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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.   
 

 
 
 
 

 

Voorbereiding eventuele fase 3 

Dankzij de inzet van diverse verzorgings- en verpleeghuisorganisaties in Brabant biedt de website 
Verwijshulp sinds enkele weken een dagelijks geactualiseerd overzicht van de bedden voor 
kortdurende opname (geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf) en covid-bedden. Dit ter 
voorbereiding van een eventuele fase 3 (‘scenario zwart’). Mocht de druk op de zorg vanwege corona 
alsnog te hoog worden en de plaatsing van patiënten naar de VVT voor kortdurende opname 
onmogelijk worden binnen de eigen regio / via de reguliere kanalen, dan wordt via het RONAZ het 
Actiecentrum Overplaatsingen ingeschakeld. De regiocoördinatoren zorgen dan samen met het 
Actiecentrum voor de (bovenregionale) overplaatsingen. 
 
Er ligt – aanvullend op het fase 3-plan – een instructie over bovenstaande werkwijze klaar voor 
ziekenhuizen en huisartsen waarin staat hoe en wanneer zij patiënten kunnen aanmelden voor 
overplaatsing, mocht het zover komen. Het RONAZ stelt vast / geeft een signaal af op welk moment 
we op deze manier gaan werken, net zoals het RONAZ ook vaststelt wanneer op- en afschalen van 
cohortafdelingen nodig is. We hopen uiteraard dat deze werkwijze niet nodig zal zijn. En we bedanken 
de organisaties die Verwijshulp helpen actueel te houden. 

Vaccineren 

De GGD laat weten dat volgens de huidige verwachting in de loop van juli alle mensen ouder dan 18 
jaar in de gelegenheid moeten zijn geweest een eerste vaccinatie te gaan halen. De GGD krijgt soms 
de vraag of zorgmedewerkers mogen kiezen welk vaccin zij krijgen toegediend. Dit is niet het geval.  
De rijksoverheid bepaalt welk vaccin naar welke doelgroep gaat.  

Algemeen beeld 

Het aantal besmettingen in de niet-acute zorg blijft gelukkig teruglopen. Dat geldt met name voor de 
verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptensector. Dit dankzij het feit dat er steeds meer 
cliënten en medewerkers gevaccineerd zijn. Wel zien we dat de druk op de ziekenhuizen hoog blijft. 
Ook de druk op de thuiszorg en wijkverpleging neemt toe, nu meer coronapatiënten in de thuissituatie 
zorg krijgen. We houden het aantal beschikbare plaatsen in de thuiszorg daarom goed in de gaten.  
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De frequentie van de RONAZ-vergaderingen (en daarmee het informatiebulletin) gaat omlaag. 
Afstemming binnen onze sector vindt momenteel voornamelijk op subregionaal niveau plaats en dat 
verloopt goed. Uiteraard overleggen we indien de situatie daarom vraagt. 

RONAZ 

De volgende RONAZ-vergadering staat gepland voor woensdag 19 mei. 

Cohortcapaciteit 

Er zijn op dit moment 130 cohortplekken, waarvan 74 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. 
 
 

 
 
 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. 
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