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Over ActiZ

Verpleging, verzorging en thuiszorg

• 400 zorgorganisaties

• 440.000 medewerkers in verpleeghuizen en zorg thuis

• 2350 verpleeghuislocaties

• 120.000 bewoners verpleeghuizen

• 2 miljoen cliënten met zorg thuis
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Ouderenzorg en corona

Onder spanning

• Aantal locaties met besmetting neemt af, druk blijft hoog!

• Covid-bedden: capaciteit 1273 -> bezet 876

• Continuïteit van zorg onder druk, zowel thuis, als 
dagbesteding als verpleeghuiszorg

• Rek is eruit: was al tekort van 50.000 mensen

• Vaccinatie noodzakelijk om ook in vvt zorg te kunnen 
blijven bieden 3



Ouderenzorg kan niet op pauze

Hoog ziekteverzuim door corona of quarantaine

Ziekteverzuim ouderenzorg Nov. 2020 Nov. 2019

Landelijk Gemiddeld 9-10% Gemiddeld 6-7%
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* cijfers indicatief op basis van peilstations 5



tanteLouise

• 18 locaties in gemeenten Brabantse Wal

• 1150 intramurale VPH & VZH plaatsen, waaronder:
• Hospice
• Geriatrische revalidatie
• Eerste lijns verblijf
• Spoedzorg kwetsbare ouderen
• Transferafdeling (ziekenhuisverplaatste zorg) 

• Hoog complexe thuiszorg & casemanagement dementie

• 1850 medewerkers

• 900 structurele vrijwilligers & 450 incidentele vrijwilligers 6



om warme en persoonlijke zorg .......

........te kunnen blijven leveren in de toekomst 

Gelukkige client

Gelukkige 
medewerker

Toonaangevend 
in zorginnovatie

Slimme 
bedrijfsvoering

Innovatie als noodzakelijke voorwaarde
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Diverse veelbelovende ideeen van 
technologische innovatie in de ouderenzorg 
uitgewerkt en opgeschaald…

Niet alleen binnen de eigen organisatie, 

maar ook daarbuiten via 

Anders Werken in de Zorg

Samenwerking met andere regio’s 

ü Uitwisseling kennis en ervaringen 
(Werkplaatsen & Lerend netwerk)

ü Samenwerking in onderzoek naar 
effecten en opbrengsten

ü Communicatie
ü www.anderswerkenindezorg.nl

tantes Zorglab
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Verloop besmettingen bij tanteLouise in 1e en  2e golf 2020 9
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Som van aantal
medewerkers positief ABG

Som van Aantal
medewerkers positief en in
verzuim ABG

Uitbraak locatie Het Nieuwe ABG – Bergen op Zoom in de 2e golf 2020

PCR test 
'brede ring'

Centraal 
crisisteam
PCR test
hele locatie Uitgebreid 

crisisteam

Afloop 
isolatieperiode

Bijvoorbeeld 
• 'niet-zorg' thuiswerken
• ondersteuning zorg vanuit huis  
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Expertise zonder afstand
Een slimme bril, deze keer om medewerkers te ondersteunen 
met expertise op afstand. Bijvoorbeeld als op locatie de hulp van 
een specialist ouderengeneeskunde of bijvoorbeeld een 
wondverpleegkundige gewenst is.

Uitproberen 

Verkennen

Up-to-date 

houden/

blijven 

In gebruik

Borgen en 

opschalen  

Product is klaar voor gebruik
Dit jaar:Arts

Verpleegkundigen

Meekijken 
via AR-bril
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RONAZ
Prognosemodel 

Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg 
Noord-Brabant

13



Prognose VVT bezetting – regio N-Brabant

9-12-2020

Komende 2 maanden
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De zorg voor 
ouderen kan

niet op pauze

Alleen samen
krijgen we 

corona onder
controle
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