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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.   
 

 
 
 
 
 

 

Bezoekregeling verzorgings- en verpleeghuizen 

Afgelopen woensdag kondigde het kabinet een eerste, voorzichtige versoepeling van de 
(niet)bezoekregeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen aan. Vanuit het RONAZ hebben wij hiervoor, 
via een speciale adviesgroep aan de minister van VWS en in samenspraak met onder meer de 
kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ, input geleverd. 
 
De versoepeling houdt in dat vanaf maandag 11 mei op 25 locaties in Nederland (één woonzorglocatie 
per veiligheidsregio) een aangepaste bezoekregeling wordt uitgeprobeerd. Het gaat om locaties waar 
momenteel geen besmettingen zijn. Elke locatie werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit. De GGD 
begeleidt deze locaties: zij monitort de besmettingsgraad en is beschikbaar voor advies over 
infectiepreventie. De Academische Werkplaats onderzoekt de werking van en ervaringen met de 
regeling. Op deze manier wil men de versoepeling op een gecontroleerde, overzichtelijke manier 
starten en de ervaringen gebruiken voor verantwoorde vervolgstappen. Mogelijk leidt deze eerste stap 
over twee weken tot een vervolgstap. 
 
Het RONAZ heeft de afgelopen week in elke subregio (Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en 
Brabant-Zuidoost) de belangstelling onder zorgaanbieders in de VVT geïnventariseerd om deel te 
nemen met een locatie. De GGD heeft in overleg met het RONAZ drie geschikte locaties aangewezen. 
Meer informatie over de aangepaste bezoekregeling staat op de website van ActiZ. 
 
Daarnaast hebben we een oproep gedaan naar goede voorbeelden van Brabantse VVT-aanbieders om 
contact tussen bewoners en naasten te houden onder de huidige (niet)bezoekregeling. We hebben 
hier een overzicht van gemaakt (zie bijlage 1 van dit informatiebulletin). 

Heropstarten dagbesteding en dagopvang 

Dagbesteding en dagopvang wordt op veel plekken weer (stapsgewijs) opgestart. Eerder publiceerde 
de Rijksoverheid hierover richtlijnen. Wij adviseren om over het heropstarten lokaal onderling en met 
de gemeente(n) te overleggen en afspraken te maken, zodat zoveel mogelijk één lijn wordt gevolgd. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.actiz.nl/nieuws/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen-gereed
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/Best%20Practices/20200511%20RONAZ%20-%20Creatieve%20oplossingen%20bezoekregeling.pdf?csf=1&web=1&e=jOstbw
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt
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De GGD heeft uitgangspunten opgesteld voor een verantwoorde invulling van zowel intra- als 
extramurale dagbesteding/dagopvang (zie bijlage 2). 

Distributie pbm’s 

De meeste zorgaanbieders in Brabant hebben zich inmiddels aangemeld bij Mediq, het landelijke 
digitale systeem dat sinds kort wordt gebruikt voor de bestelling van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Het Provinciaal Distributie Centrum vraagt aan zorgaanbieders die nog geen 
account hebben aangemaakt, dit alsnog te doen. Zorgorganisaties die problemen hebben met 
aanmelden kunnen dit melden bij het PDC via distributieRONAZ@vrbzo.nl. Ook bij acute nood (dit is 
het geval als pbm’s naar verwachting binnen 24 uur op zijn) kunnen zorgorganisaties nog steeds 
contact opnemen met het PDC via het noodnummer +31 (0)6 50 27 82 20. 

Testbeleid medewerkers 

De criteria voor het testen van medewerkers zijn door het Landelijk Centrum Infectieziekten Bestrijding 
van het RIVM aangepast. Alle zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten/cliënten en 
symptomen van COVID-19 hebben, komen in aanmerking voor een test. Het criterium dat deze 
klachten minimaal 24 uur moeten bestaan, is daarmee losgelaten. Ook de regels die aangeven 
wanneer een positief geteste medewerker weer aan het werk mag, zijn aangepast. Medewerkers 
mogen op zijn vroegst 7 dagen na start van de klachten weer aan het werk. Ook moeten zij minimaal 
48 uur koortsvrij en ten minste 24 uur symptoomvrij zijn. Meer informatie staat op de website van het 
RIVM. 

Evaluatie RONAZ 

Het RONAZ komt, net als andere overleggen die vanwege de coronacrisis actief zijn, in een volgende 
fase van de crisis. Veel urgente onderwerpen zijn inmiddels besproken en/of worden opgepakt door 
andere (branche)organisaties. Tegelijkertijd blijft het in deze fase belangrijk om elkaar in Brabant ‘vast 
te houden’, zoveel mogelijk één lijn te trekken, knelpunten gezamenlijk aan te pakken en voorbereid 
te zijn op een eventuele (her)opschaling als de situatie daar om vraagt. Het RONAZ vergadert in ieder 
geval tot half juni nog eenmaal per week. We brengen een informatiebulletin uit indien nodig. In de 
tussentijd evalueren we het RONAZ en bekijken we of en in welke vorm we het overleg na deze fase 
voortzetten. Hiervoor zullen we bij de verschillende zorg- en overheidsorganisaties in de regio input 
ophalen. 

Cijfers VVT 

Het RONAZ publiceert wekelijks cijfers over het aantal besmettingen in de VVT-sector in Brabant, op 
basis van de dagelijkse uitvraag onder organisaties in de verzorging, verpleging en thuiszorg (zie bijlage 
3 van dit bulletin). Dit doen we omdat er veel verschillende cijfers in omloop zijn, en wij dankzij onze 
uitvraag een vrij betrouwbaar beeld hebben van de situatie in de provincie. 
 

 Het huidige aantal besmette cliënten (bevestigd én verdacht, peildatum 6 mei 2020) in de VVT-
sector in Noord-Brabant is 1.586. Het gaat om 625 cliënten in de wijkverpleging en 961 cliënten 
in intramurale instellingen (verzorgings- en verpleeghuizen). 

 In de grafieken in de bijlage is het verloop van eind maart tot begin mei te zien. Daarin is te zien 
dat het aantal nieuwe besmettingen afvlakt. 

 Tot nu toe zijn in totaal 1.299 cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg in Brabant 
overleden aan het coronavirus, en 1.873 cliënten hersteld. Deze aantallen zijn niet meegeteld in 
het huidige aantal besmettingen. 

 
Let op: deze cijfers zijn gebaseerd op zelfregistratie van organisaties. Ze geven een indicatie van de 
huidige stand van zaken.  

https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/GGD%20Informatie/20200430%20GGD%20-%20Uitgangspunten%20opstarten%20dagbesteding%20en%20dagopvang.pdf?csf=1&web=1&e=rtcFr0
mailto:distributieRONAZ@vrbzo.nl
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
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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/GHOR), 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. 


