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Inleiding  
De COVID-19 pandemie kent een waarschijnlijke start in de stad Wuhan in China in november 2019. 
Aanvankelijk leek dit onder controle te komen maar na de officiële melding van de eerste patiënt 
eind december volgde rond het Chinese nieuwjaar snel veel meer meldingen en bleek het nieuwe 
virus al snel ook in Europa op te duiken. Nederland zag vanaf begin maart 2020 een forse toename 
van COVID-19 gevallen vooral in de provincies Brabant en Limburg. Dit leidde tot een enorme 
toeloop op ziekenhuizen en daarbinnen Ic’s. Derhalve besloot de overheid op 11 maart j.l. tot een 
reeks maatregelen waarbij afstand houden van elkaar, goede handhygiëne, mondkapjes in de zorg 
centraal stonden, later overgaand in een ´intelligente lockdown´ i.e. het vrijwel stilleggen van het 
openbare leven. Voor de provincie Brabant golden al vanaf half maart bijzondere maatregelen: 
evenementen met meer dan 1000 mensen werden verboden, de Brabanders werd gevraagd zo 
weinig mogelijk sociale contacten aan te gaan en ziekenhuizen deden hun deuren dicht voor 
reguliere zorg. 
 
Onzichtbaar voor velen voltrok zich in diverse verpleeghuizen inmiddels een ramp: er waren veel 
besmettingen onder bewoners in korte tijd, gepaard gaande met hoge sterfte. Dit speelde ook 
binnen de Archipel welke in de regio Eindhoven een aantal verpleeghuizen, kleinschalige 
woonvormen en een revalidatiecentrum in beheer heeft. De eerste cliënt met COVID-19 in Archipel 
werd op 9 maart 2020 gediagnosticeerd. Op 16 maart besluit Archipel om alle locaties te sluiten voor 
bezoek. Vanaf eind mei wordt dit weer versoepeld.  
 
De Raad van Bestuur van Archipel wil in het kader van het strategische thema “continue leren en 
verbeteren” in kaart brengen welke factoren mogelijk van invloed zijn geweest op de verspreiding 
van COVID-19 besmettingen, ondanks het feit dat men als organisatie de richtlijnen van het RIVM 
strikt heeft gevolgd. Daarnaast heeft dit onderzoek als doel om beter voorbereid te zijn op een 
eventuele tweede golf van de pandemie en daarvoor te komen tot een advies. 
In dit onderzoek naar beïnvloedende factoren wordt gekeken naar vier perspectieven: het 
cliëntperspectief, het perspectief van de werkorganisatie, de invloed van de gebouwen en de invloed 
van het gevoerde beleid.  
 
Dit onderzoek binnen Archipel is uitgevoerd door een commissie bestaande uit; H. Nijsten (klinisch 
neuropsycholoog + voorzitter onderzoek en wetenschapscommissie Archipel), F. Hendriks, 
(procesbegeleider kwaliteit en programmaleider strategische vernieuwing Archipel ), M. Hertogs 
(Raad van Bestuur Archipel) en I. de Brouwer (beleidsmedewerker Archipel). De externe begeleiding 
van dit onderzoekvond plaats door Prof. Dr. Koos van der Velden, emeritus hoogleraar Public Health 
bij de Radbouduniversiteit te Nijmegen, o.a. gespecialiseerd in epidemiologie, infectieziekten, 
pandemieën. 
 
Het onderzoek is onderdeel van een groter geheel van onderzoeken waaraan Archipel deelneemt: 
- Alle feiten rondom COVID-19 chronologisch in kaart brengen zodat alle genomen stappen en 

overwegingen inzichtelijk worden. 
- Het verloop van de COVID-19 laten evalueren door verschillende medewerkers vanuit 

verschillende perspectieven zodat we kunnen leren van de eerste COVID-19 golf. 
- Een evaluatie door de coördinatieteams op locatieniveau vanuit cliënt- en 

medewerkersperspectief.  
- Invloed van COVID-19 maatregelen op het gedrag van cliënten (agressie, apathie etc.) en incident 

meldingen.  
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Methode 
Om gegevens over de verschillende factoren die invloed hebben gehad op de verspreiding van 
COVID-19 te verzamelen zijn verschillende bronnen gebruikt: 
- Voor de gegevens over het verloop en het aantal besmettingen is gebruik gemaakt van de 

registratielijsten van alle Archipellocaties en de lijsten die werden verspreid naar de GGD. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van externe gegevens die zijn terug te vinden in het hoofdstuk 
referenties.  

- Om inzicht te krijgen in het de bezetting, verzuim en personeelssamenstelling is gebruik gemaakt 
van de HR BI tool.  

- Alle locatiecoördinatieteams hebben een evaluatie uitgevoerd, de belangrijkste uitkomsten op 
het gebied van verspreiding worden gebruikt in dit rapport. Aanvullende informatie over de 
fysieke bouw is verkregen uit een interview met de manager facilitair en de manager vastgoed.  

- Informatie over het COVID-19 beleid van Archipel is verkregen uit alle relevante protocollen, 
dagelijkse updates op de intranetsite en notulen van het tactisch uitbraak team. 

Voor de uitwerking van dit onderzoek, heeft het onderzoeksteam regelmatig overlegd en continue 
gekeken of er nog aanvullend of verdiepend onderzoek nodig was.  
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Chronologisch overzicht besmettingen COVID-19 binnen Archipel 
Binnen Archipel zijn op 10 van de 13 locaties cliënten en medewerkers besmet geraakt met COVID-
19. Op 4 locaties (Akkers, Berkenstaete, Nazareth en Passaat) is sprake geweest van een zogenaamde 
uitbraak waarbij bij een aantal afdelingen over is gegaan tot cohort verpleging. Onderstaand in figuur 
1 is te zien waar alle locaties van Archipel zich in de regio bevinden.  
 
Figuur 1: overzicht locaties Archipel 

 
 
Verloop besmettingen 
Binnen Archipel werd op 9 maart 2020 binnen de somatische afdeling van locatie Berkenstaete de 
eerste cliënt positief getest op COVID-19. In onderstaande tijdlijn staan de belangrijkste 
gebeurtenissen chronologische weergegeven.  
In totaal zijn er in de periode van 9 maart 2020 tot 1 juni 2020, 81 cliënten besmet of verdacht van 
besmetting. Het verloop van deze besmettingen staat weergegeven in figuur 2. 
Een aantal cliënten met COVID-19 gerelateerde klachten van locatie Akkers zijn niet getest op COVID-
19 omdat op het moment van uitbraak het advies van het RIVM was om op een afdeling met 1 a 2 
cliënten met COVID-19 gerelateerde klachten niet door te testen als er meer cliënten klachten 
kregen. Deze cliënten zijn daarom door de artsen op basis van hun klinisch beeld beschouwd als 
COVID-19 besmet en ook meegenomen in dit onderzoek.  
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Tijdlijn 
4 maart 2020 Bericht op intranet Archipel over COVID-19. Oproep extra aandacht 

basishygiëne, stoppen met het schudden van handen en spaarzaam 
omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen.  

7 maart 2020 Zorgmedewerkers met verkoudheids- en luchtwachtklachten én koorts 
moeten thuisblijven. In alle andere gevallen kunnen medewerkers gewoon 
komen werken.  

9 maart 2020 Eerste COVID-19 cliënt Archipel 
11 maart 2020 Oproep aan Brabant tot sociale onthouding: 

- Alle scholingen worden geannuleerd 
- Interne dagbesteding gaat door in kleinere groepen 
- Externe dagbesteding en dagbehandeling gaan niet door 
- Therapie met meerdere cliënten in een ruimte gaat niet door 
- Gasterijen alleen nog open voor interne cliënten en medewerkers 

12 maart 2020 Verzoek aan familie om met maximaal één persoon tegelijkertijd op bezoek 
te komen.  

16 maart 2020 Alle Archipel locaties worden gesloten voor bezoek. Medewerkers van 
Archipel die niet noodzakelijk zijn voor de directe zorg wordt verzocht om 
thuis te werken (kantoormedewerkers, sommige behandelaren etc.).  
Bezoek aan cliënten in terminale fase is onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan. 

16 maart 2020 Afschaling van inzet vrijwilligers 
17 maart 2020 Beschermende middelen worden op centrale plek opgeslagen.  
20 maart 2020 Cliënten mogen niet buiten de locaties komen, tenzij dit noodzakelijk is om 

escalaties te voorkomen. Deze noodzaak wordt multidisciplinair bepaald.  
20 maart 2020 Op basis van nieuwe kennis aanpassing in gebruik mondneusmasker, een 

chirurgisch mondneusmasker biedt voldoende bescherming voor 
zorgmedewerkers die cliënten met COVID-19 verzorgen. Alleen bij 
beademingscliënten wordt een FFP-2 mondmasker gedragen.  

23 maart 2020 Hoestende of niezende medewerkers dragen bij lichamelijk contact 
persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch mondneusmasker en 
handschoenen) (vanuit richtlijnen RIVM en GGD). 

