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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.   
 

 
 
 
 
 

 

Advies: preventieve thuisquarantaine óók voor zorgmedewerkers 

In de bijlage van dit bulletin vindt u een advies van de Brabantse vakgroep microbiologie en de (artsen 

infectieziektentenbestrijding van de) Brabantse GGD’en over het toepassen van (preventieve) 

quarantaine voor zorgmedewerkers. De vakgroep en de GGD’en hebben het Regionaal Overleg Acute 

Zorg (ROAZ) en het RONAZ gevraagd dit advies onder zorgorganisaties te verspreiden. In het kort luidt 

het advies: hanteer vanaf nu de algemeen geldende richtlijnen voor preventieve thuisquarantaine óók 

voor zorgmedewerkers, tenzij er doorslaggevende redenen zijn om hiervan af te wijken. 

 

Tot nu toe gold voor ons als zorgsector een afwijkend beleid om de continuïteit van de zorg niet in 

gevaar te brengen. Dat hield in dat zorgmedewerkers, nadat zij mogelijk in contact waren gekomen 

met COVID-19, mochten doorwerken zolang ze zelf geen klachten hadden. De vakgroep en de GGD’en 

adviseren nu om het beleid gelijk te trekken met de algemene landelijke richtlijnen. Dat betekent: ook 

zorgmedewerkers gaan, als zij nauw contact hebben gehad met een besmette persoon, in preventieve 

thuisquarantaine. Dat kan enerzijds omdat de epidemische fase van het coronavirus voorbij is en 

anderzijds omdat er veel breder getest wordt. In de bijlage vindt u het volledige advies. Daarin staat 

ook op een rij in welke gevallen de thuisquarantaine geldt. 

 

Het RONAZ onderschrijft samen met het ROAZ het advies van de vakgroep en de GGD’en. Belangrijk 

om te vermelden is dat het om een advies gaat. Maatwerk blijft waar nodig mogelijk. Dit geven de 

vakgroep en de GGD’en ook nadrukkelijk aan in hun advies. Mocht preventieve thuisquarantaine de 

continuïteit van zorg te veel beïnvloeden doordat er een capaciteitsprobleem ontstaat, dan kan in 

overleg tussen de afdeling infectiepreventie van de zorgorganisatie en de bedrijfsarts een uitzondering 

worden gemaakt. De bedrijfsarts kan zo nodig overleggen met de GGD. Overigens geldt het dringende 

advies om géén uitzondering te maken als het gaat om een bewezen besmette (positief geteste) 

huisgenoot, vanwege de grote kans op transmissie. 
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Zorgorganisaties kunnen met vragen over dit onderwerp terecht bij de GGD’en, dagelijks tussen 8.30 

en 17.00 uur: 

 

 West-Brabant:   085-0785812 infectieziekten@ggdwestbrabant.nl 

 Hart voor Brabant:  088-3686720  infectieziekten@ggdhvb.nl 

 Brabant Zuidoost:   088-0031333  infectieziekten@ggdbzo.nl  

  

Buiten kantoortijden is er voor de hele provincie één telefoonnummer: 0900 367 6767. Graag dit 

nummer alléén bij spoed bellen. Niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op bovenstaand reguliere 

nummer gesteld worden. 

RONAZ 

Ongetwijfeld is het ook u opgevallen dat het aantal besmettingen landelijk, maar ook in Brabant 

toeneemt. Dit leidt tot vragen vanuit de collega-zorgorganisaties richting leden van het DB RONAZ. 

Daarnaast komt op dit moment meer informatie beschikbaar over de situatie in onze provincie. Om 

die reden vindt de eerstkomende RONAZ-vergadering eerder dan oorspronkelijk gepland plaats en wel  

komende donderdag 13 augustus. Indien nodig sturen we na afloop een volgend informatiebulletin. 

 

 

 
 
 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. 
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