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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.   
 

 
 
 
 

 

Testen 

De testcapaciteit is momenteel helaas beperkt in Nederland. De GGD’en verwachten – ook in Brabant 
- zeker de komende drie à vier weken nog een krappe testcapaciteit, met name doordat de 
labcapaciteit tekort schiet. We zullen daarom met z’n allen de komende tijd verantwoord om moeten 
gaan met het inzetten van testen. 

EIGEN TESTSTRATEN 

Een aantal organisaties in de niet-acute zorg heeft eigen teststraten. Dit is onder meer bij uitbraken 
een waardevolle manier gebleken om snel inzicht te krijgen in de besmettingen en zo de uitbraak in te 
kunnen dammen. Het gebruik daarvoor willen we dus niet ontmoedigen, wel doet het RONAZ een 
beroep op zorgorganisaties met eigen teststraten om de capaciteit zo gericht mogelijk in te zetten. 

TESTEN VIA DE GGD 

Zonder eigen teststraten kunnen zorgmedewerkers zich laten testen via collega-organisaties met 
testmogelijkheid, huisartsen of de GGD’en. Er is inmiddels een landelijke voorrangsregeling voor 
zorgmedewerkers en onderwijspersoneel. Houd ook hierbij rekening met de beperkte testcapaciteit 
en meld alleen de echte spoedgevallen aan voor testen met prioriteit.  
 
Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-
8101 een afspraak maken bij de GGD om met voorrang getest te worden. Gezien de drukte op dit 
landelijke nummer is het vooralsnog ook nog steeds mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen 
met de regionale GGD voor het testen met prioriteit: 
• GGD West-Brabant: 076-5282049 
• GGD Hart voor Brabant: 0900-3646464 
• GGD Brabant Zuid-Oost: 088-0031111 
De precieze invulling (tijdsblokken ed.) kan per regio verschillen. 

Toename besmettingen 

Afgelopen vrijdag stuurden de drie Brabantse GGD’en een brief aan het RONAZ en het ROAZ over de 
opschaling van Brabant Zuid-Oost en Brabant-Noord naar risiconiveau twee. Veiligheidsregio Midden- 

 
INFORMATIEBULLETIN 23 | MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 
 

 

https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl


 

Informatiebulletin RONAZ 
2 

en West-Brabant zit nog in risiconiveau één, maar gezien de snelle toename van besmettingen 
verwachten de GGD’en dat alle regio’s in Brabant binnen afzienbare tijd niveau twee hebben. Terwijl 
het aantal besmettingen in de afgelopen weken vooral toenam onder jongeren, ziet de GGD nu een 
toename onder vijftigplussers. 
 
De GGD’en zetten vanwege de snelle stijging sinds afgelopen week risicogestuurd bron- en 
contactonderzoek in. Dat betekent dat de GGD niet meer alle nauwe contacten van positief geteste 
personen na belt. De GGD prioriteert op basis van risico-inschatting en vraagt aan een deel van de 
positief geteste mensen om zelf hun contacten te informeren. De volledige brief is als bijlage aan dit 
informatiebulletin toegevoegd (bijlage 1). 

Voorbereiding 

Het RONAZ heeft, gezien de huidige situatie, besproken of we voldoende voorbereid zijn voor de 
komende periode en raadt zorgorganisaties aan om hier ook intern naar te kijken. Een groot verschil 
met de situatie begin dit jaar is dat er nu een stevige regionale en landelijke organisatie is en 
organisaties intern werkwijzen hebben ingericht. Er zijn voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen beschikbaar. 
 
Inzicht in de verspreiding blijft cruciaal om adequaat te kunnen sturen. We vragen organisaties in de 
VVT de wekelijkse uitvraag in te blijven vullen. Ons advies is om met de eigen gemeente(n) in gesprek 
te gaan over inzicht in cijfers, bijvoorbeeld over hoe je met elkaar kijkt naar besmettingsgraden en 
wanneer je elkaar inseint. 
 
