
 

Informatiebulletin RONAZ 
1 

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.   
 
 

 

 

 
Fase 2d 

Afgelopen vrijdag heeft de minister Fase 2d voor de gehele zorgketen vastgesteld (zie ook dit 
nieuwsbericht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg). Dat betekent dat de zorgcontinuïteit in het 
gehele land in gevaar is en er afspraken worden gemaakt om de hoge druk zo goed mogelijk op te 
vangen. Dat gebeurt onder meer door zorg - waar medisch verantwoord - af te schalen. 

VOORBEREIDING FASE 3 

Dit betekent ook dat de hele zorgketen zich voorbereidt op een hopelijk te voorkomen fase 3. Ook fase 
3 wordt door de minister vastgesteld. In fase 3 wordt van de niet-acute zorg inspanning verwacht om 
de overbelasting in de zorgketen evenredig te verdelen. De brancheverenigingen en individuele 
zorgorganisaties in de niet-acute zorg zijn betrokken bij de voorbereiding. Binnen de drie (sub)regio’s 
in Brabant worden continuïteitsplannen en afspraken gemaakt. In die plannen staat bijvoorbeeld 
welke zorg we (verder) kunnen afschalen als dat nodig is. 
 
Natuurlijk hopen we dat het zover niet komt. We zitten in een onzekere tijd, maar doen wat we 
kunnen. We bereiden ons voor, verminderen de druk op de zorg waar dat kan, zoeken de 
samenwerking binnen de eigen (sub)regio, ondersteunen de ziekenhuizen en huisartsen met 
cohortcapaciteit en hopen dat de maatregelen op tijd voldoende effect hebben. 

Wat kun jij doen? 

Om dat laatste een handje te helpen, zijn zorgorganisaties, GHOR, gemeenten en de Veiligheidsregio 
in Brabant-Noord een communicatiecampagne gestart. In een liveblog houden ze de stand van zaken 
bij en beantwoorden ze veel gestelde vragen over de zorgcontinuïteit binnen hun eigen regio. Ze 
hebben ook een filmpje gemaakt. Uiteraard mag je dit filmpje delen in je eigen netwerk en putten uit 
de teksten in het liveblog en sociale media. 

ZELF AAN DE SLAG 

Je kunt er ook voor kiezen om samen met (zorg)partners binnen jouw regio zelf een filmpje, liveblog 
of andere middelen te maken. Voordeel daarvan is dat je jouw doelgroep direct kunt aanspreken en 
voor hen herkenbare organisaties de afzender zijn. Organisaties kunnen het materiaal van 
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https://hetservicecentrum.sharepoint.com/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/
mailto:ronaz@ghorbrabantmwn.nl
https://www.lnaz.nl/nieuws/hoge-coronadruk-op-de-zorg-fase-2d-geconstateerd
https://www.lnaz.nl/nieuws/hoge-coronadruk-op-de-zorg-fase-2d-geconstateerd
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jeroenboschziekenhuis.nl%2Fstand-van-zaken-liveblog&data=04%7C01%7CHanneke.Nagtzaam%40tantelouise.nl%7C655bad23bd6743d8389108d9b6643031%7Cf47f9591cded4fadafa489b4f8ffdf88%7C0%7C0%7C637741363698359375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=stV5Lp605eYU3T3X0hX6qUXPACZfu06xtrThPeOUbig%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/posts/gemeente-heusden_boodschap-inwoners-s-hertogenbosch-en-omgeving-activity-6872577536476426240-FQil
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deze  campagne (beeldmateriaal, script van de filmpjes, teksten, Q&A etc.) opvragen als basis voor de 
eigen communicatie bij bschel@heusden.nl.  

DOEL 

Het doel van deze campagne is om uit te leggen wat de huidige situatie betekent voor de zorg en wat 
de gevolgen zijn als we het aantal besmettingen niet met z’n allen weten terug te dringen. Het is een 
oproep aan allen om voorzichtig te zijn en zich te houden aan de maatregelen. 
 
Handige info over corona in begrijpelijke taal (in 10 talen), vind je hier: Steffie legt corona eenvoudig 
uit. Daar staat ook uitleg over (uitstel van) zorg in coronatijd. 

Boosterprik voor zorgmedewerkers 

Het RIVM is gestart met het uitnodigen van zorgmedewerkers voor een boosterprik bij de GGD. Ze 
nodigen per brief uit van oud naar jong. Zorgmedewerkers kunnen vervolgens een afspraak maken.  
 
Sommige zorgorganisaties zijn al gestart met (uitnodigen voor) zelf vaccineren van zorgmedewerkers. 
In dat geval is het slim om je medewerkers te verwittigen dat ze dus een ‘dubbele’ uitnodiging krijgen, 
om verwarring te voorkomen. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen waar ze zich laten vaccineren. 
Zolang ze maar geen dubbele afspraak maken. 

WANNEER BOOSTEREN? 

