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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.   
 

 
 
 
 
 

 

Beste collega’s, er is nogal wat deining ontstaan over het mondkapjes-beleid in de ziekenhuizen. Ook 

in de niet-acute zorg leidt dit nu tot vragen.  

 

Gisteren is door het ROAZ een bericht uitgestuurd naar de Brabantse ziekenhuizen, dit na overleg 

met de Brabantse Microvida microbiologen. Deze geven aan dat er geen aanleiding is om het 

bestaande  landelijke beleid te veranderen. Dit betekent expliciet dat zij geen reden zien om het 

gebruik van mondkapjes in de ziekenhuizen te verplichten of in te zetten. Daarbij geven de 

microbiologen aan dat de stijging van de afgelopen dagen grotendeels te verklaren is door toename 

van contacten in de privésfeer (contact tussen gezinnen en contacten tijdens feestjes).  

 

In de ziekenhuizen en de langdurige zorg worden geen problemen gezien. Het belangrijkste blijft: 

klachten betekent thuis blijven en testen, testen en testen. We hebben vanuit het RONAZ expliciet 

nog de vraag voorgelegd of dit ook van toepassing zou moeten zijn op de niet-acute zorg. Dit is 

wederom door Jan Kluytmans aan de Brabantse Microvida microbiologen voorgelegd en zij hebben 

vanochtend instemmend gereageerd.  

 

De conclusie luidt dan ook dat ook voor de niet-acute zorg geldt dat er geen reden is om het huidige 

beleid met betrekking tot het gebruik van mondkapjes aan te passen. 
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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. 