30 maart 2020 14 dagen na sluiten locaties voor bezoek 
30 maart 2020 Medewerkers mogen niet meer op verschillende locaties of voor 

verschillende werkgevers werken (m.u.v. artsen, logopedisten en 
Ambulant Verpleegkundig Team). 

6 april 2020 Start testen alle cliënten met klachten 
6 april 2020 Uitbreiding testbeleid medewerkers via GGD: na verwijzing en triage door 

Arbobutler kunnen medewerkers zich laten testen door GGD.  
7 april 2020 Aangepaste bezoekregeling voor cliënten in terminale fase.  
9 april 2020 Vanwege dreigend tekort aan schorten, start bedrijfskleding op cohorten 

per 10 april 
27 april 2020 Teststraat ingericht voor medewerkers Archipel na verwijzing Arbobutler 
26 mei 2020 Start bezoekregeling; op afspraak één vaste bezoeker 
1 juni 2020 Twee mogelijkheden voor testen medewerkers: 

1. Teststraat Archipel 
2. Teststraat GGD 

2 juni 2020 Start contactberoepen tandarts, pedicure en kappers voor interne cliënten 
16 juni 2020 Volgende fase verruiming bezoekregeling 
1 juli 2020 Einde bezoekregeling  
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In figuur 2 is het verloop van het totaal aantal besmettingen (cliënten met positieve test op COVID-19 
en cliënten die zijn beschouwd als COVID-19 besmet op basis van klinisch beeld) weergegeven van de 
periode 8 maart 2020 tot 1 juni 2020. In de grafiek zijn de belangrijkste momenten uit bovenstaande 
tijdlijn gemarkeerd.  
Op 30 maart, 14 dagen na het sluiten van alle locaties voor bezoek, telde Archipel 16 besmettingen. 
Als je uitgaat van een incubatietijd van 14 dagen kunnen we er waarschijnlijk vanuit gaan dat 
besmettingen ná 30 maart niet veroorzaakt kunnen zijn door bezoek. Wel kunnen cliënten elkaar 
onderling besmet hebben of kunnen besmettingen zijn opgelopen via medewerkers.  
 
Voor 6 april was het advies van het RIVM dat niet alle cliënten op een afdeling met klachten getest 
hoefde te worden. Na 6 april werd iedere cliënt me corona- gerelateerde klachten getest. In figuur 2 
is vanaf begin april een sterke stijging in besmettingen te zien die hier mogelijk door verklaard kan 
worden.  
 
Figuur 2: Verloop totaal aantal besmettingen 1 Archipel exclusief cohort Dommelhoef 

 
 

                                                           
1
 Totaal aantal besmettingen zijn cliënten met positieve test op COVID-19 (in grafiek datum van positieve 

testuitslag) of beschouwd als COVID besmet op basis van klinisch beeld (in grafiek datum van eerste 

gesignaleerde ziektedag). 
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Besmettingen per locatie 
In onderstaand overzicht (figuur 3) staat het aantal cliënten per doelgroep (PG of somatiek), het 
aantal besmettingen2 per doelgroep en het aantal besmettingen ten opzichte van het aantal cliënten 
in percentages.  
 
Tabel 1: 3 besmettingen per doelgroep en locatie 

Locatie Aantal PG 
cliënten 

Aantal 
besmettingen 

Percentage 
besmettingen 

Aantal 
somatiek 
cliënten 

Aantal 
besmettingen 

Percentage 
besmettingen 

Akkers 50 22 44,0% 25 0 0,0% 

Berkenstaete 32 7 21,9% 60 6 10,0% 

Dommelhoef n.v.t. n.v.t. n.v.t. 37 (GRZ excl. 
cohort) 

8 (GRZ excl. 
cohort) 

0,0% 

Eerdbrand 139 0 0,0% 11 2 18,2% 

Ekelhof 54 0 0,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Fleuriade 70 2 2,9% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gagelbosch n.v.t. n.v.t. n.v.t. 74 1 1,4% 

Kanidas 62 0 0,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Kwadraat 18 0 0,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Landrijt 139 2 1,4% 55 1 1,8% 

Lindehof 7 0 0,0% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Nazareth 50 8 16,0% 23 0 0,0% 

Passaat 75 21 28,0% 18 1 5,6% 

Totaal 696 62 8,9% 266 11 4,1% 

 
In de tabel is te dat de PG afdelingen van Akkers, Berkenstaete, Passaat en Nazareth de meeste 
besmettingen hadden. Het is opvallend dat juist de grote locaties met veel cliënten zoals Landrijt en 
Eerdbrand weinig besmettingen hadden. Een mogelijke verklaring hiervan kan zitten in de fysieke 
bouw, wat later in dit rapport aan bod zal komen. Kijkend naar de verspreiding van de besmettingen 
is te zien dat vooral op de PG afdelingen van de locatie Akkers, de besmettingen verdeeld waren over 
alle afdelingen.  
 
Binnen Archipel waren er meer besmettingen binnen de PG afdelingen dan op de somatiek 
afdelingen. Dit kan mogelijk verklaard worden omdat somatische cliënten beter instructies over het 
naleven van maatregelen en het op de kamer blijven kunnen oppakken dan cliënten van de PG 
afdelingen. Daarnaast kunnen somatische cliënten beter aangeven of zij klachten hebben. In figuur 3 
is te zien hoeveel PG besmettingen er waren binnen alle Archipellocaties en hoeveel PG cliënten er 
binnen de locaties wonen. Omdat er binnen de somatiek afdelingen maar weinig besmettingen 
waren, staat dit figuur in de bijlage van dit onderzoek.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Totaal aantal besmettingen zijn cliënten met positieve test op COVID-19 (datum van positieve testuitslag) of 

beschouwd als COVID besmet op basis van klinisch beeld (datum van eerste gesignaleerde ziektedag). 
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Figuur 4 absoluut aantal PG cliënten en absoluut aantal besmettingen PG per locatie 
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Factoren samenhangend met cliënten 
Het SARS corona virus 2 dat COVID 19 veroorzaakt verspreidt zich vooral door hoesten en niezen. Via 
druppeltjes komt het in de lucht, als mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de 
handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met SARS corona virus 2 (Hertogh 
e.a. 2020). De meeste cliënten hebben milde (griepachtige) klachten. Internationaal onderzoek naar 
verspreidingswijze en effect van maatregelen laat zien dat sociale distantie, het dragen van 
mondkapjes en beschermende brillen besmetting van persoon tot persoon kan voorkomen (Chu e.a. 
2020).  
 
Beloop en kenmerken COVID-19 bij verpleeghuis bewoners 
De ziekte COVID-19 kent een grillig beloop met een snelle progressie. In internationaal onderzoek is 
gevonden dat verlies van reuk en smaak tot de onderscheidende symptomen van COVID-19 behoort, 
naast griep-achtige symptomen zoals koorts, hoesten, kortademigheid, malaise, neusverkoudheid en 
keelpijn. 
 
De eerste resultaten van Nederlands onderzoek naar bezettingsgraad, transmissie en clustering in 
verpleeghuizen uitgevoerd door Amsterdam UMC waarbij gekeken is naar klinische verschijnselen en 
beloop van COVID-19 onder 4007 COVID-19 cliënten in verpleeghuizen zijn beschikbaar in de vorm 
van een factsheet (Hertogh e.a. 2020) De belangrijkste conclusies zijn: 
- Cliënten met COVID-19 verblijven vaker op een PG afdeling 
- Bewoners met COVID-19 hebben een 3x groter risico om binnen 30 dagen te overlijden dan 

bewoners zonder COVID-19.  
- Mannen met COVID-19 hebben bijna een 2x grotere risico om binnen 30 dagen te overlijden dan 

vrouwen met COVID-19.  
- Dementie, nierfalen en Parkinson zijn geassocieerd met een verhoogd risico op overlijden voor 

bewoners met COVID-19 
 
Cliënten met onderliggende COPD hebben een 4 keer zo hoog risico op een ernstig ziektebeloop als 
patiënten zonder COPD. Ook voor rokers lijkt dit risico wat verhoogd. (Zhao e.a. 2020) Dit geldt 
mogelijk ook voor cliënten met Obesitas, Diabetes Mellitus en Cardio Vasculaire ziekten welke 
voorspeller zijn voor een slechtere uitkomst in de algemene populatie (Williamson e.a. 2020).  
 
Er is symptoom overlap tussen bewoners waarbij COVID-19 werd bevestigd en COVID-19 werd 
uitgesloten. Alleen koorts komt vaker voor bij bewoners met COVID-19 (63%) dan bij bewoners 
zonder C)VID-19 (42%). Kortademigheid komt vaker voor bij bewoners zonder COVID-19 (1=39%) dan 
bij bewoners met COVID-19 (30%). Vermoeidheid werd bijna 2x zo vaak gerapporteerd bij bewoners 
met COVID-19 (23%) dan bij bewoners zonder COVID-19 14%). Misselijkheid werd vaker 
gerapporteerd bij bewoners zonder COVID0-19 (20%) dan bij bewoners met COVID-19. (Hertogh e.a. 
2020) 
Bij Archipel herkennen we bovenstaand landelijk beeld in de klachtenpresentatie en het beloop bij 
bewoners die besmet of verdacht waren van COVID-19.  
 
