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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.

Inzet antigeen sneltesten
De ontwikkelingen met antigeensneltesten gaan snel. Sommige zorgorganisaties nemen het initiatief
om antigeensneltesten in te zetten voor hun zorgpersoneel met als doel tijd te winnen, het verzuim
terug te dringen en de kans op besmetting van cliënten/patiënten te verkleinen. Er zijn vragen over de
betrouwbaarheid van de antigeensneltesten bij zorgmedewerkers. In het bijgevoegde memo RONAZ
Inzet sneltesten zorgmedewerkers 11-11-2020.pdf vindt u meer informatie en advies over het gebruik
van sneltesten bij zorgmedewerkers.
Het algemene advies blijft uiteraard dat zorgmedewerkers met klachten niet ingezet worden, tenzij de
zorgcontinuïteit in gevaar komt. Hierover besluit het bestuur van de zorgorganisatie.
Verder hebben de 3 GGD’en in Brabant inmiddels geregeld dat er met name voor zorg en onderwijs
medewerkers een snelle testprocedure is opgesteld. Testen is mogelijk tussen 08:00 – 17:00 u., waarbij
het streven is dat de uitslag dezelfde dag bekend is, maar in ieder geval uiterlijk de volgende ochtend
07:00 uur.

Gesprek met voorzitter veiligheidsregio MWB
Tweewekelijks spreekt een delegatie van het bestuur van het RONAZ met de voorzitter van de
veiligheidsregio Midden-West-Brabant, burgemeester Weterings en binnen het iRBT het
aanspreekpunt voor de zogenaamde ‘witte kolom’. Doel van het overleg is elkaar bij te praten over
allerlei ontwikkelingen binnen onze sectoren. Zo is er afgelopen week gesproken over de stand van
zaken van de cohortlocaties, de XL-testlocaties en de antigeen sneltesten. Er is ook uitvoerig stilgestaan
bij de samenwerking tussen de VVT sector en de ziekenhuizen en de afhankelijkheid van
elkaar. Omdat de besmettingscijfers weer een voorzichtig positief beeld laten zien is aan de voorzitter
van de veiligheidsregio wel de boodschap mee gegeven dat het niet wenselijk is om te snel terug te
schakelen naar de normale situatie, gezien de druk die er dan binnen afzienbare tijd weer op ons af zal
komen. Wij zijn van mening dat het goed zou zijn als de zorg en daarmee de zorgmedewerkers tot het
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einde van dit jaar minder belast worden. Burgemeester Weterings vond dit ook een belangrijk punt en
neemt dit mee naar het Veiligheidsberaad en de afstemming met de minister.

Cohortcapaciteit
Het totaal aantal bedden in de Brabantse cohortafdelingen (verpleegafdelingen voor externe COVIDpatiënten) is op dit moment 175. Daarvan zijn er momenteel 149 bezet. Volgens onze prognoses
hebben we in Brabant dit weekend de piek, zodat de benodigde bedden die we nu hebben voldoende
zou moeten zijn. Na het weekend zal de vraag naar cohortcapaciteit volgens de huidige berekeningen
heel langzaam weer gaan dalen.

Informatiebulletin RONAZ

2

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.
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