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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.   
 

 
 
 
 

 

 

Hoog bezoek 

We kregen afgelopen woensdag hoog bezoek: koning Willem-Alexander vereerde het RONAZ met een 
werkbezoek. De Koning bezocht eerst een cohortafdeling voor coronapatiënten van zorgorganisatie 
Thebe en revalidatiekliniek De MARQ in Breda, die mede dankzij het RONAZ werd opgericht. Daar sprak 
hij met patiënten en verpleegkundigen. Hij sprak zijn bewondering uit naar zorgmedewerkers ‘die 
onder zware en moeilijke omstandigheden hun werk liefdevol blijven uitvoeren’, zowel op een cohort 
als op de ‘gewone’ afdelingen. 
 
Vervolgens woonde de Koning de RONAZ-vergadering bij. Hij sprak met bestuurders over het ontstaan 
van het RONAZ en de zorgen en uitdagingen binnen de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige 
GGZ. Waaronder de verwachtingen en werkdruk voor de komende periode. Het gesprek ging ook over 
de (kracht van) de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de ziekenhuizen en de 
huisartsen: ‘Die is in deze periode absoluut beter geworden, wat mooi is om te zien’, zeiden de 
bestuurders. Diverse media besteedden aandacht aan het bezoek. We zijn, vanzelfsprekend, blij met 
dit mooie werkbezoek. Het is een hart onder de riem voor de niet-acute zorgsector en onze 
samenwerking in Brabant. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.bd.nl/brabant/koning-bezoekt-ronaz-in-tilburg-en-thebe-in-breda~a3e81eff3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Testen zorgmedewerkers GGD’en 

In het vorige informatiebulletin stond informatie over het met voorrang testen van zorgmedewerkers. 
Die informatie gold echter alléén voor de regio GGD Hart voor Brabant. De juiste informatie per regio: 
 

 GGD Hart voor Brabant: prioritair testen is mogelijk van 8:00 tot 17:00 uur. Het streven is dat 
de testuitslag dezelfde dag bekend is, uiterlijk om 7:00 uur de volgende dag. 

 GGD West-Brabant: prioritair testen voor zorgmedewerkers is alleen mogelijk bij de locatie 
Breda en alleen tussen 08:30 en 09:15 uur. Daarbij is het streven dat de uitslag dezelfde dag 
bekend is. 

 GGD Brabant-Zuidoost: prioritair testen is alleen mogelijk in Eersel, van 8:00 tot 20:00 uur. Het 
streven is dat de uitslag dezelfde of uiterlijk de volgende dag bekend is. 

Voortgang afspraken zorgcontinuïteit 

Om de zorgcontinuïteit in zowel de covid- als reguliere zorg te waarborgen, hebben we enkele weken 
geleden een aanpak uitgewerkt om de druk op de zorg te verlichten. De volgende maatregelen zijn 
besproken in de regionale overleggen. Hierbij de laatste stand van zaken.   
 

1. Bestaande capaciteit vrijmaken en gebruiken 
Door wijkverpleging, thuiszorg en virale teams in de wijken te concentreren, af te schalen en te 
clusteren. Vanuit de regio’s Midden-West en Noord wordt aangegeven dat hier nog geen noodzaak 
toe is. In Zuid-Oost is niet gekozen voor virale teams, maar worden per wijk routes afgestemd met 
verschillende thuiszorgorganisaties. Dus afgestemde en geconcentreerde covid-zorg in de wijken. 
Verder wordt er gewerkt met een intake ‘noodzakelijke zorg’. 

 
2. Inzet van slimme brillen 
Zorgmedewerkers die in thuisquarantaine zijn, maar zich wel goed genoeg voelen om te werken, 
zetten we in om mensen op de werkvloer te ontzien. Bijvoorbeeld door stagiaires en leerlingen op 
afstand te begeleiden. Dat doen we met behulp van een slimme meekijkbril. Implementatie 
hiervan is mogelijk bij alle zorgorganisaties. Een aantal zorgorganisaties in Midden-West en Noord 
hebben hier al positieve ervaringen mee opgedaan, zoals je op deze website kunt lezen. 
Organisaties die interesse hebben, kunnen voor ervaringen contact opnemen met een van de 
organisaties op bovenstaande website of rechtstreeks contact opnemen met leverancier 1Minuut 
via 010-3167700 (dagelijks bereikbaar tussen 7:00 en 21:00 uur). 

