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De afgelopen maanden hebben we in Brabant met het Coördinatiecentrum Overplaatsingen VVT 

goede ervaringen opgedaan in het plaatsen en verzorgen van COVID patiënten bij VVT organisaties in 

Brabant, vaak geplaatst vanuit het ziekenhuis. Dat gebeurde zowel met capaciteit voor de thuis situatie 

als bij cohorten in verschillende locaties van de VVT organisaties. We zien nu dat er nog maar een paar 

patiënten zijn opgenomen. De afgelopen weken hadden we de afspraak dat per veiligheidsregio één 

PG cohort en één somatiek cohort beschikbaar blijft voor opnames en tevens  beschikbaar blijft voor 

eventueel opschalen. Ten opzichte van de huidige vraag hebben we (te?) veel capaciteit beschikbaar, 

en tegelijkertijd willen we ook voorbereid zijn op een toekomst van een mogelijk volgende Corona-

golf. Hoe we dit organiseren ook tijdens de vakantieperiode staat beschreven in deze notitie. 

Opschaalbare capaciteit 

Allereerst blijven we als RONAZ doorgaan op het succes van het harmonica model dat zich sinds het 
uitbreken van de Corona crisis heeft bewezen en zoals we dat de afgelopen maanden hebben benut: 
 

1. bovenregionale monitoring, inzicht en regie met daarnaast afstemming met de verzekeraars; 
2. regionaal (per veiligheidsregio) coördinatie van patiëntenstromen, beschikbaarheid van 

medewerkers, cohorten en thuisverpleging. 
 
Qua capaciteit zien we dat bij de huidige vraag één PG cohort bovenregionaal in principe voldoende is 
en dat de somatische patiënten kunnen worden opgevangen binnen de regio op lege plekken 
geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van de verschillende zorgaanbieders. Er kunnen hooguit twee tot 
drie somatische plaatsen beschikbaar worden gehouden per veiligheidsregio, maar drie cohorten met 
acht plaatsen is eigenlijk overbodig. 
 
Daarnaast hebben we naar aanleiding van de ‘early warning’ systematiek vanuit het Netwerk Acute 
Zorg Brabant (NAZB) geleerd op welke wijze een tweede golf zich gaat aandienen. Dat lijkt als volgt te 
verlopen: het wordt eerst drukker in de huisartsenpraktijken, twee weken later wordt het drukker met 
de instroom op de SEH’s in de ziekenhuizen en weer twee weken daarna wordt het drukker in de VVT. 
 
Kortom, als zich weer diverse corona patiënten aandienen in de ziekenhuizen, zullen zij hun 
operatieprogramma’s toch weer (deels) moeten afschalen. In die twee weken daarna (voordat het dus 
drukker wordt in de VVT) zullen er ook alweer een aantal mensen naar huis zijn gegaan vanuit de GRZ, 
waardoor de verwachting is dat de situatie beheersbaar blijft en dat er redelijk vlot extra somatische 
bedden vrijgemaakt kunnen worden. 
 
Deze plekken en de personele capaciteit worden regionaal afgestemd tussen de verschillende VVT 
organisaties. Daarmee kunnen we de eerste golf opvangen. Over geheel Brabant gaat het dan om naar 
verwachting ongeveer 46 plaatsen (zie bijlage) die zo snel mogelijk georganiseerd moeten worden (PG 
en somatiek) en waarvan er dan zo’n 36 reeds direct beschikbaar moeten zijn (3 PG cohorten met in 
totaal 28 plaatsen en 8 somatische bedden in de 3 veiligheidsregio’s). Een zeer snelle uitbreiding met 
10 bedden lijkt realistisch. Deze fase wordt dus in de veiligheidsregio zelf  gecoördineerd, zoals dit ook 
de afgelopen maanden is gedaan. 
Mocht de tweede golf grotere proporties aannemen dan is een uitbreiding met nog eens 85 extra 
plaatsen (PG en somatiek) aanvullend noodzakelijk (zie wederom de bijlage). Deze zal zoals gezegd drie 



tot zes weken van tevoren zichtbaar zijn op basis van de eerste signalen van toenemende vraag bij 
huisartsen en later toename opnames bij de ziekenhuizen. 
 
Dan treedt de RONAZ crisis organisatie weer in werking. We hebben afgesproken dat de bestaande en 
zich bewezen hebbende bestuurdersapp daarvoor wordt gebruikt voor de inschatting van de 
noodzaak. 
 
Vakantie en vervanging 
 
Tijdens de zomervakantie 2020 blijft de monitoring van de cijfers doorgaan en zal de bemensing van 
de telefoonnummers van de regionale aanmeldcentra sowieso gewaarborgd blijven. Mocht er zich een 
onverwachte situatie voordoen waarbij centrale coördinatie noodzakelijk is, dan kan er gebeld worden 
met de volgende telefoonnummers: 
 
Voorzitter Actiecentrum Overplaatsingen VVT  Jan-Kees van Wijnen tel. 06 - 4601 3030 
Vertegenwoordiger DB RONAZ    Eppie Fokkema   tel. 06 - 2505 1728.  
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