Bericht op tijdlijn Pulse (intranet) - 15 februari 2021
Februari 2020 Corona, misschien handig om persoonlijk beschermingsmiddelen in te kopen
en te voorzien aan woonlocaties? Ja dat gaan we doen, en daar was de start van ‘PBM’. En nu
een jaar later hadden we niet gedacht dat we hier nog mee bezig zouden zijn en is PBM
ondertussen een begrip! (Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor degene die het begrip
toch niet kennen J)
In het begin was het pionieren, welke middelen voldoen aan de eisen, wat is er allemaal te
krijgen en wat zijn onze inkoopkanalen zodat we ook goedgekeurde en veilige PBM
ontvangen. Wie doet wat en eigenlijk willen we ook wel een overzicht met aanwezig PBM
van de locaties. Alies werd aanspreekpersoon PBM, Debbie deed de inkoop en samen met
Floortje en de verpleegkundigen werd er van alles uitgezocht. Secretariaat werd erbij
betrokken om de lijsten PBM te verwerken, van huisvesting gingen Gert en Mike op pad om
de PBM naar de locaties te brengen en werd door hen het centrale magazijn PBM in de
kelder van het bestuursbureau ingericht.
Het er ‘er even bij doen’ was niet meer van toepassing toen ook MO en BH voorzien zou
worden van PBM. Digitalisering en een mailadres werden in het leven geroepen. Alies werd
vervangen door Linda en is aanspreekpersoon, Sjoukje van de receptie verwerkt wekelijkse
alle PBM lijsten van de locaties, Debbie doet nog steeds de inkoop en zorgt voor gunstige
prijzen PBM en Danielle/ Floortje zorgen samen met de verpleegkundigen dat locaties
worden bezocht, uitleggen van juist PBM gebruik en beantwoorden vragen. Gert en Mike
krijgen 2x per week versterking van Thies om de bestellingen te verwerken en bij elkaar te
zoeken. Tegenwoordig wordt alles per post verstuurd en de receptie zorgt voor de
adresstickers op de PBM pakketten. In noodgevallen komen de heren Gert, Mike, Thies nog
de PBM brengen op locatie. Kortom veel veranderingen in 1 jaar en daarnaast gaan we
verder met onze andere werkzaamheden.
Tuurlijk gaat er wel eens iets mis, of is er onduidelijkheid en moeten we snel reageren op de
veranderende maatregelen. Maar we zien vooral een geoliede machine, waarbij ieder
onderdeel belangrijk is om dit te laten draaien!
Groeten PBM team
Mike, Gert, Ties (koeriersdienst)
Sjoukje, Trees, Mirjam (receptie, verwerking PBM lijsten)
Debbie (inkoop PBM)
Danielle/ Floortje en team verpleegkundigen
Linda (aanspreekpersoon en bestellingen PBM)
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