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Notitie vervanging bij ziekte                
 
Doel 
 
Doelstelling die wordt nagestreefd door het werken met deze notitie is het borgen van 
continuïteit van zorg voor onze cliënt. 
 
Inleiding  
 
Vervanging zoeken voor een ziekgemelde collega kost vaak veel tijd en energie. Om de 
teams zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te laten dragen bij het zorgen voor 
continuïteit van zorg hebben zij een grote rol in de opvang bij ziekmelding van een collega.  
Uitgangspunt is dat continuïteit van zorg gewaarborgd blijft, ook bij uitval door ziekteverzuim.  
 
Verantwoordelijkheden 
 
Van het eigen team wordt verwacht dat zij, vanuit hun eigen vaste team, de eerste 2 
diensten na ziekmelding van een collega in onderling overleg samen invullen. Bij 
aanwezigheid van planner en teamleider kan overleg plaatsvinden. 
Als na 2 te werken dagen nog vervanging nodig is, zal de planner het regelen van de 
invulling van de vervanging overnemen. 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de teamleider. 
Prezo V 2.2.1  voldoende en bekwame medewerkers hangt samen met deze notitie. 
 
Werkwijze 
 

 Bij ziekmelding in de avond of nacht voor de volgende ochtend hoeft de dienst niet 
vervangen te worden, met uitzondering van het extramurale team. De 
werkzaamheden worden over de aanwezige collega’s verdeeld. 

 Ziekmelding extramurale team: 
- Bij een ziekmelding in de avonduren voor de volgende ochtend, regelt de      

medewerker EMZ vervanging in onderling overleg met haar collega’s. 
-  Bij een ziekmelding in de nachtelijke uren, regelt de medewerker nachtdienst 

vanaf 6.00 uur vervanging vanuit het extramurale team. 

 Bij ziekmelding binnen de teams dagverzorging, huishoudelijke dienst en 
voedingsdienst wordt geen vervanging gezocht gedurende de avond en nachtelijke 
uren. Deze ziekmeldingen worden de volgende dag door de aanwezige collega’s 
opgepakt en vervolg aan gegeven voor zover nodig. 

 De teamleden bewaken samen dat ze in evenredigheid terugkomen bij noodzaak tot 
vervanging. Het is een ieders eigen verantwoordelijkheid om het onderlinge gesprek 
aan te gaan inzake ziekmelding en vervanging indien nodig/wenselijk. Indien nodig 
kan de teamleider hier een rol in vervullen. 

 Na 2 dagen/diensten als team te hebben ingevuld neemt de planner het over. Deze 
werkt in eerste instantie met clusters (zie pagina 2). Uiteraard kunnen ook 
medewerkers buiten deze clusters benaderd worden. Uiteindelijk is continuïteit van 
zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid! 

 Tip: Bij het in de knel komen van de zorgverlening, neemt het betreffende team tijdig 
contact op met collegae voor ondersteuning. 

 Tip: Werkzaamheden die niet cliënt gebonden zijn worden uitgesteld tot een later 
tijdstip. (b.v. bedden opmaken, opruimen) 
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 Tip: Stagiaires worden altijd boventallig geroosterd; zij kunnen bij ziekte, voor zo ver 
verantwoord, intallig worden. 

 Tip: Het is toegestaan om een gebroken dienst te werken. 
 
 
Clusters: 

 Orchidee, Korenbloem  

 Goudenregen, Zonnebloem, Klaproos  

 Verzorgingshuis, Extramurale Zorg en Dagverzorging 

 Nachtdienst  

 Voedingsdienst 

 Huishoudelijke dienst 

 Weekendhulpen  
 
Voorwaarden: 
- Dienstrooster is digitaal zo actueel mogelijk; 
- Wijzigingen door medewerkers onderling, met toestemming van de leidinggevende, worden 
altijd meteen op de papieren dienstlijst veranderd door de medewerker en per mail 
doorgegeven aan de planner. 
 
Deze notitie vervangt de notitie ‘afspraken betreffende herbezetting bij ziekte buiten 
kantooruren’.  

 
 

 


