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REGIONAAL OVERLEG NIET ACUTE ZORG  

OVER COVID-19 
 
 

In dit informatiebulletin informeren we organisaties in de langdurige zorg en thuiszorg in 
Noord-Brabant over afspraken en ontwikkelingen vanuit het Regionaal Overleg Niet Acute 
Zorg (RONAZ). Het RONAZ is opgericht om ook binnen de niet-acute zorg in Brabant voor een 
goede afstemming over maatregelen rondom het coronavirus te zorgen. Dit bulletin kan 
worden ingehaald door besluiten van de Brabantse veiligheidsregio’s of de landelijke 
overheid. Eerdere bulletins en kennisdocumenten vindt u op het Informatieplatform RONAZ. 
Vragen kunt u stellen via ronaz@ghorbrabantmwn.nl.   
 

 
 
 
 
 

 

Verlenging bezoekersregeling 

Deze week kondigde het kabinet de maatregelen na 28 april aan, waaronder de verlenging van de 
huidige (niet)bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen tot nader order. Voor cliënten, hun 
naasten en voor zorgorganisaties is dit een zeer ingrijpende maatregel. Binnen het RONAZ is de 
afgelopen weken - en dat zal ook de komende tijd niet veranderen - doorlopend over dit onderwerp 
gediscussieerd en nagedacht. Afgelopen week heeft het RONAZ input geleverd over dit onderwerp aan 
regionale en landelijke overleggen en input gevraagd aan onder meer zorgorganisaties in Brabant. 
 
In het kort luidt ons huidige advies, ondanks dat we beseffen dat het om een zware maatregel gaat: 
houd de huidige bezoekersregeling tot nader order vol. Redenen daarvoor zijn de kwetsbaarheid van 
onze cliënten, onzekerheid over de gevolgen van het versoepelen van deze maatregel, het (nog steeds) 
relatief hoge aantal besmettingen in Brabant en de voor de hand liggende keuze om eerst in andere 
sectoren (zoals onderwijs, kinderopvang en sport) te versoepelen alvorens een stap te zetten in de 
niet-acute zorg. En natuurlijk zijn er bijzondere situaties waarbij enige coulance hierin geboden is. 
 
Daarnaast constateren wij dat de Brabantse zorgorganisaties op meerdere, creatieve manieren aan 
een verantwoorde invulling van de huidige bezoekregeling werken. Voorbeelden hiervan zijn 
beeldbellen en bezoekregelingen achter glas of op een andere wijze. Wij vragen jullie deze 
voorbeelden vooral met elkaar te delen via het RONAZ-informatieplatform. Dat kan door het 
voorbeeld (liefst een beschrijving in een tekstdocument, maar een beschrijving in de mail of een link 
als er online informatie over staat mag natuurlijk ook) te mailen naar ronaz@ghorbrabantmwn.nl met 
in de onderwerpregel ‘voorbeeld bezoekregeling’. 
 
Als RONAZ zijn wij intussen heel hard bezig met de voorbereidingen voor (de voorwaarden van) een 
versoepeling van de bezoekregeling op de langere termijn. Wij doen dit onder andere in goed overleg 
met de kerngroep Wonen & Zorg van Actiz en leveren ook vanuit het RONAZ rechtstreeks input bij 
VWS. 
 
Tenslotte wijzen wij op de mogelijkheden voor dagbesteding en dagopvang. Aangezien er geen 
landelijke verordening is die sluiting hiervan voorschrijft, zien wij mogelijkheden om deze onder de 
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andere opgelegde maatregelen te versoepelen. In deze richtlijn van de Rijksoverheid staan de huidige 
kaders voor dagbesteding en dagopvang.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

De onrust over het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) blijft groot. In 
het vorige informatiebulletin schreven we hierover een advies. Het RONAZ zit met dit advies op één 
lijn met het ROAZ. Ook zij raden binnen de ziekenhuizen - IC’s en spoedeisende hulp uitgezonderd - 
gebruik van pbm’s pas aan wanneer mensen (lichte) klachten hebben. Het RONAZ ondersteunt de 
dringende oproep van ActiZ aan het RIVM om snel met een duidelijke, onderbouwde uitspraak te 
komen over of preventief gebruik nu wel of geen zin heeft. Dat helpt zorgorganisaties om 
weloverwogen keuzes te maken en deze te onderbouwen richting medewerkers, cliënten en 
mantelzorgers. 

Testen van zorgmedewerkers 

Het testen van zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen is in Noord-Brabant inmiddels goed op gang 
gekomen. Het RONAZ, de GGD’en en de medische microbiologische laboratoria in de regio stemmen 
het testen onderling af en baseren zich daarbij op het landelijk testbeleid. Er zijn enkele knelpunten en 
aandachtspunten waarvoor we de aandacht vragen: 
 

 Als een zorgorganisatie in principe zelf test maar een capaciteitstekort heeft (bijvoorbeeld door 

te weinig testmateriaal of doordat er tijdelijk niemand beschikbaar is die de test kan afnemen), 

dan kan de zorgorganisatie medewerkers aanmelden bij de GGD in de eigen regio. 

