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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.   
 

 
 
 
 

 

Vaccineren 

Zorgmedewerkers in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, wijkverpleging, GGZ en Wmo) moeten zo 
snel mogelijk gevaccineerd worden. De vaccinatie van deze groepen liep meermaals vertraging op, 
enerzijds door de schaarste van vaccins maar ook doordat andere groepen tussentijds in de strategie 
zijn ingepast. Dat schrijft het RONAZ vandaag in een brief aan het ministerie van VWS (zie bijlage). 
 
Gelukkig zijn deze week de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg aan de beurt om een afspraak 
te maken, maar wel pas nadat de oproep tot vaccinatie in deze sector meermaals vooruit geschoven 
is. Respectievelijk de wijkverpleging, Wmo-ondersteuning en de langdurige GGZ wachten nog steeds 
op een oproep. Wij verzoeken het ministerie daarom om te starten met de afspraken voor de 
medewerkers wijkverpleging, zodat zij voor half maart gevaccineerd zijn. Verder vragen we om 
duidelijk te communiceren dat - na de medewerkers in de gehandicaptenzorg - de wijkverpleging, 
Wmo en GGZ aan de beurt zijn, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. En om te zorgen voor goede 
bereikbaarheid van het landelijke callcenter, zodat de afspraken voortvarend gemaakt kunnen 
worden. 

Compensatieregeling corona 2020 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vrijdag 5 februari de Integrale compensatieregeling 2020 voor 
grote zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) 
gepubliceerd. De regeling is gericht op organisaties van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en 
geriatrische revalidatiezorg met ten minste één AGB-ondernemingscode met meer dan 10 miljoen 
euro omzet uit de Zorgverzekeringswet. De regeling compenseert de extra kosten en misgelopen 
omzet die deze organisaties hebben gemaakt voor de zorg voor coronapatiënten. Uitgangspunt is dat 
deze regeling zo veel mogelijk aansluit bij de regelingen voor de kleinere zorgaanbieders van dezelfde 
sectoren en bij de regelingen voor grote zorgaanbieders in andere sectoren, zoals ziekenhuizen en 
GGZ-aanbieders. Daarover staat hier meer informatie. 
 
