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onverwachte hoek: 
samenwerking met 

BRASA voor onmisbare
 inzet horecamedewerkers 

als gastvrouw. 
Enkele gastvrouwen blijven  

na de coronacirisis in de 
zorg werken

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 
zocht met spoed locaties voor cliënten 
met COVID-19 en dementie en cliënten 
met COVID en somatische problemen. In 
één weekend was de 1e COVID-unit  
geopend. Een topprestatie. Iedereen 
werkte mee, van technische dienst tot  
bestuurders. 

Petra Dekker, zorgmanager GRZ bij 
De Zorgcirkel

Ik ben er trots op dat we met elkaar het 
hoofd hebben geboden aan de schrijnen-
de situaties die zich soms voordeden. De 
cliënten hebben de best mogelijk zorg 
gekregen. En we hebben snel geschakeld 
op de plekken waar de nood het hoogst 
was. We wisten in de regio op professio-
nele wijze de samenwerking te vinden.  
Dit houden we vol, ook na de crisis.

Ronald Buijs, bestuursvoorzitter  
De Zorgcirkel

“De samenwerking met De Zorgcirkel 
en nog andere collega-organisaties was 
bijzonder. Samen hebben we veel  
patiënten en hun families kunnen hel-
pen. Het  merendeel van de patiënten is 
gelukkig hersteld of herstelt verder thuis. 
Maar er zijn ook families die afscheid  
moesten nemen van hun geliefden. De 
coronacrisis zal ons allen nog lang bijblij-
ven.

Simone Zwarts, teammanager bij Evean

We moesten ons in regioverband 
voorbereiden op een eventuele fase 3 / 
code zwart. Je hoopt dat je hier nooit voor 
komt te staan als zorginstelling. Door de 
vaccinaties is het aantal (oudere) 
COVID-19 patiënten nu zo snel terug 
gelopen dat dit scenario voor nu is afge-
wend en we juist onze COVID-units kun-
nen sluiten. En dat is geweldig nieuws.

Rein Souwerbren, directeur Evean

2 regionale COVID-
-units in Purmerend
•  In de Meeuwvleugel 

van De Zorgcirkel 
• In het Dijklander  

Ziekenhuis
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