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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.   
 

 
 
 
 

 

Goede voorbeelden opschalen zorg gebundeld 

Het RONAZ heeft een overzicht gemaakt van goede voorbeelden, acties en maatregelen die 
zorgorganisaties kunnen inzetten als de zorgcontinuïteit in gevaar komt en zij dus de zorg moeten 
opschalen. Meer informatie staat per maatregel of voorbeeld in bijlagen. 
 
De maatregelen die je kunt nemen zijn als volgt ingedeeld in het document:  

1) intern (binnen je zorgorganisatie); 
2) met RONAZ-partners (in samenwerking met de GHOR);  
3) richting de ziekenhuizen en  
4) richting gemeenten. 

Bijvoorbeeld:  hoe stem je af met de thuiszorg? Hoe kun je de zorg efficiënter inrichten? Wat zijn 
minimale eisen aan de zorg? Waar en hoe kun je aankloppen bij personele tekorten? Hoe stem je af 
met de ziekenhuizen als je ziet dat de druk op de zorg te groot wordt? 
 
Een deel van deze documenten en adviezen zijn al eens voorbij gekomen in dit bulletin. Op deze manier 
staat alles bij elkaar. Het document en de bijlagen staan in de map Goede voorbeelden op het RONAZ-
Sharepointplatform. 

Brabant-brede afspraken fase 3 

Zoals eerder gemeld is er door de zorgsector een Brabant-breed plan gemaakt met provinciale 
afspraken over wat te doen bij een eventuele fase 3 (scenario zwart). Het document staat op het 
RONAZ Sharepointplatform. En is na het aanmaken van een inlog te downloaden via de website van 
het NAZB. Kijk voor de nieuwste, meest actuele versie van het document op een van deze plekken. Het 
is van belang dat zoveel mogelijk zorgorganisaties, ook de kleinere organisaties, op de hoogte zijn van 
het bestaan van dit plan. Daarom kun je naar eigen inzicht collega-zorgorganisaties waarvan je 
bijvoorbeeld weet dat ze (nog) niet bij het RONAZ zijn aangesloten, hierover informeren. 

Compensatieregeling 2020 grote zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ 

Grote zorgaanbieders van wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg kunnen van 
30 maart tot en met 30 april 2021 een continuïteitsbijdrage en/of meerkostenvergoeding voor 2020 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/RONAZ%20Informatiebulletins/Regionale%20planvorming%20COVID-19%20fase%203_versie%201.0.pdf?csf=1&web=1&e=wZMbgN
https://elo.nazb.nl/
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aanvragen. Zorgaanbieders met een door zorgverzekeraars vergoede jaaromzet van meer dan 10 
miljoen euro komen voor deze compensatieregeling in aanmerking. De zorgverzekeraars willen met 
deze integrale compensatieregeling grote zorgaanbieders wijkverpleging, ELV en GRZ financieel 
tegemoet komen als ze door de uitbraak van coronavirus te maken hebben gehad met 
inkomensderving en extra kosten. Meer informatie hierover staat in dit nieuwsbericht op de website 
van Zorgverzekeraars Nederland.  

Extra handen voor de zorg 

Zoals eerder gemeld kan Transvorm extra (zorg)personeel leveren. Dat doen ze met het project Extra 
handen voor de zorg. Het aanbod is inmiddels groter en professioneler (meer mensen met ervaring in 
de zorg). Als je vermoedt dat je krap komt te zitten en Transvorm wilt inschakelen, zorg dan dat je hen 
op tijd benadert. 

RONAZ 

De volgende RONAZ-vergadering staat gepland voor woensdag 7 april. 

Cohortcapaciteit 

Er zijn op dit moment 131 cohortplekken, waarvan 66 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. 
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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 

 Brigite van Haaften (Prisma), 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. 