De GGD krijgt regelmatig de vraag wanneer mensen de boostervaccinatie mogen krijgen. Het 
antwoord daarop: vanaf 6 maanden na je tweede vaccinatie. Óf bij voorkeur 6 maanden nadat je 
hersteld bent van corona, als je na eerdere vaccins nog corona hebt gehad. Een infectie met het 
coronavirus stimuleert je immuunsysteem namelijk enorm. Het is dan zonde om eerder dan 6 
maanden te boosteren. De booster is immers ook bedoeld om je immuunsysteem te activeren. Het 
kan geen kwaad, maar het heeft wel minder effect. 

Meer cohortplekken nodig voor patiënten vanuit ziekenhuizen/thuissituatie 

Afgelopen week brachten we een extra nieuwsbulletin uit over het benodigd aantal cohortbedden in 
de niet-acute zorg voor covid-zorg. Er zijn momenteel 77 plekken in Brabant, waarvan 66 bezet. Actuele 
informatie over de beschikbare plaatsen van zowel de somatische cohortbedden als de bedden voor 
psychogeriatrie is te vinden op www.verwijshulp.nl. 
 
Op basis van de prognose van deze week, mede veroorzaakt door de toenemende drukte in de 
ziekenhuizen, zullen we de komende weken de cohortbedden nog verder moeten opschalen. Het gaat 
om plekken in de thuiszorg, verpleeghuizen en centra voor geriatrische revalidatiezorg voor patiënten 
vanuit het ziekenhuizen of de thuissituatie. De ziekenhuizen schalen inmiddels de planbare niet-acute 
zorg af, waardoor er langzaam weer ruimte op de afdelingen voor geriatrische revalidatie vrijkomt. Er 
is echter niet alleen behoefte aan cohortafdelingen (zoals op de geriatrische revalidatie), maar ook 
lege bedden die gebruikt kunnen worden voor individuele isolatie zijn erg welkom.  
 
Ons advies: houd contact binnen je eigen regio/werkveld, zodat je weet wat je kunt verwachten en 
elkaar kunt helpen waar nodig. 

Steunpunt Coronazorgen voor zorgmedewerkers en leidinggevenden 

Het Steunpunt Coronazorgen is een website die ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft opgezet 
in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met het RIVM. De website geeft adviezen 
en tips om mentaal gezond te blijven tijdens de coronacrisis. Een deel van de website is ingericht voor 
zorgprofessionals. Hoe ga je om met stress? Hoe houd je het vol? Waar kun je terecht voor meer hulp? 
Daarnaast geeft de site informatie en tips speciaal voor leidinggevenden in de zorg en crisisteams. Op 

mailto:bschel@heusden.nl
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorona.steffie.nl%2Fnl%2F&data=04%7C01%7CHanneke.Nagtzaam%40tantelouise.nl%7C655bad23bd6743d8389108d9b6643031%7Cf47f9591cded4fadafa489b4f8ffdf88%7C0%7C0%7C637741363698359375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F0edGWBuph%2BUpdNUQRcbAz%2BSq7A80o47j01V2EIIhBU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorona.steffie.nl%2Fnl%2F&data=04%7C01%7CHanneke.Nagtzaam%40tantelouise.nl%7C655bad23bd6743d8389108d9b6643031%7Cf47f9591cded4fadafa489b4f8ffdf88%7C0%7C0%7C637741363698359375%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F0edGWBuph%2BUpdNUQRcbAz%2BSq7A80o47j01V2EIIhBU%3D&reserved=0
https://hetservicecentrum.sharepoint.com/:b:/r/sites/InformatieplatformRONAZBrabant/RONAZ%20Informatiebulletins/Informatiebulletin%2047%20Covid-19%20RONAZ%20over%20cohortcapaciteit%20211125.pdf?csf=1&web=1&e=BO4VbI
http://www.verwijshulp.nl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.steunpuntcoronazorgen.nl%2Fik-werk-in-zorg&data=04%7C01%7Channeke.nagtzaam%40tantelouise.nl%7C77fe3a65eabf494d662708d9b3490e14%7Cf47f9591cded4fadafa489b4f8ffdf88%7C0%7C0%7C637737948621624689%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TK9QyZ1JrgEiKxI83JgBKRTtuU3n1bW02loQTfxhGZ0%3D&reserved=0
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deze pagina vind je materialen die je kan gebruiken om het Steunpunt Coronazorgen onder de 
aandacht te brengen binnen je eigen organisatie. 

Transvorm 

Ter informatie sturen we een nieuwsbrief van Transvorm van afgelopen dinsdag mee, over het werven 
van extra handen voor de zorg. 

Ronaz 

Het RONAZ vergadert voorlopig wekelijks (digitaal). 
 
 
 
 
 

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. 

https://www.steunpuntcoronazorgen.nl/toolkit
https://mailchi.mp/d9108d912254/transvorm-nieuwsimpulsweek512019-2560784?e=52a52745f6

