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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.   
 

 
 
 
 

 

Vaccinatie 

Een hoopvol begin van 2021: de eerste 
vaccinaties zijn gezet. Afgelopen woensdag 
waren zorgmedewerkers van een aantal 
Brabantse zorgorganisaties als eerste aan de 
beurt bij de priklocatie in Veghel van de GGD 
Hart voor Brabant. De locatie is bewust zo 
gekozen omdat in deze regio de eerste 
besmettingsgolf in het voorjaar plaatsvond. 
Het was een bijzonder moment; een lichtpunt 
in deze langlopende crisis. 

HOE NU VERDER? 

Het is de bedoeling dat in het begin van het vierde kwartaal de hele bevolking is gevaccineerd. Dat lijkt 
haalbaar, mits er voldoende vaccins beschikbaar komen. Het kabinet bepaalt de volgorde van de 
groepen. Die ziet er nu zo uit. 

UITNODIGEN VOOR VACCINATIE 

Voor het vaccineren van de eerste groep zorgprofessionals (werkzaam in de verpleeghuiszorg, 
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-huishoudelijke ondersteuning) krijgen zorgorganisaties 
die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie een uitnodigingspakket (waaronder de 
uitnodigingsbrief) doorgestuurd door de eigen brancheorganisatie. Als eerste komen de 
zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg aan de beurt. De werkgevers zorgen ervoor dat alle 
zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen met direct 
patiëntencontact, inclusief de zzp’ers die zij inhuren, een uitnodiging krijgen voor de vaccinaties. Zij 
kunnen sinds afgelopen maandag via het landelijke callcenter een afspraak maken.  
 
Zorgorganisaties in de VG-sector, wijkverpleging en WMO-huishoudelijke ondersteuning krijgen van 
hun eigen brancheorganisaties een seintje (en bijbehorende uitleg, uitnodigingsbrief en dergelijke) 
zodra zij hun medewerkers kunnen uitnodigen om een afspraak te maken. Ook GGZ-organisaties 
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krijgen van hun brancheorganisatie t.z.t. meer informatie. Kleinere organisaties die geen lid zijn van 
een brancheorganisatie en zzp’ers vinden hier informatie over het uitnodigen: 
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-
zzpers/.  

INENTEN BEWONERS  

Na zorgmedewerkers (de ‘beschermende ring’) zijn bewoners van intramurale zorginstellingen aan de 
beurt. Zij zullen onder andere met het woensdag goedgekeurde vaccin Moderna worden ingeënt. Dit 
levert de nodige organisatorische en zorginhoudelijke vraagstukken op. Waaronder: gaan de 
huisartsen of de instellingsartsen (zoals specialisten ouderengeneeskunde) inenten? En hoe verloopt 
de toestemming door cliënt of familie en vastlegging daarvan? Ons advies is om hierover nu al met alle 
betrokken waaronder huisartsen te overleggen. Door de grote hoeveelheid verschillende 
woonvoorzieningen en huisartsen, is het onmogelijk om daar vanuit het RONAZ collectieve afspraken 
over te maken. 

OVERIGE MAATREGELEN BLIJVEN GELDEN 

Wellicht ten overvloede: de overige coronamaatregelen blijven vooralsnog ongewijzigd van kracht, ook 
al ben je ingeënt. We blijven dus op dezelfde manier werken. Dat wil zeggen met gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 1,5 meter afstand, quarantaine na contact met een (mogelijk) 
besmet persoon, etc. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat er vooralsnog geen bewijs is dat 
mensen niet meer besmettelijk zijn na vaccinatie. In andere woorden: de kans dat iemand ziek wordt 
na vaccinatie is veel kleiner (vanaf 7 dagen na de tweede vaccinatie beschermt het vaccin voor ruim 
90 procent tegen corona), maar het is nog niet duidelijk of iemand het virus na vaccinatie ook niet 
meer kan overdragen. Het is raadzaam om hierover richting eigen medewerkers en mantelzorgers 
duidelijk te communiceren. 

MEER INFORMATIE 

Meer informatie over de werking van het vaccin, het proces, veel gestelde vragen en 
communicatiemateriaal vind je via onderstaande links:  

 Algemene informatie over de vaccinatie van de Rijksoverheid 

 Toolkit communicatie van de Rijksoverheid 

 Informatie van ActiZ, brancheorganisatie VVT  

 Informatie van VGN, brancheorganisatie gehandicaptensector  

 Informatie van GGZ Nederland, brancheorganisatie GGZ 

 Informatie voor kleinere zorgorganisaties en zzp’ers 
Deze links zijn ook vindbaar op het Informatieplatform RONAZ. Kom je er via bovenstaande kanalen 
niet uit, stuur dan een mailtje naar ronaz@ghorbrabantmwn.nl.  

HELPEN PRIKKEN? 

Zoals ook gemeld in Informatiebulletin 34 kan iedereen die dat wil zich melden bij de GGD als prikker. 
Hiervoor heeft iedere GGD een eigen mailadres: 

 GGD Hart voor Brabant  ikwilhelpenvaccineren@ggdhvb.nl 

 GGD West-Brabant  hrcorona@ggdwestbrabant.nl 

 GGD Brabant-Zuidoost  coronavacatures@ggdbzo.nl  

Cohortcapaciteit  

Er zijn op dit moment 144 cohortplekken. Daarvan is 71,5 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: 
 

https://ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-zzpers/
https://ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-zzpers/
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/tweede-coronavaccin-goedgekeurd-voor-nederland-en-europa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie
https://www.actiz.nl/coronavaccinatie
https://www.vgn.nl/achtergrond/informatiemateriaal-over-vaccinaties-tegen-het-coronavirus
https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2021/denlggz-en-nvvp-blij-met-prioritering-vaccinatie-patienten-en-personeel-in-ggz-sector
:%20https:/ggdghor.nl/actueel-bericht/uitnodiging-voor-vaccinatie-vragen-kleine-zorgorganisaties-en-zzpers/
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
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 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 volgende RONAZ-vergadering staat gepland voor woensdag 20 januari. Het RONAZ vergadert 
voorlopig in principe tweewekelijks.  
 

 

 

 
 
 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 

 Thérèse Claassen (GGD Hart voor Brabant), waarnemend directeur publieke gezondheid 

 Miranda de Vries (burgemeester Etten-Leur), gedelegeerd burgemeester veiligheidsregio’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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