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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.   
 

 
 
 
 

 

Algemeen beeld 

De GGD ziet nog steeds een toename in het aantal testaanvragen en het aantal besmettingen. Zoals 
de prognoses nu laten zien zitten we helaas nog niet op de piek van de huidige golf. Die vlakt ook nog 
niet af, wat betekent dat er nog steeds iedere dag meer besmettingen bijkomen. De druk op de zorg 
is hoog. Het ziekteverzuim ook. Gevaccineerde mensen die met covid in de (ziekenhuis)zorg terecht 
komen zijn over het algemeen minder ernstig ziek, maar lijken wel langduriger ziek. Er zijn vooralsnog 
geen tekorten aan materialen, zoals zuurstof. 

Boostervaccinatie voor bewoners en medewerkers 

Op deze pagina van Rijksoverehid.nl en deze pagina van RIVM.nl vindt u informatie over de 
boostervaccinatie. Tijdens het RONAZ-webinar van vorige week zijn er veel gestelde vragen verzameld. 
We komen deze week nog met een Q&A. 

Richtlijn RIVM 

Het RIVM heeft afgelopen vrijdag de richtlijn voor quarantaine van zorgmedewerkers met een positief 
geteste huisgenoot geactualiseerd. Bij een positief geteste huisgenoot moet je thuisblijven en mag je 
geen bezoek ontvangen. Dat geldt óók voor zorgmedewerkers. Er blijft wel een uitzondering voor 
immune zorgmedewerkers*: zij mogen bij hoge uitzondering onder voorwaarden wel werken tijdens 
hun quarantaineperiode als anders de continuïteit van zorg in gevaar komt. *Zie de richtlijn voor de 
definitie van immuun. 
 
Bij deze vragen we uw aandacht voor het opvolgen van deze richtlijn. In deze periode van oplopende 
aantallen besmettingen is dat van groot belang. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de uitvoerbaarheid 
van de richtlijn tot dilemma’s kan leiden, met name bij het toepassen van de uitzonderingsregel. Als 
RONAZ willen we graag een beeld hebben van de uitvoerbaarheid van de richtlijn. Volgens de 
prognosemodellen hebben we de piek van deze vierde golf nog niet achter de rug. We kunnen ons 
voorstellen dat er daarom in de komende weken nijpende situaties voorkomen. We willen u vragen 
om deze ervaringen met ons te delen via de RONAZ-bestuurder van uw eigen regio, zodat we de 
ontwikkelingen kunnen volgen. Waar nodig zullen we knelpunten of uitvoeringsproblemen op landelijk 
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niveau onder de aandacht brengen. U kunt eventuele dilemma’s ook delen binnen de eigen regio, 
zodat organisaties elkaar waar mogelijk kunnen helpen. 
 
Het worden spannende weken, waarin veel gevraagd wordt van ons allemaal. Deze lange periode van 
meerdere coronagolven heeft onze onderlinge samenwerking versterkt. We weten elkaar te vinden 
als dat nodig is en dat geeft vertrouwen om de komende tijd goed door te komen. 

Uitvraag cijfers 

De GHOR gaat bij zorgorganisaties in de niet-acute zorg weer wekelijks een aantal cijfers opvragen. Dat 
doen we omdat er gezien de snelle toename behoefte is aan informatie. Hoe beter ons beeld, hoe we 
ook prognoses voorde komende tijd kunnen maken en kunnen afstemmen met bijv. de ziekenhuizen. 
We houden de vragenlijst kort en simpel en verwachten dat het grotendeels om cijfers gaat die 
zorgorganisaties nu toch al goed bijhouden. Organisaties krijgen hierover per mail bericht. 

Cohorten 

We zitten inmiddels op 33 cohortplekken in Brabant voor covid-patiënten vanuit het ziekenhuis en de 
thuissituatie. Daarvan zijn er momenteel 27 bezet. Binnen twee weken verwachten we 60 à 80 plekken 
nodig te hebben. Op dit moment lopen we tegen de grenzen van de groei/opschalingsmogelijkheden 
aan. Het RONAZ komt daarom met een nieuw voorstel voor de verdeling van cohorten, uiteraard in 
overleg met de regio’s. 

Financiering covid-zorg 

Na overleg met de zorgverzekeraars weten we dat de vergoeding voor covid-zorg binnen de 
Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) doorloopt tot in ieder geval einde 2021. Landelijk wordt 
gesproken over de regeling in 2022. Voor de gehandicaptenzorg geldt hetzelfde. De verzekeraars 
hebben aangegeven dat zij de inzet van cohorten voor covid-patiënten financieel zullen blijven 
steunen. Dit in afstemming met het Actiecentrum VVT.  

RONAZ 

Het RONAZ vergadert de komende tijd om de week (digitaal). 
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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 

 Sebastiaan Baan (GGD Midden-West 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. 