COVID-19 in het verpleeghuis 
Nederland geldt als gidsland voor zorg in de laatste levensfase in het verpleeghuis (of thuis). 
Advanced Care Planning is onderdeel van dagelijkse zorg in het verpleeghuis. Dit maakt dat ouderen 
in het verpleeghuis zelf of via hun wettelijk vertegenwoordiger meestal keuze maken om niet naar 
ziekenhuis te gaan. Ook tijdens COVID-19 besmetting besloot het merendeel van bewoners dit in 
eigen woonomgeving van het verpleeghuis uit te zieken of palliatief beleid in te zetten wanneer 
genezing niet meer mogelijk is. Een recent artikel gebaseerd op ervaringen in diverse Europese 
landen, geeft overzicht van belangrijke aspecten voor COVID-19 zorg in verpleeghuis en ouderen in 
laatste levensfase. (Lapid e.a. 2020) 
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Mensen op psychogeriatrische afdelingen zijn meestal opgenomen vanwege een neurodegeneratief 
beeld meestal dementie, vaak in combinatie met gedragsproblemen. De ziekte van Alzheimer is de 
meest voorkomende vorm van dementie in het verpleeghuis. Mensen op een somatische afdeling 
hebben vaker onderliggend neurologisch lijden (zoals Parkinson, MS) of zijn opgenomen i.v.m. een 
aan hart- en vaatziekten gerelateerde aandoening zoals een CVA.  
De gemiddelde leeftijd op somatische afdelingen van verpleeghuizen (77,8 jaar ) ligt lager dan op 
psychogeriatrische afdeling (83,1 jaar). (Hertogh e.a. 2020) De psychogeriatrische afdelingen van 
Archipel locatie Landrijt vormen hierop waarschijnlijk een uitzondering gezien de bijzondere 
doelgroepen (Jonge Mensen met Dementie, Ziekte van Huntington, syndroom van Korsakov worden 
vaker op relatief jonge leeftijd opgenomen).  
 
De populatie cliënten die binnen Archipel woont, komt overeen met bovenstaande gegevens, zeker 
op de locaties waar veel besmettingen waren. De uitzondering is hiervoor zijn de bijzondere 
doelgroepen die wonen binnen locatie Dommelhoef en Landrijt waar weinig tot geen besmettingen 
waren.  
 
Fase van beleving bij dementie 
Dementie zorgt er ook voor dat mensen afhankelijk zijn van anderen voor het invullen van hun dag, 
het vormgeven van sociaal contact of ondersteuning bij ADL activiteiten. Mensen met dementie of 
met ernstige cognitieve stoornissen hebben moeite met begrijpen en toepassen en naleven van 
maatregelen tegen COVID-19. Door geheugenproblemen onthouden ze de regels niet en door gebrek 
aan inzicht kunnen ze niet goed inschatten wat hun eigen gedrag voor gevolgen heeft.  
In het verpleeghuis wonen op psycho-geriatrische afdelingen vooral mensen met dementie in 
gevorderde tot ver gevorderde fase van Dementie. Hierbij spreekt men in geval van gevorderde 
dementie ook wel van de van de ‘fase van het verdwaalde ik’. Bewoners zijn verdwaald in hun 
levensgeschiedenis en zichzelf en vaak letterlijk zoekend naar contact, houvast en fysieke nabijheid 
van anderen. Hierdoor is het niet mogelijk om te voldoen aan de 1,5 meter afstand. Binnen het 
verpleeghuis vervullen mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers op de afdeling deze rol. Mensen 
met dementie in deze fase zijn vaak nog redelijk mobiel en in staat initiatief te nemen en gaan actief 
op zoek naar anderen wanneer ze zich onzeker voelen, vragen hebben of behoefte hebben aan 
sociaal contact. Meestal zijn mensen, met ondersteuning in deze fase redelijk in staat aan te geven of 
ze lichamelijke klachten hebben of ongemak ervaren. 
Mensen met een verder gevorderde tot eindstadium dementie zitten vaker in de ‘ fase van 
verborgen ik’ en ‘ fase van het verzonken ik’ . Zij zijn voor contact en verzorging volledig afhankelijk 
van initiatief van anderen. Vaak zijn zij meer beperkt in hun mobiliteit en zitten zij in een rolstoel of 
blijven mensen geheel of gedeeltelijk op bed. Ze zijn in zichzelf gekeerd en kunnen minder goed 
aangeven waar ze behoefte aan hebben door problemen in de communicatie. Ook kunnen zij niet of 
nauwelijks aangeven of ze last hebben van bijv. lichamelijke klachten of ongemak. Inschatten van 
klachten of lichamelijk ongemak gebeurt op basis van observaties van directe omgeving van 
veranderingen in non-verbaal gedrag. Het is hierdoor lastiger of in sommige gevallen niet mogelijk 
om te achterhalen of een cliënt COVID-19 gerelateerde klachten heeft. 
 
Invloed probleemgedrag  
Het overgrote deel (72 – 92%) van mensen in het verpleeghuis heeft te maken met neuro 
psychiatrische symptomen en probleemgedrag zoals apathie, depressie, angst, agitatie, en agressie, 
wanen en hallucinaties (Prins e.a. 2020). 
Actief probleemgedrag is gedrag waarbij gedrag leidt tot toename activiteit bij de bewoner en 
dientengevolge toename van interactie met anderen dat hypothetisch, de kans op verspreiding 
onbedoeld kan vergroten. In de praktijk is actief probleemgedrag gekenmerkt door rusteloos 
rondlopen of aanklampen / claimen van medewerkers en bewoners, verbale onrust (roepen), 
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prikkelbaarheid en verbale agressie ( schelden) of fysieke agressie (slaan/schoppen/bijten). Bij 
ernstige agressie kan het nodig zijn dat er interventies nodig zijn in de vorm van fysiek ingrijpen door 
zorgpersoneel (i-team interventie, vastpakken).  
Passief probleemgedrag kenmerkt zich meer door afname of ontbreken van gedrag en maakt dat 
iemand minder actief is meer op zichzelf is en vaak minder in contact met anderen In de praktijk is dit 
zichtbaar als terugtrekken, initiatiefverlies / apathie of somberheid. Hypothetisch maakt dit de kans 
op besmetting onbedoeld mogelijk kleiner.  
 
De resultaten van onderzoek naar de invloed van COVID-19 maatregelen in relatie tot 
probleemgedrag in het verpleeghuis is onderzocht door het UKON. Hierbij is te zien dat maatregelen 
zowel invloed hebben op toename als afname van probleemgedrag en op het soort probleemgedrag. 
Hierbij lijkt de ernst van cognitieve stoornissen van invloed te zijn waardoor er verschil is tussen 
bewoners op somatische afdelingen (toename probleemgedrag) en bewoners op psychogeriatrische 
afdelingen (afname probleemgedrag) (pg). Enerzijds lijken minder prikkels bij cliënten tot rust en een 
afname in probleemgedrag zoals onrust en agitatie te leiden, maar anderzijds ook tot een toename 
bij andere cliënten zoals een mogelijk toename van apathie en stemmingsproblematiek. (Gerritsen 
e.a. 2020) 
Binnen het project “Corona Tijden. Impact van Sociale Afstand op Kwetsbare Groepen” onderzoeken 
het Trimbos-instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit de gevolgen van sociale 
isolatie op bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra. Meer dan de helft van de medewerkers 
melden naast eenzaamheid ook ernstiger problemen onder bewoners waaronder agitatie, depressie, 
angst en prikkelbaarheid. 41% meldt ook een verandering van eetlust. Een toename in verdriet en 
onrust bij naaste wordt door bijna de helft van de familieleden gemeld. In een op de tien gevallen 
wordt ook aangegeven dat er meer antipsychotica wordt voorgeschreven of dat hiermee gestart is. 
(de Vries & Pols 2020)  
- De resultaten van het onderzoek dat binnen Archipel is gedaan naar invloed van de maatregelen 

op probleemgedrag komt overeen met de recente landelijke onderzoeken. Hierbij lijkt er een 
verschil te zijn tussen psychogeriatrische bewoners (afname actief probleemgedrag) en 
somatische bewoners (toename passief probleemgedrag) 

- Uit vragenlijst onderzoek binnen Landrijt komt naar voren dat met name maatregelen die 
samenhangen met het aantal prikkels in de omgeving, zoals bezoekbeperking, afname 
therapieën, veranderingen in het activiteitenaanbod (meer op de afdeling en minder buiten de 
afdeling), lijken van invloed te zijn op minder overprikkeling, meer rust en een afname in 
sommige vormen van probleemgedrag. 