Zorgorganisaties met vragen over bovengenoemde regeling kunnen die stellen aan ActiZ; dus niet aan 
de verzekeraars. ActiZ bundelt de vragen en legt deze voor aan ZN. 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers
https://assets.zn.nl/32768/?k=aHyn8n3Kk9ch_GFgG7TdJuq_slKj3AteRwsI3dP7ArA1iURBdnv9YxOUefHVYpq7hjUBOjyrxhZG1ckxuWGUNAEB6-3lmdDjD75_kkE6v81OWn-jVaLUPg2pzROYl_4iLHExqJJQfDz0ZvNeWtAVQwnjg3APEuH-x9PNil6bPGdSU-IoBIs4AO5yDTHhAKwvAVO6ay7SM8MqwDaWwXo0cyweH1Tq9A45kFkOls3KnC6Y2sj1B703Mb5YfzSx0RWOT16RMGIlzC2apIJjLRVcMaNVNzu8XVavjF_dH2LMved2Qtn35KWG9Qn7FczUE7DkMw2qeQGmH7D1jM4EnOBokICcazvdIj79S9huoji5nkv032ou3xBlGYakbTCxsVkn51FVGYh2S8M6QniqzwIDXhdlC3JH-W7SlLhpK7oU5HA0_65fOvDFKMEVZF9rFM7eFpJsV45RUTdrFGrseNkbh2-ysYdrTHR2Eld8ek_OyH5oBeSFGxw5F6Asb7BLNb0qtIyzWV-dHolzqdvmHIGIyzh0hcYL5JknAtCtVKTZcScn1DYvroehm4mUN2sFWJNN5S9aCHhFPwU2CNV52udwlykARArTbXgkrGy5zxABtv6hhRK0xL-80TtDQdVHR8n_jA5hLO8seITK_T4h4Dvq73G4y4JnJ4HyaY3ZTAhyZou84hC7I5yhfu85L0u0g6quane6r50hn5iJVjVruEMct-p0iVcu7485Dq76RheJSWl-79TpX5hOIOW_5ynQZa-NmYhrB1pnurEHTGuAhGtPdACMPpkLTgr9F_qTV-mDvkarNcqLMQkGJZUPOk8gQ38laOXt0kLevDl_Mwx9gp8bCX6nNXrPvkVSEDIKPHZRx979nzzsUmKUo-D4GURqzY0sXQwGA2ScTYTu2tNLbomOl3m8YcoAnub5GmRdXnSFTOwvSEuKtgNmByCVORdf5alpAtxtkg273LXTBBJboyYXGzbFwb0TyhzOof3JokpvxTALO7RwGpJYqGANLVQQDtkEKVR86FK50AcK9R5yxlcflQPhCZ7IrXjqdRaaK3du3Nc=&u=
https://assets.zn.nl/32768/?k=aHyn8n3Kk9ch_GFgG7TdJuq_slKj3AteRwsI3dP7ArA1iURBdnv9YxOUefHVYpq7hjUBOjyrxhZG1ckxuWGUNAEB6-3lmdDjD75_kkE6v81OWn-jVaLUPg2pzROYl_4iLHExqJJQfDz0ZvNeWtAVQwnjg3APEuH-x9PNil6bPGdSU-IoBIs4AO5yDTHhAKwvAVO6ay7SM8MqwDaWwXo0cyweH1Tq9A45kFkOls3KnC6Y2sj1B703Mb5YfzSx0RWOT16RMGIlzC2apIJjLRVcMaNVNzu8XVavjF_dH2LMved2Qtn35KWG9Qn7FczUE7DkMw2qeQGmH7D1jM4EnOBokICcazvdIj79S9huoji5nkv032ou3xBlGYakbTCxsVkn51FVGYh2S8M6QniqzwIDXhdlC3JH-W7SlLhpK7oU5HA0_65fOvDFKMEVZF9rFM7eFpJsV45RUTdrFGrseNkbh2-ysYdrTHR2Eld8ek_OyH5oBeSFGxw5F6Asb7BLNb0qtIyzWV-dHolzqdvmHIGIyzh0hcYL5JknAtCtVKTZcScn1DYvroehm4mUN2sFWJNN5S9aCHhFPwU2CNV52udwlykARArTbXgkrGy5zxABtv6hhRK0xL-80TtDQdVHR8n_jA5hLO8seITK_T4h4Dvq73G4y4JnJ4HyaY3ZTAhyZou84hC7I5yhfu85L0u0g6quane6r50hn5iJVjVruEMct-p0iVcu7485Dq76RheJSWl-79TpX5hOIOW_5ynQZa-NmYhrB1pnurEHTGuAhGtPdACMPpkLTgr9F_qTV-mDvkarNcqLMQkGJZUPOk8gQ38laOXt0kLevDl_Mwx9gp8bCX6nNXrPvkVSEDIKPHZRx979nzzsUmKUo-D4GURqzY0sXQwGA2ScTYTu2tNLbomOl3m8YcoAnub5GmRdXnSFTOwvSEuKtgNmByCVORdf5alpAtxtkg273LXTBBJboyYXGzbFwb0TyhzOof3JokpvxTALO7RwGpJYqGANLVQQDtkEKVR86FK50AcK9R5yxlcflQPhCZ7IrXjqdRaaK3du3Nc=&u=
https://zn.nl/corona/corona
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Scenario zwart 

De plannen van de subregio’s in Brabant voor ‘scenario zwart’ (als de vraag naar zorg het aanbod 
overstijgt) zijn ver gereed. Op landelijk niveau hebben koepelorganisaties intussen gewerkt aan een 
afwegingskader voor mogelijke maatregelen en de (momenten van) besluitvorming daarover. De 
subregio’s kunnen het document gebruiken als leidraad/houvast bij besluiten die genomen moeten 
worden over maatregelen die in de scenario’s staan beschreven. Het afwegingskader is afgestemd met 
de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
 
De zorgpartners van het RONAZ en het ROAZ werken samen aan een regionaal plan met aanvullende 
afspraken over afstemming en samenwerking binnen de gehele zorgketen en het openbaar bestuur. 
In dat plan wordt de samenhang tussen de zorgsectoren in een worst case scenario uitgewerkt. Daarbij 
organiseren we regionaal wat kan en maken we waar nodig afspraken om in gezamenlijkheid zorg te 
blijven leveren. 
 
Het landelijke afwegingskader en het regionaal plan delen we zodra deze beschikbaar zijn. 

Cohortcapaciteit  

Er zijn op dit moment 137 cohortplekken, waarvan 73 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 volgende (digitale) RONAZ-vergadering staat gepland voor woensdag 3 maart. 
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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 

 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 (Mijzo), 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. 


