brengen en door te geven. Niet altijd een 
gemakkelijke klus. Dank voor de inzet hiervoor!

Het is om 2 redenen cruciaal dat we de huidige 
beschikbaarheid van middelen zo snel mogelijk 
inzichtelijk krijgen:
1. Wanneer voorraden inzichtelijk zijn, kunnen we 

partijen met vraag en partijen met aanbod met 
elkaar in contact brengen en er zo voor zorgen dat 
zorgmedewerkers met de juiste bescherming hun 
werk kunnen doen.

2. Hoe zorgvuldiger het beeld van de voorraad, hoe 
beter we kunnen bepalen hoe nieuwe aanvoer PBM 
verdeeld moeten worden op het moment dat 
landelijke aanvoer op gang komt.

Update PBM: verdeling

• Door het ontbreken van landelijke aanvoer van 
PBM, blijft de verdeling van PBM tot donderdag 19 
maart plaatsvinden volgens de reguliere lijnen. 
Neem bij tekorten dus zelf contact op met 
ketenpartners. Neem contact op met het 
actiecentrum als er hiervoor bemiddeling gewenst 
is.

• Als er landelijke voorraad PBM beschikbaar wordt 
gesteld, verdeelt de regiocoördinator deze op basis 
van de verdeelsleutel in het regionaal 
distributieplan. Dit plan is geagendeerd voor het 
overleg van het Strategisch kernteam COVID-19 
van 18 maart 2020. 

Update Capaciteit

• Twee maal per dag wordt beschikbaarheid van 
bedden IC (beademd en onbeademd) en bedden 
isolatie uitgevraagd voor de huidige dag en voor 1, 
3 en 5 dagen vooruit. De uitvraag loopt 
voorspoedig. Dank aan aan alle betrokkenen voor 
hun medewerking!

• In samenwerking met de VVT-sector wordt in kaart 
gebracht waar er capaciteit beschikbaar is om 
patiënten die daarvoor geschikt zijn over te plaatsen 
naar een verpleeghuis.

• Er zijn zowel op landelijk als op regionaal niveau 
veel initiatieven om die mensen die voorheen in de 
zorg hebben gewerkt op te roepen zich te melden. 
Deze initiatieven worden in kaart gebracht.

Update bereikbaarheid Actiecentrum

De bereikbaarheid is gewijzigd naar 7 dagen per week van 8 tot 17 uur. Op het 
moment dat dat nodig is, wordt de bereikbaarheid verruimd tot 20 uur.
• Tel: 050-3053100
• E-mail: covid@zorgcoordinatienoord.nl

Het actiecentrum is bereikbaar voor vragen van contactpersonen PBM en capaciteit 
van de acute zorgorganisaties in Noord-Nederland (ROAZ).Ook organisaties uit de  
niet-acute zorg in Noord-Nederland die vanwege een positief geteste COVID-19 
patiënt met spoed hulpmiddelen nodig hebben, kunnen contact opnemen.

Deze update wordt verstuurd naar de leden van het bestuurlijk en het tactisch ROAZ en naar de crisiscoördinatoren en communicatieadviseurs. 
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Opdracht & uitgangspunten

Vanuit de kernteams Regionale zorgcontinuïteit COVID-19 wordt gewerkt aan de 
continuïteit en verdeling van
• persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• beddencapaciteit ziekenhuizen
• personeel

De kernteams werken vanuit de volgende uitgangspunten:
• We werken samen vanuit 1 regionale beheersstructuur.
• Het algemeen (keten)belang gaat voor het individuele belang.
• We denken vier weken vooruit bij alles wat we doen.

Structuur regionale coördinatie

Vanuit de regionale beheersstructuur zorgcontinuïteit COVID-19 zijn in Noord-
Nederland drie teams actief:
• het Strategisch kernteam COVID-19, onder voorzitterschap van Ate van der 

Zee en Jos Rietveld
• het Tactisch Team COVID-19
• Het Actiecentrum Zorgcoördinatie Noord COVID-19 

Het Actiecentrum Zorgcoördinatie Noord bestaat uit:
• Team PBM
• Team capaciteit
• Team informatiemanagement en communicatie
In deze teams werken mensen van de ketenpartners, GHOR en AZNN samen 
onder leiding van Astrid Koek en Gerben van Alst.

Opdracht Capaciteit

Opdracht:
• Opstellen van een regionaal plan beddencapaciteit 

(specifiek voor COVID-19) met daarin beschreven 
kantelmomenten in vraag en aanbod en de dan te 
nemen maatregelen.

• Opstellen van een regionaal plan personele 
capaciteit met daarin voorstellen voor regionale 
maatregelen t.a.v. de verdeling van personeel en de 
werving van extra personeel via b.v. het Rode Kruis.

Regiocoördinator: Alfred Boskma

Opdracht PBM

Opdracht:
• Opstellen van een regionaal distributieplan PBM 

conform de landelijke richtlijnen in samenwerking 
met hoofden logistiek en inkoop in de regio.

• Idem voor testkits.
• Ontwikkelen van criteria op grond waarvan besloten 

kan worden welke organisatie welke middelen krijgt 
(zowel qua volume als snelheid). Door heldere 
criteria af te spreken kunnen keuzes omtrent 
distributie zowel voor- als achteraf uitgelegd 
worden.

Regiocoördinator: Bram Oosting

Opdracht Informatiemanagement & 
communicatie

Opdracht:
• Inrichten informatieknooppunt
• Stroomlijnen van de regionale communicatie op 

het gebied van zorgcontinuïteit, waarbij zoveel 
mogelijk gebruik wordt gemaakt van reguliere 
communicatielijnen.

• Woordvoering

Regiocoördinator communicatie: Karien Heijstek