- Een meting van het aantal agressie incidenten binnen Archipel laat een significante daling zien in 
2020 ten opzichte van 2019. Dit is te verklaren door een afname van agressie bij bezoekers, 
medewerkers en cliënten. Bij het overgrote deel van gemelde incidenten is de cliënt veroorzaker 
van het incident. Kijkend naar type agressie zijn fysieke agressie (met en zonder verbale agressie) 
en seksuele intimidatie betekenisvol afgenomen. Andere vormen van agressie zijn gelijk 
gebleven.  
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Factoren samenhangend met medewerkers en werkprocessen 
Infectiepreventie in het verpleeghuis 
Archipel heeft een eigen kwaliteitssysteem, het ´Kwaliteitskompas´ waarbij het uitgangspunt de 
dialoog tussen cliënt en medewerker is. Het Kwaliteitskompas heeft verschillende reisdoelen. De 
inhoud van de reisdoelen van het Kwaliteitskompas zijn afgeleid uit het landelijk Kwaliteitskader en 
het programma 'Thuis in het verpleeghuis'.  
Op basis van wat goed gaat en wat beter kan, worden verbeterpunten opgepakt. Teams leren van 
elkaar door verbeterpunten te delen en met elkaar in gesprek te gaan in de vorm van een 
kwaliteitsgesprek. In september 2019 hebben teams kwaliteitsgesprekken gehouden over hygiëne.  
 
Er is gebruik gemaakt van de evaluaties die zijn ingevuld door alle locatie coördinatieteams binnen de 
locaties van Archipel. In de evaluatie is vanuit cliënt, medewerker en organisatieperspectief gekeken 
naar wat goed ging, wat beter kon en wat behouden moet blijven. Onderstaand worden steeds 
algemene bevindingen voor alle locaties weergegeven en daaronder locatie specifieke bevindingen. 
Alleen de bevindingen die gaan over factoren die invloed hebben gehad op verspreiding van COVID-
19 zijn meegenomen.  
 
Algemene indruk uit evaluatie van alle locaties  
De onbekendheid van het COVID-19 virus en de continue veranderingen in de landelijke richtlijnen en 
daarop volgend in de beschikbare protocollen van Archipel worden regelmatig genoemd als 
onderwerp van verbetering. Het was voor zorgmedewerkers lastig om dit continue bij te houden en 
daar op te anticiperen. Veranderingen in protocollen, ook bij de bezoekregeling moesten in een kort 
tijdsbestek opgevolgd worden. De rol van het coördinatieteam en de verbinder wordt als positief 
ervaren en droeg bij aan duidelijkheid. Ook wordt de beschikbaarheid van testen voor zowel cliënten 
als medewerkers benoemd als punt dat te laat op gang kwam.  
 
Locaties specifieke aandachtpunten  
- Onduidelijkheid over de beschikbaarheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
- Binnen een woongroep is het lastig om afstand te bewaren, zowel voor medewerkers als 

cliënten. 
- Het was lastig om te begrijpen dat er voor de vitale beroepen andere regels waren, zoals alleen 

bij koorts niet komen werken. 
- Naarmate afdelingen of locaties meer werden gecompartimenteerd, leek dit te leiden tot minder 

verspreiding en besmetting.  
- Binnen de locatie Akkers is ook gekeken naar de angst bij medewerkers om een rol te hebben in 

de verspreiding van besmettingen of om zelf besmet te raken. Hieruit komt naar voren dat een 
kleine groep medewerkers angst had om zelf besmet te raken, echter het overgrote deel ging 
juist over eigen grenzen heen ten gevolge van een groot verantwoordelijkheidsgevoel om 
continuïteit van zorg te kunnen waarborgen.  

 
Werkprocessen in het verpleeghuis 
Algemene indruk uit evaluaties van alle locaties  
Vanaf 30 maart was het voor medewerkers niet meer toegestaan om op verschillende locaties te 
werken (m.u.v. de artsen, logopedisten en het Ambulant Verpleegkundig Team). Flexmedewerkers 
en overige behandelaren (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen etc.) werden gekoppeld 
aan een vaste locatie. Medewerkers bleven zo veel mogelijk op één afdeling maar dit was in het 
kader van de continuïteit van zorg in de nachtdienst niet altijd mogelijk (een nachtdienst is 
verantwoordelijk voor meerdere afdelingen). In het ´coronaprotocol´ staat beschreven hoe 
gehandeld moet worden bij een vermoeden op of een besmetting met COVID-19. In het 
´uitbraakprotocol´ staat beschreven hoe gehandeld moet worden als er daadwerkelijk sprake is van 

https://www.archipelzorggroep.nl/_asset/_public/Kompas/Kwaliteitskompas-het-kwaliteitssysteem-van-Archipel_def-november-2019.pdf
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besmetting met COVID-19. Het uitgangspunt was dat bij besmetting, kamerisolatie werd toegepast, 
indien dit niet mogelijk was, werd overgegaan op een cohort.  
 
Locaties specifieke aandachtspunten  
- Binnen de PG afdelingen van locatie Akkers vonden besmettingen plaats op alle etages in een 

kort tijdsbestek aan het begin van de COVID-19 crisis. Omdat het binnen het PG gedeelte van de 
locatie niet mogelijk was om te compartimenteren werd er gekozen voor één cohort op alle 
etages voor 50 cliënten. Omdat het aantal besmettingen binnen dit cohort bleef stijgen is er voor 
gezorgd dat iedere etage een apart cohort werd. Uit de evaluatie komt naar voren dat dit er voor 
gezorgd heeft dat er minder besmettingen waren en meer rust.  

- In een normale situatie kunnen de cliënten van de PG afdelingen rond lopen door de gehele 
locatie. Tijdens de uitbraak was het de bedoeling dat besmette cliënten geïsoleerd op hun kamer 
bleven, als cliënten deze isolatie niet konden naleven werden deuren op slot gedaan. 
Cameratoezicht en begeleiding maakten het mede mogelijk dat het toch mogelijk was om 
toezicht te houden op cliënten.  

 
Tabel 2.1 Personeelssamenstelling verpleging en verzorging zorgteams op alle Archipellocaties op 
basis van niveau (excl. flexmedewerkers) 

 Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,1% 11,9% 10,4% 41,0% 11,1% 

April 0,1% 12,3% 10,4% 40,4% 11,5% 

Mei 0,1% 12,7% 10,4% 39,9% 11,5% 

 
Tabel 2.2 zorgteams Passaat 

  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,7% 11,2% 21,0% 46,3% 5,8% 

April 0,6% 11,2% 19,6% 46,6% 5,7% 

Mei 0,6% 11,0% 19,3% 46,3% 5,6% 

 
Tabel 2.3 zorgteams Akkers 

  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,0% 17,2% 10,8% 37,5% 5,7% 

April 0,0% 18,7% 11,2% 35,3% 5,9% 

Mei 0,0% 18,9% 11,0% 35,7% 5,8% 

 
Tabel 2.4 zorgteams Berkenstaete 

  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,0% 6,9% 6,2% 41,0% 9,9% 

April 0,0% 7,9% 7,5% 41,4% 11,5% 

Mei 0,0% 7,8% 8,2% 40,4% 11,2% 

 
Tabel 2.5 zorgteams Nazareth 

 Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,0% 16,1% 10,9% 37,4% 7,8% 

April 0,0% 16,2% 11,1% 36,9% 9,0% 

Mei 0,0% 18,0% 10,8% 35,2% 9,1% 

 
Tabel 2.6 zorgteams Kanidas 
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 Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,0% 18,4% 7,3% 47,3% 3,1% 

April 0,0% 18,4% 7,1% 46,2% 2,9% 

Mei 0,0% 18,5% 8,0% 44,2% 2,8% 

 
Tabel 2.7 zorgteams Fleuriade 

  Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Maart 0,0% 16,9% 10,0% 37,5% 11,2% 

April 0,0% 18,4% 9,9% 38,3% 13,7% 

Mei 0,0% 18,2% 9,6% 37,6% 13,3% 

 
In bovenstaande tabellen over de personeelssamenstelling verpleging en verzorging op basis van 
niveau is te zien dat de verdeling van de functiemix gedurende de periode maart, april en mei 2020 
eigenlijk nagenoeg gelijk is gebleven. Voor het opleidingsniveau van medewerkers geldt binnen de 
verpleeghuissector dat niveau 3 en 4 de hogere niveaus zijn (verzorgende (IG) en verpleegkundige): 
- Locaties Akkers, Nazareth en Fleuriade hebben minder medewerkers met niveau 3 dan het 

gemiddelde van alle Archipel locaties.  
- Locaties Passaat en Kanidas hebben meer medewerkers met niveau 3 dan het gemiddelde van 

alle Archipellocaties.  
- Locaties Akkers, Passaat, Nazareth en Kanidas hebben minder medewerkers met niveau 4 dan 

het gemiddelde van alle Archipellocaties.  
- Locatie Fleuriade heeft meer medewerkers met niveau 4 dan het gemiddelde van alle 

Archipellocaties.  
 