 
3. Mensen zoveel mogelijk thuis verzorgen 

 Conform de richtlijn van de NAZB worden coronapatiënten in de drie regio’s versneld vanuit 
het ziekenhuis naar huis uitgeplaatst. Dit gebeurt in afstemming met de huisartsen en 
longartsen. In Brabant-Noord en Zuid-Oost ligt hiervoor al een integraal plan. In Midden-West 
wordt hierbij samengewerkt met transferverpleegkundigen en specialisten 
ouderengeneeskunde. 

 De ligduur van patiënten op de cohortafdelingen verkorten. In met name Noord en Midden-
West wordt dit opgepakt door wijkverpleegkundigen te laten meekijken bij de triage. In Zuid-
Oost worden zoveel mogelijk patiënten vanuit de ziekenhuizen rechtstreeks naar huis 
begeleid, in samenwerking met de huisartsen en thuiszorg. 

 
Buiten deze lopende acties bereidt een werkgroep diverse duurzame acties voor. Een aantal 
initiatieven wordt al uitgevoerd in de regio’s. Deze initiatieven zijn we aan het bundelen. Een overzicht 
van deze acties met de bijbehorende voorbeelden wordt begin januari gepresenteerd in het DB RONAZ 
en zal op korte termijn beschikbaar gesteld worden via het Informatieplatform RONAZ. Dat melden we 
uiteraard in het informatiebulletin. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fanderswerkenindezorg.nl%2Finnovatie%2Fexpertise-zonder-afstand%2F&data=04%7C01%7Ci.meijer%40ghorbrabantmwn.nl%7C85f67f652fa54a4c232208d8920efeef%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637419940400252775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bd3nzFkNZ7wge7nb%2FiwZUlRtRZO5meYscvgELuT5AUY%3D&reserved=0
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
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Hulp Defensie  

Vanwege een aantal flinke uitbraken binnen onze Veiligheidsregio’s levert Defensie momenteel op 
twee plekken bijstand. We zijn erg blij met de geboden hulp. Wel is het goed om te weten dat inzet 
van Defensie altijd tot de laatste mogelijkheden behoort en van zeer beperkte aard is. Dit omdat 
Defensie haar capaciteit grotendeels beschikbaar moet houden voor de paraatheidsfunctie die zij 
heeft. 

Cohortcapaciteit 

De bezetting binnen de cohortlocaties en het aantal benodigde cohortlocaties lijkt te stabiliseren, maar 
blijft hoog. We zitten op een plateau, waarbij de prognose aangeeft dat de gewenste daling nog op 
zich laat wachten. Dat geeft dus ook aan dat er voor de komende weken nog geen sprake is van 
afschaling van de cohortcapaciteit. Zowel bij de ziekenhuizen als bij ons in de langdurige zorg blijft de 
druk enorm. Er is daarom in afstemming met het ROAZ afgesproken dat er nog niet verder afgeschaald 
wordt bij ons en (wat betreft reguliere zorg) opgeschaald in de ziekenhuizen. Ook met de 
zorgverzekeraars hebben we afgesproken dat we pas tot afschaling overgaan als de bezetting onder 
de 65 procent is. Het huidige aantal cohortplekken is 173. Daarvan is 72,8 procent bezet. 
 

 
 
Het Actiecentrum Overplaatsingen/VVT monitort de cohortcapaciteit Brabant-breed en stemt af met 
de regiocoördinatoren. Heb je vragen aan het Actiecentrum Overplaatsingen/VVT, meld je dan bij de 
regionale coördinatoren: 

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

 Brabant-Noord:   Roos Mekes – r.mekes@vivent.nl of 0631676773 

 Brabant Zuid-Oost:   Agnes van ’t Hof – a.vanthof@mmc.nl of 06-10502307 
Een cohort komt alleen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar indien vooraf 
aangemeld en vastgesteld in het DB RONAZ. De richtlijnen voor het opstarten en aanmelden van een 
cohort staan in het opschalingsplan van het Actiecentrum. 

RONAZ 

De frequentie van het overleg gaat van wekelijks naar tweewekelijks. 
 
 
 
 
 

mailto:roland.ansems@thebe.nl
mailto:r.mekes@vivent.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


 

Informatiebulletin RONAZ 
4 

 

 
 
 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. 


