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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.   
 

 
 
 
 

 

Aanvullende maatregelen verpleeghuizen 

Afgelopen week werden de resultaten van het onderzoek van Amsterdam UMC naar de verspreiding 
van COVID-19 in verpleeghuizen gepubliceerd. Een van de conclusies uit het onderzoek naar 
presymptomatische overdracht van het coro-navirus in verpleeghuizen is dat herkenning van pre- of 
vroegsymptomatische bewoners in een verpleeghuis moeilijk is. Ook zorgmedewerkers met geringe 
klachten bleken moeite te hebben om deze bij zichzelf te herkennen als corona gerelateerd. Het 
kabinet heeft op basis van deze bevindingen extra maatregelen voor de verpleeghuizen aangekondigd. 
De impact hiervan en wijze waarop deze maatregelen ingevoerd worden, is nog onduidelijk. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover informeren. Tot die tijd blijft het beleid ongewijzigd. 
Momenteel wordt in de gehandicaptenzorg onderzocht hoe om te gaan met mensen die hun klachten 
niet kunnen verwoorden. 
 

Testen 

Het aantal testlocaties van de GGD is sinds 1 september uitgebreid. Wel is/dreigt er landelijk gezien 
een capaciteitstekort in de laboratoria, maakte het kabinet afgelopen week bekend. Het kan daarom 
zijn dat er op termijn geprioriteerd moet worden naar regio’s en/of beroepsgroepen. Vooralsnog zijn 
de Brabantse GGD’en niet gevraagd om testcapaciteit over te hevelen naar andere regio´s. De regio 
Brabant Zuid-Oost is gevraagd om kritisch te zijn op het aantal tests, omdat met name daar de 
testcapaciteit in het laboratorium krap is. De verwachting is dat dit de komende twee weken nog zo 
blijft. Zorgmedewerkers kunnen in heel Brabant al met prioriteit getest worden. Daarvoor zijn de 
volgende telefoonnummers beschikbaar:  
 
• GGD West-Brabant: 076-5282049 
• GGD Hart voor Brabant: 0900-3646464 
• GGD Brabant Zuid-Oost: 088-0031111 
De tijden die in de teststraten gereserveerd zijn voor zorgprofessionals kunnen per regio verschillen. 
West-Brabant heeft voorlopig alleen in de teststraat in Breda een tijdblok gereserveerd voor 
zorgprofessionals. Monsters van zorgprofessionals worden met voorrang geanalyseerd. 
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Advies preventieve thuisquarantaine 

De Brabantse vakgroepen artsen medische microbiologie en de artsen infectieziektebestrijding van de 
Brabantse GGD’en publiceerden deze week een aangepast advies over het toepassen van 
(preventieve) quarantaine voor zorgmedewerkers. Het aangepast advies staat op het RONAZ-
informatieplatform en zit als bijlage bij dit bulletin. Daarin is onder meer de nieuwe RIVM-richtlijn van 
24 augustus verwerkt, waarin staat dat een zorgmedewerker met een positief geteste huisgenoot óók 
bij een capaciteitsprobleem niet mag komen werken. Zorgmedewerkers met milde COVID-
gerelateerde klachten (in ieder geval geen koorts) mogen wel weer aan het werk als ze negatief getest 
zijn. 
 
Maatwerk is, onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de zorgorganisatie, in uitzonderlijke 
gevallen mogelijk. Bijvoorbeeld als er een dusdanig capaciteitsprobleem ontstaat dat de continuïteit 
van zorg in gevaar komt. De zorgorganisatie kan dan besluiten om een medewerker toch te laten 
werken (behalve dus bij een positief geteste huisgenoot), mits de medewerker zelf geen klachten heeft 
en de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zijn (waaronder het tijdens het werk altijd dragen van 
een chirurgisch mondneusmaker minimaal type II). Zie voor verdere voorzorgsmaatregelen de richtlijn 
van het RIVM. 
 

ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant  

Tijdens de coronacrisis is wederom het belang van goede infectiepreventie gebleken. Het Regionaal 
Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Noord-Brabant zet zich in voor het voorkomen van (sterfte 
door) infecties met resistente bacteriën. Het zorgnetwerk heeft het RONAZ gevraagd onderstaande 
boodschap onder de aandacht te brengen: 
 
REGIONAAL ZORGNETWERK ANTIBIOTICARESISTENTIE 
Het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Noord-Brabant is op initiatief van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgericht. Het doel is het voorkomen van onnodige sterfte door 
infecties met resistente bacteriën. Infectiepreventie is hierbij een heel belangrijk thema waarvoor met 
de uitbraak van COVID-19 de handen regionaal ineen zijn geslagen. Zo hebben meerdere organisaties 
inmiddels ons stimuleringsfonds gebruikt voor aanvullende infectiepreventie audits, komen 
ketenpartners die betrokken zijn bij testen van zorgmedewerkers bij elkaar en wordt er gewerkt aan 
een kwaliteitsnetwerk infectiepreventie in verpleeghuizen. 
  
Hoewel het netwerk al enige tijd bestaat, is er nog te weinig bekendheid in de Brabantse regio. En dat 
is jammer want het netwerk heeft zorgprofessionals in Brabant veel te bieden. Het netwerk richt zich 
op verpleegkundigen; medisch specialisten; artsen infectieziektenbestrijding; arts microbiologen; 
huisartsen; specialisten ouderengeneeskunde, leden van infectiepreventie commissies, et cetera. De 
komende periode maken we aan hen duidelijk wat het doel én de meerwaarde van het zorgnetwerk 
zijn. De nadruk ligt daarbij op kennis vergaren, kennis delen en kennis maken. Het succes van 
samenwerking in netwerkverband staat of valt met de actieve betrokkenheid en participatie van alle 
aangesloten zorgorganisaties. Dat betreft ook uw organisatie.  
  
Momenteel ontwikkelen wij een toolkit waarmee communicatieprofessionals van alle Brabantse 
zorgorganisaties de boodschap, producten en diensten van het zorgnetwerk onder de aandacht 
kunnen brengen van de zorgprofessionals in de eigen organisatie. Zodat zij hier optimaal van kunnen 
profiteren in hun dagelijks handelen.   
  
Graag horen we wie er binnen uw organisatie de communicatieverantwoordelijke is die het onderwerp 
infectiepreventie en/of antibioticaresistentie in portefeuille heeft. De contactgegevens (naam, functie, 
telefoonnummer en mailadres) ontvangen wij graag voor 14 september via 
contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl. Heeft u vragen over dit bericht of het zorgnetwerk, dan kunt u 

https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/GGD%20Informatie/27082020_notitie%20beleid%20inzet%20zorgmedewerkers_regio%20brabant.pdf?csf=1&web=1&e=jM5VMF
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/GGD%20Informatie/27082020_notitie%20beleid%20inzet%20zorgmedewerkers_regio%20brabant.pdf?csf=1&web=1&e=jM5VMF
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
mailto:contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl
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contact opnemen met coördinator Thera Habben Jansen op thabbenjansen@amphia.nl of via 06-
11317253. Alvast hartelijk dank voor uw reactie. 

 

RONAZ 

Het volgende overleg vindt plaats op 23 september. Het RONAZ vergadert vanaf dan in princiep elke 
twee weken. 
 

 

 
 
 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. 

mailto:thabbenjansen@amphia.nl

