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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.   
 

 
 
 
 

 

Gebruik mondneusmaskers 

Het RONAZ-advies over preventief gebruik van mondneusmakers is geactualiseerd naar aanleiding van 
de nieuwe risiconiveaus. De Rijksoverheid hanteert sinds afgelopen week vier risiconiveaus: 
waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-
Noord hebben momenteel niveau ernstig. In Brabant Zuid-Oost geldt niveau zeer ernstig. Het advies 
mondneusmaskers is als bijlage toegevoegd en staat op het RONAZ-informatieplatform. 

Cohorten 

Het RONAZ krijgt signalen vanuit het ROAZ dat ziekenhuizen steeds voller komen te liggen. De 
bezetting van de VVT-cohorten bestemd voor patiënten uit ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, 
stijgt. Zorgorganisaties in de niet-acute zorg hebben gehoor gegeven aan onze oproep om cohorten 
beschikbaar te stellen, waarvoor zeer veel dank. Er zijn momenteel 73 plekken, verspreid over 8 
cohorten. 
 
We herhalen de oproep nog eens: heb je personeel en/of een cohort beschikbaar of zie je daartoe 
mogelijkheden, meld je dan bij de regionale coördinatoren van het Actiecentrum 
Overplaatsingen/VVT: 

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

 Brabant-Noord:  Jef Mol – jef.mol@zge.nl of 06-14886655 

 Brabant Zuid-Oost:  Agnes van ’t Hof – a.vanthof@mmc.nl of 06-10502307 
Let er bij het opstarten van een extern cohort (dus een speciale COVID-19-verpleegafdeling bestemd 
voor patiënten uit ziekenhuizen en huisartsenpraktijken) op dat deze alleen in aanmerking komt voor 
vergoeding vanuit de zorgverzekeraars indien vooraf aangemeld bij het Actiecentrum en goedgekeurd 
door het DB RONAZ. De richtlijnen voor het opstarten en aanmelden van een cohort staan in het 
opschalingsplan van het Actiecentrum. 
 
We vragen zorgorganisaties daarnaast de uitvraag naar capaciteit in zowel interne als externe cohorten 
goed in te vullen, zodat het Actiecentrum het overzicht houdt. Meer informatie over de aanmeldcentra 
en contactgegevens voor huisartsen en ziekenhuizen staan op het RONAZ-informatieplatform.  
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Dagbesteding 

Het kabinet riep tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag op om dagbestedingen en 
inloopvoorzieningen zoveel mogelijk open te houden. Het RONAZ ondersteunt deze oproep van harte. 
Sluiting van deze maatschappelijke voorzieningen leidt tot isolatie, stagnatie of zelfs verslechtering van 
herstel en een grote druk op mantelzorgers.  
 
Veel van deze voorzieningen bevinden zich in wijkgebouwen en buurthuizen. Het RONAZ roept 
gemeenten en ‘hun’ buurtcentra op om deze gebouwen, ook in de tweede besmettingsgolf waar we 
nu in zitten, niet opnieuw volledig te sluiten. Als niet alles past en er keuzes gemaakt moeten worden, 
geef dan voorrang aan dagbesteding en inloop voor kwetsbare doelgroepen boven andere, meer 
recreatieve activiteiten. Wij adviseren zorgorganisaties in de GGZ, VVT en gehandicaptenzorg en 
gemeenten om samen naar oplossingen te zoeken en maatwerk te leveren binnen de richtlijnen van 
het RIVM.   
 
 
 

 
 
 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 

 Anne-Marie Schram (GGZ Oost-Brabant), GGZ 

 Karin van Esch (GGD/GHOR), directeur publieke gezondheid 

 Miranda de Vries (burgemeester Etten-Leur), gedelegeerd burgemeester VR’s 

 Daan Kerklaan (Zorroo), huisartsen 

 Annet Boekelman (Volckaert), 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. 