Op het Informatieplatform RONAZ verschijnen regelmatig nieuwe voorbeelddocumenten van 
zorgorganisaties die van nut kunnen zijn. Bijvoorbeeld deze klachtenwegwijzer voor medewerkers van 
Thebe of dit formulier van Zorggroep Elde-Maasduinen voor ontheffing van preventieve 
thuisquarantaine zorgmedewerkers. Ook GGD-documenten voor de niet-acute zorg, RONAZ-
documenten en informatie over pbm’s staan op het platform en worden regelmatig geactualiseerd. 
Heb je zelf een goed voorbeeld dat je met collega’s wil delen en/of heb je nog geen toegang tot het 
informatieplatform? Stuur een mail naar ronaz@ghorbrabantmwn.nl. 

Opschalen cohorten  

Het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen betekent dat we verwachten op korte 
termijn de externe cohortcapaciteit binnen de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) te moeten 
opschalen. Dit gaat om speciale verpleegafdelingen, beschikbaar voor patiënten die verwezen worden 
vanuit de ziekenhuizen en vanuit de huisartsen. Het Actiecentrum Overplaatsingen/VVT houdt een 
overzicht bij van de beschikbare cohortcapaciteit. Op dit moment zijn er vijf cohorten in Brabant met 
in totaal 37 plekken. 
 
Omdat we op korte termijn meer plekken nodig hebben, vragen we zorgorganisaties zich bij ons te 
melden als zij een cohortafdeling beschikbaar hebben of mogelijkheden zien om er een in te richten. 
Let op: een cohort aanmelden is alleen zinvol als er personeel beschikbaar is (het Actiecentrum kan 
helpen als er te weinig personeel is, maar een minimale bezetting van personeel dat bekend is met de 
organisatie is noodzakelijk). Zie je kansen om een cohortafdeling in te richten? Neem dan contact op 
met de coördinator in jouw regio: 
 

 Brabant Midden-West:  Roland Ansems – roland.ansems@thebe.nl of 06-11006023 

 Brabant-Noord:  Jef Mol – jef.mol@zge.nl of 06-14886655 

 Brabant Zuid-Oost:  Agnes van ’t Hof – a.vanthof@mmc.nl of 06-10502307 
 
We vragen zorgorganisaties daarnaast de uitvraag naar capaciteit in zowel interne als externe cohorten 
goed in te vullen, zodat het Actiecentrum het overzicht houdt. 
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De Regionale Aanmeldcentra voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken zijn nog steeds actief. Zij 
kunnen bij de aanmeldcentra terecht om patiënten aan te melden als zij er via de reguliere kanalen 
niet uitkomen. Meer informatie over de aanmeldcentra en contactgegevens staan op het RONAZ-
informatieplatform. Daar staat ter informatie ook het opschalingsplan van het Actiecentrum (zie ook 
bijlage 2 van dit bulletin). 

Checklijst infectiepreventiebeleid COVID-19  

Het ABR Zorgnetwerk Brabant heeft een checklijst gemaakt over de belangrijkste aspecten van de 
infectiepreventie in relatie tot het coronavirus voor de langdurige, intramurale zorg. Met het najaar in 
aantocht en de aanhoudende besmettingen in Nederland, kunnen zorgorganisaties de vragenlijst 
benutten om hun infectiepreventiebeleid met betrekking tot COVID-19 na te lopen. Na het invullen 
ontvangt de zorgorganisatie een feedbackrapport met toelichting op de verschillende onderwerpen. 
 
Invullers krijgen ook de optie om via het ABR Zorgnetwerk Brabant in contact te komen met 
professionals van andere zorginstellingen om kennis en ervaring over de aanpak van COVID-19 uit te 
wisselen. De vragenlijst start via deze link. 

Rol RONAZ 

Het RONAZ heeft, mede op basis van de evaluatie onder bestuurders in de niet-acute zorg, in de 
zomermaanden een notitie geschreven over de rol van het RONAZ in de afgelopen periode en in de 
(nabije) toekomst. Conclusie van het stuk is dat het RONAZ blijft bestaan als crisisoverleg. De notitie is 
te vinden op het informatieplatform en als bijlage 3 van dit bulletin. 
 
Gezien de huidige stand van zaken vergadert het RONAZ de komende tijd wekelijks. 
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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. 


