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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.   
 

 
 
 
 

Risiconiveau zeer ernstig 

Het risiconiveau in alle Brabantse regio’s is momenteel ‘zeer ernstig’. Voor het RONAZ aanleiding om 
kort bij elkaar te komen om de stand van zaken te bespreken. 
 
Ondanks de piek zien we het aantal besmettingen gelukkig ook weer afnemen. Te verwachten is dat 
over een aantal weken ook de ziekenhuisopnames weer zullen dalen, vanwege de verscherpte 
maatregelen van twee weken geleden. 
 
Volgens het RONAZ is het op dit moment niet 
nodig om extra, Brabant-brede afspraken te 
maken. Wel is het belangrijk om alert te blijven, 
de basisregels in acht te nemen en waar nodig 
en/of gewenst de afstemming te zoeken met 
collegazorgorganisaties binnen je eigen subregio. 
 
Denk bij de basisregels aan: 1,5 meter afstand, 
goede handhygiëne, goede ventilatie en testen 
bij klachten. Het is raadzaam om medewerkers te 
wijzen op de regels en risico’s rondom vakantie 
in het buitenland. 
 
Zorgorganisaties beslissen zelf, naar eigen 
professioneel inzicht, of ze wel of niet met 
mondneusmaskers werken. En hoe ze omgaan 
met bezoek. Zorgorganisaties monitoren intern 
besmettingen onder medewerkers en cliënten 
en in de eigen omgeving en stemmen beleid 
indien nodig af binnen de eigen subregio. 
 
Uiteraard houden we de landelijke 
ontwikkelingen in de gaten. 

 
INFORMATIEBULLETIN 44 | 27 JULI 2021 
 

 

Vanaf vandaag geeft Nederland voor alle EU-
landen reisadvies groen of geel. Wel zijn de 
regels voor terugkomst uit gele gebieden 
strenger. Vanaf zondag 8 augustus* moeten 
reizigers vanaf 12 jaar die Nederland inreizen 
vanuit een geel gebied een vaccinatiebewijs, 
negatieve testuitslag of herstelbewijs tonen. 
 
Verder geldt voor iedereen die terugkomt uit 
het buitenland het advies: laat je testen. Voor 
mensen die nog niet volledig gevaccineerd of 
hersteld zijn geldt het advies om op dag 2 én 5 
na terugkomst uit het buitenland een (gratis) 
coronatest bij de GGD te doen. De 
quarantaineplicht voor bepaalde landen (buiten 
de EU) blijft gelden. 
 
Hier lees je meer over de aanpassing van het 
reisadvies. Op wijsopreis.nl vind je reisadviezen 
per land en op reizentijdenscorona.nl vind je 
informatie over terugkomst in Nederland na 
verblijf in het buitenland. 
 
* En nu al bij terugkeer uit Spanje, Portugal, Cyprus en 
Andorra. 

https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/over-risiconiveaus
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/26/nederland-past-aanpak-reizen-binnen-europa-aan
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
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Testen met voorrang 

Zorgmedewerkers met klachten kunnen zich nog steeds met voorrang laten testen bij de GGD door 
een afspraak te maken via telefoonnummer 0800 - 8101. Daar is voldoende capaciteit. We krijgen 
signalen dat mensen die uit bron- en contactonderzoek komen en zich moeten laten testen, soms lang 
moeten wachten op een test bij GGD. Dat heeft te maken met de landelijke richtlijnen (‘laat je testen 
op dag 5 na het laatste contact’), niet met onvoldoende capaciteit. > Meer informatie 

Uitvraag cijfers 

Half juni zijn we gestopt met de wekelijkse uitvraag over aantallen besmettingen en ziekteverzuim 
onder organisaties binnen de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). Dit omdat het aantal 
besmettingen al geruime tijd zeer laag lag (zoals te zien in de tabel hieronder). We bedanken nogmaals 
alle organisaties die de uitvraag hebben ingevuld. Dat gaf zeer waardevolle inzichten in het verloop 
binnen onze sector. Goed om te weten: mocht er bij een zorginstelling iets aan de hand zijn (een of 
meerdere besmettingen), dan is de GGD daarvan op de hoogte. Het is dus niet zo dat we geen zicht 
meer hebben op de ontwikkelingen. 
 

 

Cohortafdelingen 

Op dit moment zijn er in Brabant in totaal 17 plekken op cohortafdelingen binnen VVT-organisaties 
waar covid-patiënten vanuit het ziekenhuis of de thuissituatie terecht kunnen. Daarvan zijn er 
momenteel 7 bezet. 

Zorgbuddy 

De Brabantse GGD’en laten weten dat zorgmedewerkers en mantelzorgers nog steeds een beroep 
kunnen doen op zorgbuddy’s. Een zorgbuddy is een deskundige en ervaren Brabantse GGZ-
professional of coach die, op vrijwillige basis, één op één mentale ondersteuning biedt aan een 
zorgmedewerker of mantelzorger. Om te kunnen blijven staan in coronatijd, maar ook om daarna 
veerkrachtig te blijven. Meer informatie over dit project is te vinden op www.ggdhvb.nl/zorgbuddy. 
Vragen zijn welkom op corona.zorgbuddyproject@ggdhvb.nl. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-zorg
http://www.ggdhvb.nl/zorgbuddy
mailto:corona.zorgbuddyproject@ggdhvb.nl
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RONAZ 

De volgende RONAZ-vergadering staat gepland voor september 2021, tenzij eerder nodig. Wij wensen 
u een fijne zomerperiode. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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), 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. 


