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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.   
 

 
 
 
 

 

Aangescherpt risiconiveau  

Gisteren zijn nog eens acht extra Veiligheidsregio’s naar risiconiveau zeer ernstig gegaan. De overheid 
stelt wekelijks op woensdag de risiconiveaus vast op basis van de weekcijfers van het RIVM. In Brabant 
hebben nu alle drie de regio’s niveau zeer ernstig (Zuid-Oost sinds 13 oktober en Noord en Midden- 
en West sinds 21 oktober). Omdat er sprake is van landelijk beleid (de gedeeltelijke lockdown zoals 
door het kabinet bekend gemaakt in de persconferentie van dinsdag 13 oktober), leiden deze 
inschalingen op dit moment niet tot aanvullend regionaal beleid vanuit de Veiligheidsregio’s.  
 
Vooralsnog verandert er niks aan de werkwijze binnen de niet-acute zorg. In de loop van de dag 
verzamelen we informatie en later vanmiddag komen we als RONAZ bij elkaar. We sturen een 
informatiebulletin wanneer nodig. 

Landelijke aanpak GGD’en: testcapaciteit en bron- en contactonderzoek 

De GGD’en breiden hun capaciteit steeds verder uit. De GGD’en publiceerden vorige week een landelijk 
plan met maatregelen voor versnelde opschaling van de PCR-testen, scenario’s voor bron- en 
contactonderzoek en uitgangspunten om sneltesten in te passen in de landelijke teststrategie (lees 
verderop in dit bulletin meer over de stand van zaken rondom sneltesten).  

TESTCAPACITEIT 

Er komen meer testafnamelocaties in de regio’s. Ook kijkt de GGD op landelijk niveau met externe 
(markt)partijen of er een aantal XL-locaties geopend kan worden, extra grote testlocaties eventueel in 
te richten met een ‘pop-up’-labfaciliteit. Om het netwerk voor kwetsbare groepen te versterken, zet 
de GGD waar nodig mobiele testunits in en wil ze ook andere zorg- en afnamepartijen aansluiten op 
het landelijk registratiesysteem voor COVID-19 (CoronIT). Op deze manier gaat de landelijke capaciteit 
voor PCR-testen omhoog van ruim 40.000 afnames per dag nu, tot 60.000 testen per dag eind 
november en 80.000 testen per dag eind december. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/roadmap-testen-en-traceren/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/roadmap-testen-en-traceren/
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BRON- EN CONTACTONDERZOEK 

De GGD’en voeren bron- en contactonderzoek uit afhankelijk van het landelijk aantal besmettingen 
per dag. Onderstaand schema laat de drie scenario’s zien. Op dit moment geldt scenario 
‘risicogestuurd alleen indexen’, met bijna 9.000 besmettingen per dag. In het kort: 

 Bij maximaal 2.720 nieuwe positieve testuitslagen per dag (landelijk): volledig bron- en con-

tactonderzoek. Waaronder het tijdig informeren en volgen van de besmette persoon (de ‘in-

dex’) en diens nauwe contacten, bron- en contactonderzoek en clusteranalyses, risicobeoor-

delingen en trendanalyses maken. 

 Tussen 2.720 en 5.500 nieuwe positieve testuitslagen per dag (landelijk): risicogestuurd bron- 

en contactonderzoek. De GGD vraagt de besmette persoon zelf laag-risico-contacten te infor-

meren. De GGD informeert zelf hoog-risico-contacten (waaronder zorgpersoneel en patiën-

ten). 

 Tussen 5.500 en 10.000 nieuwe positieve testuitslagen per dag (landelijk): zeer beperkt bron- 

en contactonderzoek. De GGD vraagt de besmette persoon zelf om contacten te informeren.  

 

 
 

Sneltesten 

Door overheid, wetenschap en (zorg)organisaties wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden 
van sneltesten en hoe sneltesten geïntegreerd kunnen worden in het landelijke testbeleid. De GGD’en 
hebben in hun plan een aantal uitgangspunten gegeven voor het inpassen van sneltesten in het 
testbeleid. Hierover volgt nog landelijk beleid, naar aanleiding van advies van het OMT. Cruciaal daarbij 
is dat centraal wordt bepaald welke sneltesten voor welke doelgroep beschikbaar komen en hoe deze 
gekoppeld worden aan de huidige test- en ICT-infrastructuur (CoronIT). 
 
Onder leiding van Jan Kluytmans (microbioloog, verbonden aan het Amphia Ziekenhuis) start eind 
oktober een onderzoek naar de toepasbaarheid van een antigen sneltest voor zelfgebruik bij 
zorgmedewerkers. Aan dit onderzoek werken ziekenhuizen, enkele VVT-instellingen en waarschijnlijk 
een zorginstelling voor GGZ en een zorginstelling voor gehandicaptenzorg mee, allen uit Brabant en 
aangrenzende regio’s. De deelnemende instellingen hebben een eigen testafname voor personeel, die 
van voldoende omvang is voor het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden eind 
november verwacht.  
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Ook van diverse zorgorganisaties weten we dat zij zelf aan de slag zijn of willen met sneltesten. Op dit 
moment is nog geen advies te geven over welke sneltesten geschikt zijn, omdat de validatietrajecten 
en onderzoeken nog lopen. We verwachten hierover eind november meer te weten. Op dit moment 
is nog geen enkele sneltest gevalideerd voor zelfgebruik. Dit betekent dat testuitslagen van een 
sneltest alsnog bevestigd moeten worden door middel van de huidige PCR-test. Ook is het wettelijk 
verplicht om een positieve test te melden bij de GGD, omdat het om een A-ziekte gaat. 

