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Strategisch team ROAZ 

 

Afschaling ROAZ code oranje 

Het ROAZ heeft afgeschaald naar code oranje. De ST-bijeenkomsten zijn afgeschaald naar één 

keer per twee weken.  

 

Ontmoediging zorgpersoneel afreizen landen met ‘oranje’ status 

In het laatste overleg afgelopen vrijdag is gesproken over het beleid ten aanzien van vakanties 

van personeel. Het wordt ontmoedigd dat personeel op vakantie gaat naar landen die volgens 

het RIVM/Min BZ nog oranje zijn. Het is niet verboden voor personeel om naar landen in de 

oranje categorie op vakantie te gaan, maar het wordt wel ontraden. De leidinggevende wordt 

dan geacht om de medewerker te verzoeken om niet naar die plek op vakantie te gaan. 

Meerdere ziekenhuizen hanteren dit beleid. Lian geeft aan dat voor de eerstelijnsverloskunde 

het lastig is om hierin één lijn aan te houden.  

 

Mogelijke heropening geboortehotel Maasstad 

In de VSV bestuursvergadering van VSV Zuid is besproken hoeveel behoefte er is aan 

heropening met oog op krapte in zomer. De behoefte is duidelijk aanwezig, gezien de geschatte 

hoeveelheid à terme zwangeren binnen het VSV in juli (ongeveer 600 à terme zwangeren). 

Bestuurders moeten nog vergaderen over financiele aspecten en wie hiervoor 

verantwoordelijkheid draagt. Ook wordt op het gebied van infectiepreventie bekeken op welke 

wijze de heropening van het geboortehotel kan plaatsvinden. Wens van zorgverleners is dat het 

geboortehotel snel weer open gaat. 

 

 
PBM en richtlijnen 

Verruiming maatregelen 

Het is duidelijk geworden dat het niet haalbaar is om een regionaal beleid te vormen ten 

aanzien van bezoekers in de ziekenhuizen en het aantal mensen dat bij de bevalling aanwezig 

mag zijn. Het meest pragmatisch alternatief is om binnen het VSV zoveel mogelijk uniforme 

afspraken te maken, om grote verschillen binnen het VSV te voorkomen. Een overzicht van de 

afspraken binnen de VSV’s volgt. De KNOV heeft voor de eerstelijnsverloskunde 

geinventariseerd waar behoeften liggen en wat het draagvlak is voor verruimingen en heeft 

geconcludeerd dat er op dit moment vanuit de KNOV geen verruimingen komen per 1 juli. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Er zijn op dit moment ruim voldoende spullen aanwezig en het verbruik is minimaal. Op dit 

moment inventariseert het ROAZ binnen de acute zorgstromen (inclusief 1e lijns verloskunde) 

nog wel de voorraad en het verbruik. Arie neemt dit mee naar het ST met de vraag of dit nog 

steeds noodzakelijk is om uit te vragen.  Over de financiering van PBM’s die zijn verstrekt aan 

de eerstelijnsverloskunde is nog geen duidelijkheid. Deze processen lopen nog. Arie geeft 

echter aan dat hij verwacht dat de zorgverzekeraars dit zullen vergoeden. 

 



 
Dashboard en callcenter 

Besmettingendashboard 

Er is besloten om het besmettingendashboard op non-actief te zetten, in lijn met de afschaling 

van het ROAZ naar code oranje. Het besmettingendashboard heeft in dit stadium geen 

toegevoegde waarde. We kunnen het mogelijk opnieuw activeren als er weer nieuwe 

besmettingen worden geconstateerd en er mogelijk weer een piek komt. 

 

Capaciteitsdashboard 

Aanstaande dinsdag is de evaluatie gepland voor het capaciteitsdashboard.  

Belangrijke punten om mee te nemen zijn: 

- Het ‘oude’ dashboard met kleurcodes was beter werkbaar, dan het nieuwe dashboard met 

getallen. 

- Frequentie waarmee het nu wordt ingevuld is wisselend. 

- Belangrijk om de structuur in te passen in de werkprocessen in de ziekenhuizen, dit 

verdient nog aandacht. 

- Urgentie voor HiX-koppeling is gezien voorgaande punten hoog, reduceert deels de 

administratielast. 

- Belangrijk om te bespreken wie eigenaar is van het dashboard. En wat betekent het 

inrichten van de HiX-koppeling voor meerkosten. Wie gaat dit financieren? 

 

Arie heeft a.s. maandag een overleg met Nienke Huijbrechts en zal het eigenaarschap en 

financiering bespreken. 

 

Callcenter 

Het callcenter is enkel nog per mail bereikbaar. Er komen momenteel geen relevante zaken 

meer binnen, maar half op non-actief laten zodat we het klaar hebben staan, mocht het op een 

later moment nodig zijn om op te schalen. 

 

 
Risicosignalering 

kwetsbare zwangeren 

 

Zwangeren die vastzitten in Rotterdam en bevallen 

Leonoor heeft gemerkt dat veel zwangeren vast zitten in Rotterdam die vanuit andere landen 

komen. Er is een toename in het aantal van deze ‘illegale’ zwangeren, omdat zij momenteel niet 

terug kunnen. Het visum dat zij al dan niet hebben verloopt en er geldt voor een deel van de 

landen nog een uitreisverbod. Het gevolg is dat zij vervolgens in Nederland (onverzekerd) 

bevallen. Hiske vraagt dit na bij de gemeente Rotterdam. 

 

 
Communicatie en 

informatie 

Artikel Medisch Contact 

Een artikel voor het tijdschrift Medisch Contact dat ingaat op de regionale aanpak in de regio ZWN 

is in de maak. Over circa twee weken wordt een versie verwacht, die met het RCT gedeeld wordt. 

 

Afschaling frequentie overleg RCT 

In lijn met de afschaling van de frequentie van het ST ROAZ, is gekozen om voortaan één keer 

per twee weken een RCT overleg te organiseren.  

 

Over twee weken vindt er op donderdag 9 juli weer een RCT overleg plaats om 17:00u bij het 

kantoor van ZorgImpuls (Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam) met aansluitend een borrel.  

De uitnodiging volgt. 

 