Op basis van deze gegevens kan geen uitspraak worden gedaan of de personeelssamenstelling van 
de verpleging en verzorging verband houdt met de verspreiding van COVID-19. Binnen de locaties 
met veel besmettingen waren er zowel teams waarbij er minder medewerkers met niveau 3 of 4 dan 
het gemiddelde werkte dan teams waarbij het niveau wel boven het gemiddelde lag. Dit geldt ook 
voor de locaties waar weinig besmettingen waren.  
 
Ziekteverzuim 
In dit onderdeel is gekeken naar het totale gemiddelde verzuimcijfer voor alle Archipel in vergelijking 
met de gemiddelde verzuimcijfers voor de 6 locaties (Akkers, Berkenstate, Passaat, Nazareth, 
Fleuriade en Kanidas). Onder de verzuimcijfers vallen de zorgteams, facilitair, algemeen en de 
Gasterij. In de laatste kolommen staan de verzuimcijfers van de maanden waarin de meeste 
besmettingen waren (maart en april) in de eerste kolommen staan de gemiddelde cijfers tot en met 
februari 2020 (vóór de uitbraken) en de cijfers van de eerste helft van 2019.  
 
Tabel 3 Gemiddelde verzuimcijfers per maand of tot bepaalde periode voor 7 locaties Archipel  

 Gemiddeld tot en 
met mei 2019 

Gemiddeld tot en 
met februari 2020 

Maart 2020 April 2020 

Archipel totaal 6,58% 9,70% 12,25% 10,89% 

Akkers 7,05% 11,43% 15,63% 15,81% 

Passaat 7,63% 13,75%  15,44% 17,44% 

Nazareth  6,15% 11,64% 13,34% 12,06%  

Berkenstaete 4,90% 8,36% 15,28% 12,37%  

Fleuriade 8,53% 8,71% 12,18% 9,39%  

Kanidas 11,19% 14,88% 19,47%  15,93% 
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In tabel 3 is te zien dat van de onderzochte locaties, alleen locatie Fleuriade in maart en april, ónder 
het gemiddelde ziekte verzuim van Archipel totaal zat. Locaties Akkers en Passaat hadden het 
hoogste gemiddelde in zowel de maand maart als april. Alle locaties hadden in de maand maart een 
hoger ziekte verzuim dan in de periode t/m februari 2020, dit kan mogelijk verklaard worden doordat 
medewerkers besmet zijn geraakt met COVID-19 of klachten mét koorts hadden en niet konden 
komen werken3. Opvallend is dat verzuimcijfers van 2020 ten opzichte van die van 2019 voor alle 
locaties fors hoger liggen.  
 
Medewerkers die wonen in gemeenten waar veel besmettingen waren  
Voor dit onderzoek is bij HR een anoniem overzicht van de woonplaatsen van alle Archipel 
medewerkers (ook stagiaires en vrijwilligers) en de locatie waar zijn werkzaam zijn opgevraagd. In de 
overzichten van het RIVM is gekeken naar de gemeenten4 in onze regio waar de meeste 
besmettingen per 100.000 inwoners waren (gemeenten waar 230 tot 410 besmettingen waren per 
100.000 inwoners). (RIVM 2020) 
 
Figuur 5: gemeenten Zuidoost Brabant met meer dan 230 besmettingen per 100.000 inwoners 

 
 
Vervolgens is gekeken hoeveel medewerkers van Archipel er woonachtig zijn in deze gemeenten. Het 
overzicht met medewerkers bestond uit 3700 medewerkers, hiervan woonden er 39 in de 
gemeenten met meer dan 230 besmettingen per 100.000 inwoners.  
13 van deze medewerkers werken binnen locatie, Akkers, Berkenstaete, Passaat, Nazareth, Kanidas 
of Fleuriade. Er zijn 4 behandelaren en 3 flexmedewerkers die wonen in de “risicogemeenten”. In 
onderstaande tabel staat hoeveel medewerkers er per locatie uit de “risicogemeenten” komen.  

  

                                                           
3
 In dit onderzoek is niet gekeken naar het verzuim onder CSU medewerkers (extern schoonmaakonderhoud),  

4
 Gemert- Bakel, Boekel, Bernheze, Landerd, Sint Anthonis, Peel en Maas, Cranendonck 
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Locatie en plaats van locatie Aantal medewerkers uit gemeenten met meer dan 230 
besmettingen per 100.000 inwoners 

Akkers, Nuenen 1 

Berkenstaete, Son 5 

Passaat, Eindhoven 3 

Nazareth, Best 1 

Kanidas, Best 2 

Fleuriade, Eindhoven 1 

Totaal  13 

 
Er werken binnen alle onderzochte locaties medewerkers uit gemeenten waar veel besmettingen 
waren. Binnen locatie Berkenstaete werken de meeste medewerkers uit deze risicogemeenten, 
Binnen locatie Nazareth en Fleuriade de minste. Mogelijk was het risico op besmetting groter indien 
er medewerkers uit risicogebieden binnen een locatie werkten. Dit kan uit deze gegevens niet 
opgemaakt worden, om dit verband te kunnen achterhalen zou er uitgezocht moeten worden om 
welke medewerkers het gaat en met welke cliënten zij contact hebben gehad.  
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Factoren samenhangend met de fysieke bouw 
Voor dit hoofdstuk is er gekeken naar factoren samenhangend met de fysieke bouw van locaties 
waar relatief veel besmettingen waren ( Akkers, Berkenstaete (PG), Nazareth en Passaat) en locaties 
waar relatief weinig of geen besmettingen waren (Fleuriade en Kanidas). Onderstaand staat per 
locatie aangegeven wat algemene bijzonderheden zijn en vervolgens worden de bijzonderheden per 
locatie weergeven. Vervolgens staan algemene kenmerken per locatie in een tabel beschreven en is 
er een tabel met specifieke COVID-19 gerelateerde kenmerken.  
 
Algemene bijzonderheden  
- De ventilatiesystemen die binnen Archipel worden gebruikt zijn gecontroleerd en er is geen risico 

op verspreiding van COVID-19 aanwezig.  
- Binnen alle onderzochte locaties is op de cliëntkamers sprake geweest van openlucht ventilatie 

door het openen van ramen na de zorgmomenten.  
 
Locatie specifieke bijzonderheden  
Locatie Akkers 
- Locatie Akkers heeft een groot loopcircuit waarbij cliënten de mogelijkheid hebben om door de 

gehele locatie en op alle afdelingen rond te lopen. Binnen de locatie zijn twee huiskamers op de 
begane grond waar ongeveer 25 cliënten van de gehele locatie per huiskamer kunnen zitten.  

- Binnen de locatie zijn smalle gangen waardoor het niet mogelijk is om elkaar op 1,5 meter 
afstand te passeren.  

- De huiskamers van locatie Akkers zijn compact, er zitten hierdoor veel cliënten in een kleinere 
ruimte, 1,5 meter afstand houden is niet mogelijk als de huiskamers vol zitten.  

- De PG afdelingen van de locatie bevinden zich op 3 verdiepingen, compartimenteren per etage 
was niet mogelijk.  

 
Locatie Berkenstaete 
- Binnen de somatische afdeling van locatie Berkenstaete wonen cliënten in een eigen 

appartement.  
- De huiskamers van de PG afdelingen bevinden zich in een inpandige ruimte, hierdoor is het niet 

mogelijk om in de huiskamer de ramen open te zetten voor openlucht ventilatie. 
- De gang naar de huiskamers op de PG afdelingen zijn smal, hierdoor is het niet mogelijk om 

elkaar met 1,5 meter afstand te passeren.  
 
Locatie Nazareth 
- Geen locatie specifieke bijzonderheden 
 
Locatie Passaat 
- Het PG gedeelte van locatie Passaat heeft een groot loopcircuit waarbij cliënten van alle vier de 

PG afdelingen de mogelijkheid hebben om rond te lopen over alle afdelingen en gebruik te 
maken van alle gezamenlijke ruimtes/ huiskamers.  

- Binnen de PG afdelingen is er de mogelijkheid om te compartimenteren.  
 
Locatie Fleuriade 
- Geen locatie specifieke bijzonderheden 
 
Locatie Kanidas 
- Locatie Kanidas heeft een groot loopcircuit, via de Gasterij zijn de afdelingen met elkaar 

verbonden en hebben cliënten de mogelijkheid om zowel in de Gasterij of andere afdelingen met 
huiskamers rond te lopen. 

