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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 

Landelijk daalt het gemiddeld aantal besmettingen en lijkt het aantal ziekenhuisopnames te 
stabiliseren. In Brabant zien we nog onvoldoende daling van besmettingen. Het aantal 
ziekenhuisopnames door corona in Brabant blijft hoog. 
 
Het blijft de komende weken spannend. De impact van de omikronvariant kunnen we momenteel nog 
niet overzien. De druk op de zorg is onverminderd hoog en het verloop van het aantal besmettingen is 
veranderlijk, want afhankelijk van veel factoren. Zowel in de acute als de niet-acute zorg is er een 
aanhoudend tekort aan personeel en is het ziekteverzuim en de werkdruk hoog.  
 
Het blijft daarom belangrijk om mensen te motiveren alert te zijn en zich aan de maatregelen te 
houden. Zo kunnen we hopelijk met z’n allen een fase 3 in de zorg voorkomen. Mocht fase 3 zich tóch 
aandienen, weet dan dat we elkaar helpen waar nodig. We hebben in het RONAZ nadrukkelijk 
afgesproken dat zorgorganisaties in de gehele niet-acute zorg elkaar helpen als de nood aan de man 
komt. 

GGD sms’t zorgmedewerkers bij last minute plekken boosterprik 

Zorgmedewerkers kunnen een sms ontvangen van de GHOR/GGD met een last minute uitnodiging 
voor een boosterprik. Op basis van de beschikbare plekken bij de GGD, worden op deze manier 
versneld zorgmedewerkers voorrang gegeven voor het krijgen van de booster. Het kan verstandig zijn 
om medewerkers hierover te informeren, omdat men anders mogelijk denkt dat het geen 
betrouwbare sms is. Check natuurlijk voor de zekerheid wel altijd even de url. 

Cohortcapaciteit 

Er zijn momenteel 79 plekken voor covid-patiënten vanuit de ziekenhuizen/thuissituatie in Brabant, 
waarvan 67 bezet. Volgens onze huidige, iets positievere prognose zijn er op dit moment voldoende 
bedden. Wel willen we, in aanloop naar de kerstperiode, meer bedden realiseren op plaatsen waar 
zuurstof direct voorhanden is. Dit omdat we landelijk een schaarste zien ontstaan aan concentrators 
en zuurstofcilinders voor de wijk.  
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Actuele informatie over de beschikbare plaatsen van zowel de somatische cohortbedden als de bedden 
voor psychogeriatrie is te vinden op www.verwijshulp.nl.  
 
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 coördinator van jouw regio: 

• Brabant Midden-West:  Roland Ansems – roland.ansems@thebe.nl of 06-11006023 

• Brabant-Noord:   Nicole Faber – nicole.faber@laverhof.nl of 06-13400007 

• Brabant Zuid-Oost:   Agnes van ’t Hof – a.vanthof@mmc.nl of 06-10502307 of 
0800-3334449 (algemeen nummer) 

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) 

• Antoinette van Rinsum (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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