 Wij krijgen signalen dat ook medewerkers zonder klachten worden getest. Dit heeft geen nut (de 

kans op een positieve test is dan bijzonder klein). 

 Positief geteste medewerkers mogen, conform het landelijk beleid, weer werken wanneer zij 24 

uur klachtenvrij zijn. Opnieuw testen is dan niet nodig. 

 Let er tot slot op dat de uitwisseling van testresultaten voldoet aan de wettelijke kaders. Testre-

sultaten zijn persoonsgegeven en moeten dus op een veilige manier worden uitgewisseld. Dat 

betekent dat de uitslagen alleen naar de persoon mogen die een (gedelegeerde) behandelrelatie 

heeft met de medewerker. Zorgorganisaties worden aangeraden hierover afspraken te maken 

met de arbodienst en het laboratorium dat de tests uitvoert. 

Cijfers Brabant 

Het RONAZ monitort en publiceert wekelijks cijfers over het aantal besmettingen in de verzorging, 
verpleging en thuiszorg (VVT) in Noord-Brabant. Dit gebeurde tot nu toe door middel van een 
dagelijkse uitvraag onder VVT-organisaties, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Laura 
Kallenberg (directeur zorg van Avoord). Vanaf deze week neemt de GGD/GHOR de uitvraag over, 
vanwege de arbeidsintensiviteit van deze taak en om meerdere bronbestanden te kunnen 
combineren. Het RONAZ bedankt Laura Kallenberg van Avoord en Erwin van Boxtel van Thebe heel 
hartelijk voor hun enorme inzet en geweldige werk op dit vlak. 
 
De organisaties hebben al bericht gekregen over de nieuwe manier van uitvragen. Er wordt gekeken 
hoe ook cijfers van andere sectoren binnen de niet-acute zorg en cijfers over testresultaten van 
zorgmedewerkers kunnen worden meegenomen. Doordat de uitvraag uitgebreider wordt, gaan we 
van een dagelijkse uitvraag naar drie keer in de week. Dankzij de registraties kunnen wij 
(inter)regionale trends ontdekken en snel inspelen op eventuele knelpunten in de continuïteit van zorg 
in onze regio. Wij leveren de informatie over het beeld in Brabant ook aan ten behoeve van het 
landelijke beleid van de VVT-sector. Het is dus essentieel dat organisaties de uitvraag zorgvuldig 
invullen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/RONAZ%20Informatiebulletins/Informatiebulletin%2010%20Covid-19%20RONAZ%20200417.pdf?csf=1&web=1&e=KzHqmS
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-gevaarlijke-onduidelijkheid-kabinet-over-inzet-en-beschikbaarheid-mondkapjes
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
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De cijfers van deze week vindt u in de bijlage van dit bulletin. In het kort: 
 

 Het huidige aantal besmette cliënten (bevestigd en verdacht) in de VVT-sector in Noord-Brabant 
is 1915 (23 april 2020). Het gaat om 711 cliënten in de wijkverpleging en 1204 cliënten in 
intramurale instellingen (verzorgings- en verpleeghuizen). 

 In de grafieken in de bijlage van dit bulletin is het verloop in de afgelopen weken (van 26 maart 
tot en met 23 april) te zien. Daarin is te zien dat het aantal nieuwe besmettingen lijkt af te vlakken. 

 Tot nu toe zijn in totaal 1006 cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg in Noord-
Brabant overleden aan het coronavirus, en 1197 cliënten hersteld. Deze aantallen zijn niet 
meegeteld met het huidige aantal besmettingen. 
 

Let op: deze cijfers zijn gebaseerd op zelfregistratie van organisaties. Het geeft daarmee een indicatie 
van de huidige stand van zaken. 
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 SAMENSTELLING RONAZ 

Het bestuur (strategisch overleg) van het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg bestaat uit: 

 Luc Kenter (Thebe), voorzitter en aansluiting strategisch overleg ROAZ 

 Conny Helder (tanteLouise), VVT Midden- en West-Brabant (woordvoering en aansluiting 
ActiZ) 

 Eppie Fokkema (Archipel Zorggroep), VVT Brabant Zuid-Oost 

 Jacqueline Joppe (Zorggroep Elde Maasduinen), VVT Brabant Noord 

 Cecile Stallenberg (Dichterbij), VG 

 Anne-Marie Schram (GGZ Oost-Brabant), GGZ 

 Karin van Esch (GGD Hart van Brabant), directeur publieke gezondheid 

 Miranda de Vries (burgemeester Etten-Leur), gedelegeerd burgemeester VR’s 

 Daan Kerklaan (Zorroo), huisartsen 

 Annet Boekelman (Volckaert), Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 

 Ingrid Meijer (GHOR), strategisch adviseur 

Het RONAZ vertegenwoordigt op provinciaal niveau zorgorganisaties in de Verpleging, Verzorging 
en Thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg (VG), beschermd wonen, geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), jeugdzorg en revalidatiezorg werkzaam in de drie Brabantse veiligheidsregio’s. 