- Binnen de afdelingen is er de mogelijkheid om te compartimenteren.  
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Overzicht kenmerken locaties  
 Akkers Passaat Berkenstaete 

PG 
Nazareth  Fleuriade Kanidas 

Huiskamers 2 centrale 
huiskamers 
voor gehele 
locatie 

Per afdeling Per afdeling Per afdeling Per afdeling Per afdeling 

Loopcircuit Ja Ja Nee Nee  Nee Ja 
Ingebouwde 
ventilatie (excl. 
openen van 
ramen) 

Ja Alleen 
luchtafzuiging 

Ja Ja Ja Ja 

Rookruimte op 
afdeling 

Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Luchtbevochtiging Nee Nee Nee Ja Ja Ja  
Mogelijkheid tot 
openzetten ramen 

Ja Ja Ja (m.u.v. 
inpandige 
huiskamer) 

Ja Ja Ja 

Mogelijkheid tot 
compartimenteren 

Nee Ja Ja Ja Ja Ja 

Gedeeld sanitair Nee  Ja Ja Ja Ja Ja 
Loopruimtes Smalle 

gangen en 
laag plafond 

Vrij ruime 
gangen 

Smalle gang 
naar 
huiskamer 

Vrij ruimte 
gangen 

Vrij ruime 
gangen 

Vrij ruime 
gangen 

 
Aandachtspunten COVID-19 

 Akkers Passaat Berkenstaete 
PG 

Nazareth  Fleuriade Kanidas 

Ramen open Ja Ja Ja (inpandige 
afdeling) 

Ja Ja Ja 

Inzet mobiele airco Nee Nee Ja Nee Nee  Nee 
Afsluiten 
loopcircuit 

In eerste 
instantie 
gedeeltelijk, 
daarna per 
afdeling 

Ja Tijdens 
cohort 

N.v.t. n.v.t. Nee  

 
Verspreiding besmettingen  
Binnen locatie Akkers vonden de besmettingen plaats door het gehele PG gedeelte van de locatie. De 
eerste 5 besmettingen waren op zowel de begane grond, eerste en tweede etage van de locatie. Dit 
kan mogelijk verklaard worden door het grote loopcircuit van de locatie waarbij cliënten van alle 
afdelingen met elkaar in contact kunnen komen in bijvoorbeeld de huiskamer of tijdens het 
rondlopen.  
Binnen locatie Passaat staan de vier PG afdelingen met elkaar in verbinding, er zijn besmettingen 
geweest op twee afdelingen, Lavendelhof en Rozemarijnhof. Dit zijn de afdelingen die beide achterin 
de locatie liggen. Het is opvallend dat er geen verspreidingen zijn geweest op de afdelingen voorin de 
locatie, dit kan mogelijk verklaard worden omdat vanaf 13 maart locatie Passaat al in twee delen was 
opgesplitst. De eerste besmettingen binnen Passaat waren begin april (ruim 14 dagen na 13 maart).  
 
Binnen de PG afdelingen van locaties Berkenstaete is een kleiner loopcircuit waarbij cliënten alleen 
zelfstanding kunnen rondlopen binnen hun eigen afdeling en etage. In de verspreiding van de 
besmettingen is te zien dat er alleen besmettingen zijn geweest binnen één afdeling. Mogelijk kan dit 
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verklaard worden omdat deze cliënten veel minder contact hebben met cliënten van andere 
afdelingen dan bij locatie Akkers en Passaat waar een groter loopcircuit is.  
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Factoren samenhangend met beleid en organisatie  
Beleid en organisatiestructuur  
Op 20 februari 2020 nam Archipel deel aan de eerste bijeenkomst over COVID-19 georganiseerd door 
de GGD en het GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Daar werd onder 
andere opgeroepen om de influenza A protocollen uit 2009 te raadplegen en updaten. Op 4 maart 
publiceert Archipel de eerste versie van het coronaprotocol waarin acties worden beschreven bij een 
verdenking of besmetting op COVID-19. 
 
In eerste instantie lag de coördinatie van alle COVID-19 richtlijnen bij de werkgroep hygiëne en 
infectiepreventie. Deze werkgroep heeft op 27 februari 2020 een extra bijeenkomst vanwege COVID-
19 belegd. De werkgroep hygiëne en infectiepreventie bestaat uit een Specialist 
Ouderengeneeskunde, procesbegeleider kwaliteit, teamleider facilitair, infectiepreventiedeskundige 
GGD, adviseur beleid HR en een verpleegkundige van het AVT (Ambulant Verpleegkundig Team).  
Door de vele ontwikkelingen en heftigheid door de tijd wordt de werkgroep aangevuld met andere 
betrokkenen uit de organisatie, waardoor een operationeel interventieteam ontstond (o.a. manager 
bedrijfsvoering, manager facilitair, transitiebegeleider, communicatieadviseur). Het eerste overleg 
met het operationeel interventie team is op 16 maart. Hierna komt dit interventie team dagelijks 
bijeen (maandag tot en met vrijdag). De voorzitter van het interventie team heeft dagelijks contact 
met de Raad van Bestuur.  
Na een aantal bijeenkomsten blijkt dat het operationeel te groot wordt en niet meer werkbaar is, en 
wordt besloten om een tactisch uitbraakteam op te richten en een operationeel team. Inmiddels 
worden er op alle locatie coördinatieteams gevormd met verschillende betrokkenen van een locatie. 
Het locatiecoördinatieteam is verantwoordelijk voor het verspreiden en implementeren van alle 
COVID-19 protocollen naar de zorgteams en andere medewerkers. Daarnaast zijn zij het 
aanspreekpunt op locaties en konden zij rechtstreeks vragen stellen aan het tactisch uitbraakteam. 
Binnen alle COVID-19 gerelateerde richtlijnen was er ruimte om bepaalde zaken op locatie specifiek 
niveau in te richten. Voor ieder locatie coördinatieteam worden er “verbinders” geworven die half 
april starten.  
Omdat bleek dat de coördinatieteams op locatie heel goed werkte en operationele zaken op locatie 
decentraal oppakte was het niet meer noodzakelijk dat er ook een centraal operationeel team was. 
De combinatie van centrale instructie door het tactisch uitbraakteam die vervolgens decentraal op 
locatie werden uitgevoerd, werkte erg goed. Binnen de coördinatieteams op locatie mocht zelf 
gekeken worden hoe protocollen werden geïmplementeerd er zijn geen verschillen in werkwijzen 
gesignaleerd die invloed hebben gehad op besmettingen met COVID-19.  
 
In deze eerste periode werd eigenlijk steeds stap voor stap opgeschaald indien dit nodig was en 
werden werkwijzen en systemen geëvolueerd.  
 
Voor het opstellen van het beleid heeft Archipel continue de landelijke richtlijnen gevolgd vanuit het 
RIVM. Daarnaast was er provinciaal beleid vanuit de GGD en regionaal beleid vanuit het RONAZ 
(Regionaal Overleg Niet Acute Zorg) en hadden bestuurders uit de regio twee keer per week overleg. 
Deze landelijke en regionale richtlijnen zijn vertaald naar Archipel protocollen en werden regelmatig 
getoetst aan de protocollen van collega instellingen:  
- Coronaprotocol: dit protocol beschrijft alle handelingen en acties bij een (vermoeden) op een 

besmetting met COVID-19 
- Uitbraakprotocol: dit protocol beschrijft alle handelingen en acties als er daadwerkelijk sprake is 

van COVID-19 besmetting(en).  
- Continuïteitsplan: dit plan beschrijft in stappen hoe de continuïteit van zorg en 

bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft tijdens een pandemie.  
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Communicatie Archipel   
Voor de communicatie van alle COVID-19 ontwikkelingen en beleidswijzigingen wordt gebruik 
gemaakt van de intranetsite van Archipel, Archinet. Dagelijks is er een update “corona update” 
gegeven waarin belangrijke wijzigingen kort werden benoemd. Daarnaast was er mogelijkheid om in 
de “coronagroep” op Archinet vragen te stellen die zo snel mogelijk werden beantwoord door leden 
van het tactisch uitbraakteam. Deze vaak praktische vragen werden verwerkt als veel gestelde 
vragen.  
 
Informatie voor naasten en familie en veel gestelde vragen over COVID-19 staan op de website van 
Archipel. Daarnaast werden er locatie specifieke nieuwsbrieven verstuurd en nam de Raad van 
Bestuur een filmpje op waarin ontwikkelingen werden besproken.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Vanaf het begin van de COVID-19 waren er zorgen over voldoende voorraad persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). Om er voor te zorgen dat alle PBM’s eerlijk werden verdeeld en 
overzicht was op de voorraad, werd de voorraad naar een centrale plek verplaats en werd de 
voorraad beheerd door het Ambulant Verpleegkundig Team (AVT) van Archipel. 
Indien persoonlijke beschermingsmiddelen op dreigde te raken is continue gezocht naar een veilig 
alternatief zodat medewerkers nooit onbeschermd hebben hoeven werken.  
 
Bezoekregeling  
Vanaf 26 mei is er weer beperkt bezoek mogelijk op afdelingen waar geen besmettingen of 
verdenkingen op COVID zijn. Daarnaast worden er andere maatregelen in stappen versoepeld. De 
kaders van deze versoepelingen staan vastgelegd in onderstaande Archipel documenten:  
- Bezoekregeling 
- Wonen en werken binnen een 1,5 meter omgeving 
Deze documenten zijn met instemming van de cliëntenraden tot stand gekomen. 
 
