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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.   
 

 
 
 
 
 

 

Code oranje provincie Antwerpen 

Bij dezen willen we jullie nader informeren over het besluit van de regering om het reisadvies voor de 

Belgische provincie Antwerpen aan te passen naar code oranje. Dit reisadvies is gisteren, dinsdagavond 

28 juli, aangescherpt van code geel naar code oranje. De reden is het snel stijgend aantal besmettingen 

met het coronavirus in deze provincie.  

 

Dit betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen van en naar de provincie Antwerpen (België) sterk wor-

den ontraden. Reis dus alleen van en naar Antwerpen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor werk in 

de zorg. Boodschappen doen, winkelen, horecabezoek, dagjes uit en weekenden weg kunnen voorlo-

pig dus niet. 

 

Bij code oranje geldt in het algemeen het dringende advies van de overheid aan mensen om bij terug-

keer in Nederland 14 dagen in quarantaine te gaan. Kom je uit de provincie Antwerpen naar Nederland, 

dan word je dringend geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. 

 

Voor bepaalde groepen reizigers, waaronder zorgprofessionals, grensmedewerkers en transportme-

dewerkers geldt een uitzondering. Voor deze groepen geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in 

thuisquarantaine hoeven, tenzij zij klachten hebben. Wel wordt van hen gevraagd strikt de hygiënere-

gels in acht te nemen. 

 

Het is voor zorgprofessionals, die vanwege hun werk van en naar de provincie Antwerpen moeten 

reizen, nog niet verplicht om in het bezit te zijn van een vignet. Mocht dit op enig moment toch ver-

plicht worden, dan kan dit via VWS geregeld worden. 

 

De informatie in dit bericht is opgesteld door de Veiligheidsregio. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona
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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. 


