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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 

Voor verzorgings- en verpleeghuizen geldt vanaf maandag 25 mei een aangepaste bezoekregeling. 
Onder meer ActiZ en de VGN hebben hun leden hierover geïnformeerd en handreikingen op hun 
website geplaatst. Zorgorganisaties bepalen zelf hoe ze invulling geven aan het nieuwe bezoekbeleid.  
 
Zorgorganisaties in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) moeten, als zij de aangepaste 
bezoekregeling toepassen, de deelnemende locaties doorgeven aan de GGD. De RONAZ-partners 
kunnen hiervoor gebruik maken van het invulformulier in bijlage 1 van dit informatiebulletin. Het 
ingevulde formulier kunnen zij vanaf vandaag mailen naar Marjorie van der Doelen 
(m.vd.doelen@ggdhvb.nl) én Elke den Boogert (e.den.boogert@ggdhvb.nl) van GGD Hart voor 
Brabant. Organisaties kunnen dit formulier ook gebruiken om een reeds aangemelde locatie weer af 
te melden als er bijvoorbeeld besmettingen zijn. De GGD Hart voor Brabant fungeert als verzamel-
meldpunt voor Brabant en geeft de lijst met deelnemende organisaties/locaties door aan het 
ministerie van VWS. De GGD in elke regio is beschikbaar voor advies over infectiepreventie en monitort 
eventuele besmettingen. 
 
Zorgorganisaties kunnen van elkaars ervaringen leren, bijvoorbeeld door goede voorbeelden te delen 
via het RONAZ-informatieplatform. 

Financiering 

Zorgorganisaties kunnen de extra kosten die zij maken door het coronavirus en de inkomsten die zij 
mislopen door leegstand in verzorgings- en verpleeghuizen vergoed krijgen. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) heeft hierover een beleidsregel opgesteld. Deze geldt maar tot 1 juli, omdat de 
NZa er vanuit gaat dat plaatsen na die datum weer bezet zijn. In Brabant is de situatie (net als in 
Limburg) echter nog steeds dusdanig dat organisaties ook na die datum nog een hogere leegstand 
verwachten. Het RONAZ stuurt de NZa daarom op korte termijn een brief waarin we oproepen om ook 
na 1 juli gebruik te kunnen maken van de compensatieregeling als dat nodig is – uiteraard in 
afstemming met verzekeraars en zorgkantoor. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.actiz.nl/nieuws/versoepeling-bezoek-verpleeghuiszorg
https://www.vgn.nl/nieuws/versoepeling-nieuwe-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
mailto:m.vd.doelen@ggdhvb.nl
mailto:e.den.boogert@ggdhvb.nl
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/nza-beleidsregel-voor-compensatie-omzetverlies-en-extra-kosten-in-langdurige-zorg
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Testen en privacywetgeving 

Het komt voor dat organisaties bij het testen van medewerkers en cliënten niet strikt volgens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben kunnen handelen of hebben gehandeld. 
Bijvoorbeeld doordat testuitslagen van medewerkers zijn doorgegeven aan de specialist 
ouderengeneeskunde in plaats van aan de bedrijfsarts. Hoewel er in dit geval geen sprake is van een 
datalek, is ons advies wel om hiervan (onderbouwd) melding te maken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Het RONAZ komt daarom op korte termijn met een standaardbrief die 
zorgorganisaties hiervoor kunnen gebruiken.   

Quarantaine na opname 

Het RONAZ krijgt veel vragen over het advies van Verenso om nieuwe cliënten die opgenomen worden, 
eerst 14 dagen in (thuis)quarantaine te plaatsen. Deze regeling blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar, 
bijvoorbeeld als het gaat om bewoners met dementie. Het is aan zorgorganisaties zelf om te bepalen 
hoe zij hiermee omgaan. Ons advies is om hierover afstemming te zoeken met collega-zorgorganisaties 
in de eigen (sub)regio. Benut daarnaast de volledige ruimte, zo is onze gezamenlijke gedachte, die de  
richtlijn van Verenso biedt: zo is (gedeeltelijke) thuisquarantaine (dus voor verhuizing naar de 
zorginstelling) een optie. Ook kan bij een verdenking van een besmetting gebruik worden gemaakt van 
de speciale cohortafdelingen in de subregio’s. 

Cijfers VVT 

Het RONAZ publiceert wekelijks cijfers over het aantal besmettingen in de VVT-sector in Brabant, op 
basis van de uitvraag onder organisaties in de verzorging, verpleging en thuiszorg (zie bijlage 2 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 20 mei 2020) in de 
VVT-sector in Noord-Brabant is 1.084. Het gaat om 463 cliënten in de wijkverpleging en 621 
cliënten in intramurale instellingen (verzorgings- en verpleeghuizen). Het aantal nieuwe 
besmettingen neemt nog steeds af. 

 Tot nu toe zijn in totaal 1.446 cliënten van verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg in 
Brabant overleden aan het coronavirus, en 2.620 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://www.verenso.nl/nieuws/medisch-opnamebeleid-in-tijden-van-covid-19
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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. 