Op 1 juli 2020 wordt de bezoekregeling beëindigd en uiterlijk 15 juli zijn alle Archipellocaties weer 
open voor alle bezoekers. Vanaf 15 juli wordt het tactisch uitbraak team “slapend” en worden de 
verantwoordelijkheden weer belegd bij de werkgroep hygiëne en infectiepreventie. De 
coördinatieteams op locaties blijven wel actief.  
 
Leren en verbeteren  
Zowel tijdens als na de COVID-19 crisis is Archipel continue bezig geweest met leren en verbeteren. 
Protocollen en processen werden continue aangepast en positieve bevindingen en leerpunten 
werden continue meegenomen. Na de COVID-crisis periode hebben er evaluaties plaatsgevonden 
binnen het tactisch uitbraakteam, de coördinatieteams op locatie, de club van 80 en met de 
cliëntenraad.  
 
Zoals al eerder vermeld vindt Archipel het heel belangrijk om de COVID-19 te evalueren zodat zij 
kunnen leren en verbeteren van de heftige en hectische periode. Naast de evaluaties op locatie en 
organisatieniveau doet Archipel mee met verschillende onderzoekslijnen over COVID-19 waarvan dit 
onderzoek er een is.  
Daarnaast lopen er landelijk ook veel verschillende onderzoeken zoals een onderzoek naar de 
verruiming van de bezoekregeling en het verbod op bezoek.  
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Analyse  
Cliëntperspectief 
Binnen Archipel zijn er in de periode van maart 2020 tot en met mei 2020 815 cliënten besmet met 
COVID-19. Op locaties Akkers (Nuenen), Berkenstaete (Son), Nazareth (Best) en Passaat (Eindhoven), 
waren relatief de meeste besmettingen. Op 16 maart werd door de veiligheidsregio besloten dat alle 
locaties dicht gingen voor bezoek. In het verloop van de besmettingen is te zien dat 14 dagen 
(incubatietijd) na het sluiten van de locaties er binnen Archipel 16 besmettingen waren. Het grootste 
gedeelte van de besmettingen binnen Archipel zal dus veroorzaakt zijn door besmettingen door 
cliënten onderling of door medewerkers. In de laatste week van maart tot en met de tweede week 
van april vonden er per dag de meeste besmettingen plaats.  
 
Tot 6 april 2020 werden er per afdelingen er maar 1 tot 2 cliënten getest op COVID-19 bij klachten. 
Na 6 april werd dit test beleid verruimd en werden alle cliënten met COVID-19 gerelateerde klachten 
getest. Het grootste aantal van de besmettingen vond plaats op de PG afdelingen, dit komt overeen 
met landelijke cijfers. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat somatische cliënten gemakkelijker 
te instrueren zijn om maatregelen op te volgen en op hun kamer te blijven. PG cliënten hebben 
vanuit hun ziektebeeld behoefte aan nabijheid, hierdoor is het houden van afstand bij deze 
doelgroep, lastig en eigenlijk niet mogelijk. Daarnaast kunnen PG cliënten het moeilijker of niet 
kenbaar maken of zij klachten ervaren.  
 
Opvallend is dat binnen het somatische gedeelte van locatie Berkenstaete toch 6 besmettingen 
waren aan het begin van de COVID-19 periode. Deze cliënten wonen in ruimte appartementen 
waardoor isoleren goed mogelijk is. Mogelijk kan een aantal besmettingen verklaard worden doordat 
onder deze 6 besmettingen, twee echtparen waren. Daarnaast waren deze besmettingen aan het 
begin van de periode en ageerden cliënten toen af en toe nog tegen de regels en zochten toch nog 
gezamenlijke ruimtes op. Het gedrag van de cliënten heeft voor de somatische klachten een grotere 
rol gehad bij de verspreiding dan de fysieke bouw.  
 
Werkprocessen 
Hygiëne en infectiepreventie is een vast onderdeel in het kwaliteitssysteem van Archipel. De 
afgelopen periode zijn er evaluaties gehouden over COVID-19. Belangrijke aandachtpunten vanuit 
geheel Archipel zijn, het steeds op de hoogte blijven van veranderende beleid en hierop anticiperen 
en de beperkingen in he testbeleid in de eerste periode van COVID-19. Daarnaast zijn er enkele 
verbeterpunten op locatieniveau.  
Locatie Akkers was de eerste locatie waar veel besmettingen waren op het PG gedeelte van de 
locatie en over moest gaan op cohort verpleging. Dit was in een periode dat er nog beperkingen 
waren in het testbeleid voor zowel cliënt als medewerker, deze werden pas in een latere periode 
verbreed. Persoonlijke beschermingsmiddelen werden ingezet volgens landelijke richtlijnen, net zoals 
de voorwaarden wanneer medewerkers moesten komen werken. Dat de uitbraak binnen Akkers in 
de aanloopfase van COVID-19 plaats vond, is van invloed geweest maar Archipel heeft tijdens deze 
periode wel continue de landelijke en regionale richtlijnen gevolgd. We weten niet of in deze 
beginperiode, de beperkte inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen en testen volgens landelijke 
richtlijnen, invloed heeft gehad op de moraal van medewerkers.  
Beleid over uitbraak en randvoorwaarden waren pas ontwikkeld of in ontwikkeling. Archipel heeft 
achteraf geleerd en waar mogelijk geanticipeerd op leerpunten uit de cohortperiode en 
verbeterpunten direct toegepast op andere locaties waar uitbraken kwamen. Het advies was ook bij 
locatie Akkers om kamerisolatie toe te passen en als dit niet haalbaar was, zo klein mogelijke 
cohorten te maken. Binnen de locatie was het door het ontbreken van sloten en beperkingen in de 

                                                           
5
 Cliënten met positieve test op COVID-19 of beschouwd als op basis van klinisch beeld. 
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liften fysiek niet mogelijk om te compartimenteren. Daarnaast maakte het ontbreken van huiskamers 
op iedere etage dat met het oog op welzijn van de cliënten andere keuzes werden gemaakt.  
 
In dit gedeelte is ook gekeken of er een verband is te zien in de verspreiding van besmettingen in 
relatie tot het deskundigheidsniveau van medewerkers en bezetting. Er is gekeken naar de verdeling 
van niveaus van de zorgmedewerkers en ziekteverzuim bij de locaties waar veel besmettingen waren 
en locaties waar weinig tot geen besmettingen waren. Op beide onderdelen kan geen verband 
ontdekt worden, binnen beide groepen (met besmettingen en zonder besmettingen) waren er 
locaties met hoger ziekte verzuim dan het gemiddelde van Archipel. Dit geldt ook voor het 
opleidingsniveau van medewerkers, in beide groepen zaten locaties waarbij het percentage 
medewerkers in niveau 3 of 4 lager lag dan het gemiddelde van Archipel totaal.  
 
Gebouwen  
Een belangrijke bevinding voor de verspreiding van COVID-19 lijkt de aanwezigheid van een 
loopcircuit waardoor cliënten van verschillende afdelingen door elkaar lopen op de afdeling. Op de 
locaties Akkers en Passaat zijn grote loopcircuits waardoor cliënten de mogelijkheid hebben om rond 
te lopen door de (gehele) locatie en ook over de verschillende afdelingen. In de overzichten is terug 
te zien dat op locatie Akkers de besmettingen verspreid waren over meerdere afdelingen terwijl op 
de PG afdelingen van locatie Berkenstaete waar de loopcircuits beperkt zijn tot de afdeling zelf, de 
besmettingen ook beperkt bleven tot één afdeling. Binnen Passaat was al een tijd voor de eerste 
uitbraak de locatie in tweeën gesplitst. In de verdeling van de besmettingen is ook te zien dat de 
besmettingen hebben plaatsgevonden in een van de twee delen.  
Daarnaast zijn de gezamenlijke ruimte binnen locatie Akkers drukbezet en in verhouding fysiek 
kleiner dan andere locaties.  
 
Alle onderzochte locaties hebben aangegeven dat tijdens de COVID-19 periode ramen regelmatig 
hebben opengestaan. Er is geen verband te vinden in het gebruik van interne ventilatie of mobiele 
airco’s en verspreiding van besmettingen.  
 
Beleid 
Gedurende de COVID-19 waren er continue veranderende landelijke richtlijnen waardoor ook 
Archipel continue de relevante protocollen moest aanpassen en bijstellen. Het was soms lastig om de 
snelheid van al deze veranderingen te volgen, maar dit lijkt ook inherent aan de crisis waarin we ons 
bevinden. Gedurende de eerste periode is continue geprobeerd om mensen in hun rol te zetten, en 
werd een organisatie en overleg structuur gevormd die in staat was om continue te anticiperen op de 
veranderingen. Omdat er behoefte was aan duidelijkheid, heldere communicatie en een duidelijk 
aanspreekpunt werden er op alle locaties verbinder geworven en toegevoegd aan de 
coördinatieteams.  
 
