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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.

Gisteravond hebben we kennis kunnen nemen van de door het kabinet aangekondigde extra
maatregelen. Deze maatregelen worden ingesteld om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan.
Buiten de zorg worden daar, in sociaal opzicht, belangrijke offers voor gebracht. Aan ons de taak om
de wijze waarop wij de zorg organiseren, te toetsen aan de geest van deze maatregelen. Dit betekent
het volgende:

Bezoekregeling intramurale zorginstellingen
De situatie in onze veiligheidsregio’s is nog steeds zeer ernstig. Om die reden blijft de bezoekregeling
een combinatie van de Handreiking bezoek en sociaal contact en de (nieuwe) aanwijzingen van het
kabinet. Zorgorganisaties zijn en blijven zelf verantwoordelijk hoe zij dit vormgeven, vanwege de grote
verschillen in locaties en omstandigheden van zorgorganisaties. Het is daarbij zaak om het aantal
contacten zoveel mogelijk te verminderen en daarmee het aantal besmettingen. In de praktijk
betekent dit sluiting dan wel zeer beperkt gebruik van restaurants en toezicht in verkeersruimtes
(bijvoorbeeld in de centrale hal). Juist omdat onze locaties zo verschillend zijn, is het niet mogelijk hier
nadere aanwijzingen over af te spreken. Zijn er vragen, dan kun je die stellen via

ronaz@ghorbrabantmwn.nl.

Dagverzorging en dagbehandeling
Met inachtneming van wat hiervoor gezegd is, gaat de dagverzorging en dagbehandeling zoveel
mogelijk gewoon door.

Behandelingen
Medische pedicure en overige behandelingen gaan door. Iedere organisatie zal voor zichzelf de
afweging moeten maken welke overige behandelingen en welzijnsactiviteiten noodzakelijk zijn om
goede zorg te kunnen blijven leveren. In het licht van bovenstaande is het niet wenselijk dat centrale
kapsalons en winkeltjes ‘gewoon’ open blijven.
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Leerlingen en stagiaires
Over de inzet van leerlingen en stagiaires wordt in de loop van vandaag nog nadere informatie
verwacht. Voor de inzet van vrijwilligers geldt hetzelfde als voor behandelaren; het is aan de
organisatie en de vrijwilliger zelf om in samenspraak te beoordelen wat wel en niet door kan gaan.

Zorgmedewerkers: bel voor testen prioriteitsnummer
Landelijk komen er steeds meer (X)L-testlocaties bij, die ook of alleen gebruik maken van antigeen
sneltesten. Zorgmedewerkers moeten echter een PCR-test krijgen. Dit omdat zij in nauw contact
werken met kwetsbare mensen en de PCR-test iets gevoeliger is en dus extra zekerheid biedt ten
opzichte van een antigeen sneltest. Maak daarom als zorgmedewerker, als je je via de GGD laat testen,
telefonisch een afspraak via het landelijke prioriteitsnummer 0800-8101. Je weet dan zeker dat je de
goede test krijgt. Het komt nu nog regelmatig voor dat zorgmedewerkers zich melden bij de X(L)teststraten die met sneltesten werken. In de bijlage van GGD/GHOR Nederland staat hierover meer
informatie.

RONAZ
De volgende (digitale) RONAZ-vergadering staat gepland voor maandag 21 december. Indien de
ontwikkelingen er aanleiding toe geven, vergadert het RONAZ eerder.

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



Thérèse Claassen (GGD Hart voor Brabant), waarnemend directeur publieke gezondheid



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