
  

Notulen -  telefonisch 
Crisis Bestuurlijk ROAZ 
 
Datum: Woensdag 3 juni 2020 
Tijd: 14.00 – 14.30 uur 
Voorzitter: Dhr Spaan 
Genodigden: 
 
 
 

Willy Spaan (ROAZ/LUMC), Annette De Boer (GGD/GHOR), Lita Berkhout (VVT), 

Rob Jansen (HAP), Marte Cramer (RAV), Jan Kroes (Z&Z),  Carla van de Wiel 

(HagaZiekenhuis), Iris Bandhoe(GGZ), Daan Rooijmans (CZ), Suzanne Boonsma 

(NAZW) 

Verslag: Astrid Hageman 

 
 

Opening en mededelingen  

   

1. Concept notulen  Ter bespreking 

*Bijlage 1. Verslag Crisis Bestuurlijk ROAZ 29-5-2020 
Geen opmerkingen. 
 

 

2. Zorgbehoefte aantal bedden en bezetting Ter bespreking 

Carla v.d. Wiel meldt een toename van COVID patiënten in het HAGA n.a.v. een 
recentelijke uitbraak in een moskee; 18 bewezen COVID en 15 verdachte COVID 
patiënten liggen nu opgenomen. Bij de HAP wordt nog geen toename van patiënten 
gezien.   
Lita Berkhout meldt dat het binnen de VVT’s rustig is m.b.t. COVID en er geen toename 
van COVID patiënten meer is vanuit de ziekenhuizen of HAP’s. Zij vraagt aandacht voor 
het feit dat door de versoepelingsregels van 1 juni er steeds meer onbegrip ontstaat voor 
de strakke maatregelen die de VVT’s moeten hanteren betreffende de bezoekregeling. 
Dit leidt tot agressief/onredelijk gedrag naar het personeel. Daarnaast komt het voor dat 
patiënten door een familielid worden meegenomen naar buiten waar mogelijk geen 1, 5 
meter afstand wordt gehouden. Ook het niet dragen van mondkapjes door personeel 
stelt men nu ter discussie. Dit geeft mogelijk een verkeerd beeld naar de bezoekers die 
wel een mondkapje moeten dragen. Annette de Boer zegt dat minister de Jonge hier 
inmiddels van op de hoogte is. Of hij hier, zoals de wens van de VVT’s is, in de 
persconferentie aandacht aan zal schenken is onbekend. Lita geeft aan dat deze 
problematiek zich breed voordoet in de regio.  
 
Bijlage 2. COVID capaciteit niet-ziekenhuisbedden ROAZ regio West – Extra VVT 
capaciteit 
I.v.m afwezigheid heeft Jurgen Verbeeck via email  laten weten dat het aantal bedden 
voor de GGZ in deze bijlage niet is afgestemd met de GGZ-partners. Er wordt besloten om 
de aantallen bedden voor de GGZ, GHZ en dak- en thuislozen eruit te halen en deze apart 
inzichtelijk te maken.  Er wordt een rapel bij zowel Jurgen Verbeeck als Jan van Hoek 
gedaan voor het aanleveren van een op-/afschalingsplan per sector.  
 
@NAZW past i.o.m. de VVT de bijlage aan  
 

 

3. Randvoorwaarden: PBM, personeel, financiën  

 
Annette de Boer: er zijn voldoende PBM’s voorhanden. Hierin zijn vraagstukken die nu 
vanuit de VVT’s spelen (personeel ook mondkapjes?) nog niet meegenomen. Daarnaast is 

 



  

het beleid per instelling niet altijd transparant of goed op elkaar afgestemd. Naast de 
landelijke structuur hebben instellingen vaak ook contact met eigen leveranciers.  
Testen: voor alle mensen die klachten hebben is het testen van start gegaan via het 
landelijk nummer. De kosten voor de diagnostiek bij de GGD’s worden door de overheid 
betaald.  
Carla van de Wiel: vraagt of de ziekenhuizen zelf het contactonderzoek moeten 
uitvoeren bij een besmetting van een medewerker. Annette de Boer geeft aan dat alleen 
de contacten door de ziekenhuizen moet worden geïnventariseerd, maar dat het 
contactonderzoek zelf door de GGD  gedaan wordt.  
 

4. Organisatie Ter bespreking  

*Bijlage 3. Evaluatie CoronaHAP's en opschalingsplan voor tweede golf def 
Rob Jansen merkt op dat de kritische punten die in dit plan zijn genoemd, puur als 
verbeterpunten moeten worden gezien. Over het algemeen zijn de huisartsen erg 
tevreden hoe de zaken in deze crisissituatie opgepakt zijn. Willy Spaan vult aan dat er 
binnenkort een algemene evaluatie zal plaatsvinden voor alle partners van het ROAZ. 
Deze wordt momenteel voorbereid. In de evaluatie zal ook de evaluatie van de HAP’s  
worden meegenomen. De anderen wordt gevraagd om met evaluatie te wachten zodat 
we op een uniforme wijze dit kunnen uitvoeren. Willy Spaan bedankt Rob Jansen voor 
zijn voortvarendheid hierin. 
 