Advies thuisquarantaine  

Door de oplopende besmettingen zijn er helaas ook onder onze zorgmedewerkers meer positieve 
testuitslagen. De landelijke LCI-richtlijn geeft aan wanneer mensen in thuisquarantaine moeten. 
Huisgenoten en nauwe contacten moeten 10 dagen in quarantaine vanaf het laatste contact met de 
positief geteste persoon. Als uitzondering wordt hierin beschreven: 

“Zorgmedewerkers die persoonsbeschermende maatregelen hebben gebruikt in 
overeenstemming met de richtlijnen voor hun beroepsgroep worden niet als contact 
geïncludeerd in het contactonderzoek.” 

De GGD volgt deze landelijke richtlijn, maar geeft advies op maat. Dit advies kan afwijken van de 
richtlijn en dus van deze uitzondering. Er wordt bijvoorbeeld afgeweken als er toch sprake is van 
verspreiding ondanks gebruik van PBM of als er meerdere besmettingen zijn op één afdeling. 
 
We hebben dit punt binnen het RONAZ besproken en willen u het volgende meegeven in uw 
uiteindelijke bestuurlijke besluit hoe te handelen. De landelijke richtlijn is de meest wenselijke, maar 
mocht dit niet haalbaar zijn dan is het aan de organisatie anders te besluiten. Wij adviseren u om in 
uw processen/protocollen aan te geven hoe u met deze situaties omgaat binnen uw organisatie en 
medewerkers hierop te attenderen. De GGD zal proberen de medewerkers te verwijzen naar de eigen 
organisatie en niet alleen een algemeen advies te geven conform de landelijke richtlijn, om verwarring 
te voorkomen.  

Oproep: cohortplekken voor PG-cliënten 

Het Actiecentrum Overplaatsingen/VVT meldt een tekort aan cohortplekken voor PG-cliënten. Zie je 
kansen om een cohortafdeling te openen voor de verpleging van PG-cliënten met COVID-19, meld je 
dan bij de regionale coördinatoren van het Actiecentrum Overplaatsingen/VVT: 

 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 
De richtlijnen voor het opstarten en aanmelden van een cohort staan in het opschalingsplan van het 
Actiecentrum. 

Afstemming met zorgkantoren 

Het RONAZ overlegt elke twee weken met de Brabantse zorgkantoren over de voortgang en eventuele 
(financiële) knelpunten in de langdurige zorg. Op die manier hebben de zorgkantoren zicht op de 
situatie en hoeft niet elke kleine uitbraak afzonderlijk bij het zorgkantoor gemeld te worden. Wel wil 
het zorgkantoor op de hoogte zijn als er een grote uitbraak is op een locatie. Stel het zorgkantoor in 
de eigen regio daarvan in zo’n geval op de hoogte.  
 
Mocht u knelpunten hebben die u graag onder de aandacht wil brengen van het zorgkantoor, neem 
dan contact op met Eppie Fokkema via eppie.fokkema@archipelzorggroep.nl of met Jacqueline Joppe 
via J.Joppe@zgem.nl. Zij brengen de vragen dan in bij het tweewekelijks overleg. 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
mailto:roland.ansems@thebe.nl
mailto:jef.mol@zge.nl
mailto:a.vanthof@mmc.nl
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/RONAZ%20Informatiebulletins/201006%20Opschalingsplan%20extra%20capaciteit%20RONAZ-%20VVT%20VG%20en%20GGZ.pdf?csf=1&web=1&e=8IvGXM
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/RONAZ%20Informatiebulletins/201006%20Opschalingsplan%20extra%20capaciteit%20RONAZ-%20VVT%20VG%20en%20GGZ.pdf?csf=1&web=1&e=8IvGXM
mailto:eppie.fokkema@archipelzorggroep.nl
mailto:J.Joppe@zgem.nl
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Coronamaatregelen in gedeelde gebouwen 

Een aantal zorgorganisaties deelt een gebouw met een andere organisatie. Soms is dat een 
zorginstelling, soms een instelling uit een andere sector. Dan kan het voorkomen dat de verschillende 
gebruikers van het gebouw andere protocollen volgen rondom de coronamaatregelen. Daardoor 
ontstaat onduidelijkheid en onzekerheid bij alle gebruikers van het gebouw. In de praktijk zijn vaak in 
goed overleg oplossingen te vinden. Als dat niet lukt, is ons advies om aan te sluiten bij de protocollen 
van de eigenaar en/of hoofdgebruiker van het gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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. 