Omdat er landelijk geen andere kaders waren om te volgen heeft Archipel er voor gekozen om 
continue het beleid van het RIVM te volgen en te vertalen naar Archipel protocollen. Zeker in de 
begin van de periode, waarbij er binnen locatie Akkers al sprake was van een COVID-19 uitbraak, 
volgde veranderingen in beleid zich zo snel op dat het werd ingehaald door de werkelijkheid.  
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Conclusie en aanbevelingen  
Conclusie 
Cliëntperspectief  
- Binnen Archipel zijn besmettingen, omdat alle locaties al vroeg werden gesloten voor bezoek, 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat cliënten elkaar onderling besmetten of door medewerkers 
(met uitzondering van somatiek Berkenstaete en Akkers waar ook al besmettingen waren voor 
de 30 maart (14 dagen na sluiting locaties).  

- Binnen de PG afdelingen waren er meer besmettingen dan op de somatiek afdelingen. Dit komt 
overeen met landelijke cijfers. Waarschijnlijk zijn somatische cliënten beter te instrueren om zich 
aan de maatregelen te houden en indien noodzakelijk bij een isolatie op hun eigen kamer te 
blijven. Voor de doelgroep PG cliënten is nabijheid een belangrijk onderdeel van de zorg, het is 
hierdoor voor deze doelgroep moeilijk om afstand te houden.  

 
Werkprocessen  
- Er zijn aantal locaties die ten opzichte van 2019 een verdubbeling laten zien in hun 

verzuimcijfers, bij een aantal locaties blijven deze cijfers stabiel. Er is vooralsnog geen verband 
gezien tussen het verzuim per locatie en het aantal besmettingen.  

- Binnen een aantal locaties is een andere verdeling van het niveau van de verpleging en 
verzorging. Een verband tussen het deskundigheidsniveau van verpleging en verzorgen en de 
besmettingen ligt niet voor de hand.  

- Het is momenteel niet mogelijk om uit de systemen van Archipel een adequaat overzicht te 
krijgen waarin informatie staat over de aanwezige cliëntenmix (ZZP mix), het aantal ingezette 
medewerkers en het niveau van deze medewerkers. Het lijkt interessant om dit, niet gericht op 
de verspreiding van COVID-19, maar gericht op kwaliteit van leven en welzijn van de cliënten 
verder te onderzoeken. 

- Binnen alle onderzochte locaties kwamen enkele medewerkers uit gemeenten waar veel COVID-
19 besmettingen waren. Van deze medewerkers is niet bekend of zij symptomen van COVID-19 
hebben gehad.  

 
Gebouwen 
- De aanwezigheid van een loopcircuit lijkt invloed te hebben op de verspreiding van COVID-19 

besmettingen. 
- Als er geen loopcircuit is, maar wel smalle gangen of ruimte op de afdelingen zelf, is het lastig om 

afstand te houden. Mogelijk heeft dit invloed gehad op de verspreiding van besmettingen.  
- Kleinere en drukbezette gezamenlijke huiskamers kunnen en rol spelen bij de verspreiding van 

COVID-19 omdat het hierin niet mogelijk is om onderling afstand te houden.  
- Er lijkt geen verband tussen ventilatie door open ramen en interne ventilatie en besmettingen 

met COVID-19 gevonden.  
 
Beleid  
- De beleidskeuze om te werken met een centraal tactisch uitbraakteam en decentraal met 

coördinatieteams op locatie heeft een positieve bijdrage geleverd. 
- Binnen alle locaties zijn er verbinders aangenomen ter versterking van de coördinatieteams om 

te zorgen voor duidelijkheid en coördinatie. De aanwezigheid van deze functionarissen werd als 
zeer prettig ervaren.  

- Gedurende de crisis is er geen tekort geweest aan persoonlijke beschermingsmiddelen en werd 
continue voldaan aan de landelijke richtlijnen. In de begin periode werden volgens de richtlijnen 
nog beperkt persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, en was het beleid over werken met 
klachten nog ruimer. Deze combinatie heeft mogelijk invloed gehad op de verspreiding van 
COVID-19.  
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- Archipel heeft gekozen om het COVID-19 beleid te richten op het beschermen van de kwetsbare 
doelgroep. COVID-19 was een onbekend virus waardoor er vaak een keuze werd gemaakt in het 
kader van veiligheid en minder vanuit welzijn.  

- Omdat er werd geconstateerd dat eind april het testen van medewerkers door de GGD 
vertraging op liep, besloot Archipel een eigen teststraat in te richten. Dit zorgde ervoor dat 
medewerkers sneller getest konden worden.  

- In principe werden hiervoor landelijke richtlijnen gevolgd en kon er advies worden gevraagd aan 
de GGD. In het vervolg kan er gekeken worden of het in sommige gevallen ook mogelijk is om zelf 
keuzes te maken. Nu de eerste evaluaties zijn uitgevoerd, is er behoefte aan een beter evenwicht 
tussen alles inzetten op voorkomen van besmetting en verspreiding, t.o.v. welzijn en maatwerk.  

 
Aanbevelingen voor de toekomst 
Clientperspectief  
- Het is gebleken dat het voor de PG populatie lastig om afstand te houden en maatregelen op te 

volgen. Voor deze populatie is het eigenlijk niet mogelijk om intensief contact te voorkomen. Het 
kunnen naleven van maatregelen en veiligheid moet worden afgewogen tegen de vrijheid van 
cliënten. Communicatie over risico’s van besmetting en verspreiding binnen de PG doelgroep 
moet vooraf helder gecommuniceerd worden naar cliënten en cliëntvertegenwoordigers.  

 
Gebouwen  
- Bij het ontwikkelen van nieuwbouw is het belangrijk om in de toekomst de mogelijkheid om te 

compartimenteren mee te nemen in het vastgoed zodat een gebouw voorbereid wordt in het 
voorkomen van besmettingen. Het is ook verstandig om na te gaan over en binnen de bestaande 
locaties te kijken of er aanpassingen nodig zijn om de binnenkant van het gebouw veiliger te 
maken. Dit moet altijd in balans zijn met het welzijn voor cliënten. In de communicatie naar 
(toekomstige) cliënten moet deze afweging tussen veiligheid binnen de gebouwen en welzijn 
besproken worden. 

- Kijken naar de mogelijkheden voor openlucht ventilatie, vanuit bestaande evidence, als het 
seizoen kouder wordt of juist extreem heet.  

 
Beleid  
- Evalueer of we in de toekomst altijd het beleid van het RIVM willen blijven volgen of dat er meer 

een afweging wordt gemaakt voor het ontwikkelen van eigen beleid.  
- Kwaliteit van leven is even belangrijk als veiligheid. Het kan in het geval van besmettingen lastige 

dilemma’s opleveren. Het is daarom belangrijk om te komen tot een gedragen standpunt dat 
geldt voor de gehele organisatie in geval van besmettingen en zorgt voor houvast. Omdat op dat 
moment wanneer er al sprake is van besmettingen het bespreken van zo´n dilemma niet zo 
eenvoudig meer is. De visie van de organisatie hierop moet helder zijn en gedragen worden door 
deskundigen en betrokkenen (zoals cliëntenraden). Dat betekent dat er een gesprek moet 
plaatsvinden in aanwezigheid van belanghebbenden die vervolgens de Raad van Bestuur een 
voorstel doen over de werkwijze, hierbij oog hebbend voor de maatschappelijke visie en de visie 
van de Raad van Bestuur.  

- In de praktische uitvoering moet dat leiden tot keuze mogelijkheden in de aanpak. Bij het maken 
van een keuze moet, in overleg met cliënt- en cliëntvertegenwoordiging, sprake zijn van 
afwegingen en oog voor creatieve oplossingen die zorgen voor zowel veiligheid als welzijn. Een 
voorbeeld hiervan kan zijn het betrekken van familie bij cliënten die op hun kamer moeten 
blijven vanwege isolatie door voor te stellen om familie bij de cliënt te laten verblijven.  

- De crisisorganisatie moet klaar staan zodat er op het moment dat een crisis aanbreekt, direct 
gehandeld en gecoördineerd kan worden. Dit zal bijdragen aan duidelijke lijnen en 
communicatie. Er moet nagedacht worden over hoe dit georganiseerd gaat worden, per locatie 
en/of centraal. 
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- Het maken van centraal beleid wat door de coördinatieteams werd vertaald naar de locatie was 
erg helpend. Een coördinerend mechanisme, dat past bij de inrichting van de organisatie, is nodig 
bij een crisis. 

- Aansluitend bij de maatregelen die zijn aangekondigd tijdens de persconferentie op 1 september 
2020 lijkt het zinvol om medewerkers en bezoekers die wonen in gemeenten waar veel 
besmettingen te laten testen op COVID-19.  
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Bijlagen 
Bijlage 1: totaal aantal besmettingen Berkenstaete 

 
 
Bijlage 2: totaal aantal besmettingen Akkers (PG) 
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Bijlage 3: totaal aantal besmettingen Passaat 

 
 
Bijlage 4: aantal nieuwe besmettingen per dag  
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Bijlage 5: aantal besmettingen somatiek afdelingen Archipel  

 