Rob Jansen: vanuit de HAP’s Gouda en Zoetermeer komt de vraag of zij tijdens de 
dagzorg de Corona-HAP mogen afschalen, wat zal betekenen dat patienten overdag 
gebruik maken van de reguliere dagzorg. Nu het rustiger wordt lijkt dit mogelijk. Wel blijft 
belangrijk dat de patiëntenstromen zoveel als mogelijk gescheiden blijven en er weer snel 
opgeschaald kan worden bij een 2e golf. Rob Jansen meldt dat er in het HAGA ideeën zijn 
de HAP anders in te gaan inrichten d.m.v. een aparte stroom ‘infectieuze patiënten’ en 
‘niet-infectieuze patiënten’. Dit zal nog verder moeten worden uitgedacht. Het ROAZ gaat 
akkoord met afschalen Corona HAP’s Gouda en Zoetermeer met voorwaarde dat de 
Corona-HAP locaties Den Haag, Delft en Leiden beschikbaar blijven voor de dagzorg. 
 
Ook is aangegeven dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat patiëntenstromen waar 
mogelijk gescheiden dienen te blijven. Daar waar dit niet efficiënt is, bijv. bij laag aantal 
COVID-patiënten, kunnen er andere maatregelen getroffen worden, echter zal dit bij 
opschaling z.s.m. weer gescheiden dienen te worden. .  
 
Willy Spaan: bij het Landelijke overleg van het LNAZ is gesproken over beleid omtrent 
vakantiegangers die  onze regio’s gaan bezoeken en met COVID-klachten bij een HAP of 
SEH komen. Wenselijk is om hier een beleid in het ROAZ af te spreken hoe hiermee om te 
gaan. Dit zal nog verder doordacht worden. Willy Spaan komt er op terug.  
 
*Bijlage 4. Binnengekomen brief Fusie HAP DDDB & SHR (ter informatie) 
 

 

Rondvraag en afsluiting 

Lita Berkhout: vraagt de zorgverzekeraars wanneer er meer duidelijkheid komt over de betaalbaarheid van de 
structurele COVID-bedden. Zonder toezegging is het vanuit de VVT niet wenselijk deze bedden in te richten. 
Jan Kroes/Daan Rooijmans geven aan dat via het ROAZ eerst de capaciteit inzichtelijk moet worden gemaakt 
waarna er over meerkosten gesproken kan worden. Daarvoor is de juiste informatie nodig. Daarnaast moet dit 
tegen de landelijke afspraken worden gehouden. Momenteel weten de zorgverzekeraars ook niet wanneer 
toezegging kan plaatsvinden. Dit kan dus nog even duren , deels zal op nacalculatie moeten gebeuren. Daan 
Rooijmans hoopt dat de VVT’s, uit de samenwerking die in deze crisis met elkaar ontstaan is, voldoende 
vertrouwen putten om toch de structurele COVID-bedden in te richten ervan uitgaande dat de financiële 
componenten gezamenlijk goed afgewikkeld worden.  

 

Besluitenlijst 



  

Omschrijving Besluit Datum 

Afschaling dagzorg Corona HAP’s Gouda en Zoetermeer Goedgekeurd 03-06-2020 

Definitieve afschalingsplannen VVT’s (inhoudelijk, niet financieel) Goedgekeurd  29-05-2020 

Vergaderfrequentie terug naar 1 x per week Goedgekeurd 29-05-2020 

GHZ - Brief Cohortverpleging VG_Bestuurlijk crisis ROAZ Goedgekeurd 06-05-2020 

Brief van Basalt-Bestuurlijke goedkeuring ROAZ  Goedgekeurd 06-05-2020 

Verlenging 3 maanden gebruik faciliteiten Defensie voor mobiele 

sneltest straat bij ADO stadion 

Goedgekeurd 06-05-2020 

Vergaderfrequentie: iedere woensdag en vrijdag en maandag 

zonodig 

Goedgekeurd 22-04-2020 

Notitie - VVT opdracht POINT  Goedgekeurd 22-04-2020 

Mobiel lab Goedgekeurd 17-04-2020 

Er dient voor 48 uur PBM’s te worden meegegeven door HAP’s bij 

uitstroom patiënt naar VVT 

Goedgekeurd 17-04-2020 

Brief GGZ voor BC-ROAZ Goedgekeurd 17-04-2020 

Opschaling VVT- ROAZ regio West Goedgekeurd 15-04-2020 

Uiterste tijd aanlevering stukken wordt 17.00 uur Goedgekeurd 10-04-2020 

Bespreekpunten RAV Goedgekeurd 09-04-2020 

Concept besluitvorming ROAZ V0-3. Zorgverzekeraars, aanvulling 
m.b.t. financiering GGZ volgt  

Goedgekeurd 09-04-2020 

Alrijne: Notitie ROAZ impact Corona op baten en lasten              Goedgekeurd 09-04-2020 

Notitie COVID centrum Zoetermeer Goedgekeurd 09-04-2020 

Notitie COVID centrum Bergambacht Goedgekeurd 06-04-2020 

 

 

 


