
 

 
Extra Nieuwsbericht RCT 
Datum: 29 september 2020 
 

Vandaag 29 september is het DB ROAZ bijeen geweest en een aantal uitkomsten daarvan is aanleiding om dit extra 

nieuwsbericht te versturen. Mogelijke consequenties voor de geboortezorg en eventueel daaropvolgende acties worden a.s. 

donderdag in het RCT overleg besproken. 

 
Strategisch team ROAZ 

(DB ROAZ) 
 

Frequentie bijeenkomen DB ROAZ 

Het DB ROAZ vergadert op 30 oktober en 30 november, maar besloten is de frequentie vanaf nu te 

verhogen. De verwachting is dat het weer tweewekelijks gaat worden. 
 

Regiobeeld 

Er is sprake van een snel oplopend aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen. Landelijk zijn er 

vandaag 660 (COVID-19 zalen en IC’s samen) opgenomen patiënten. Men verwacht er (landelijk) in 

het komend weekend 1000 en 1600 in het weekend daarop. Er zal vrijwel zeker weer enige 

reguliere zorg moeten worden afgeschaald. 
 

 
PBM en richtlijnen 

Testcapaciteit 

De testcapaciteit schiet tekort, ook voor het tijdig testen van vitale beroepen. In de loop van oktober 

wordt de testcapaciteit vergroot. 

Vooralsnog wordt aan zorginstellingen geadviseerd om voor verdacht eigen personeel zoveel 

mogelijk zelf afspraken te maken met testende laboratoria. 

Het Erasmus MC en de GGD gaan samen een pilot doen met sneltesten. 
 

PBM 

Het ROAZ-PBM-team is weer opgestart. Landelijk lijkt er genoeg voorraad voor tenminste 4 weken. 

Echter, er wordt geadviseerd dat zorginstellingen/praktijken zelf een voorraad aanleggen en niet te 

vertrouwen op de centrale voorraad en de supply chain voor als de crisis weer toeneemt. De eerste 

geluiden van schaarste zijn er alweer. Handschoenen zijn alweer wat lastiger te bestellen en ze zijn 

ook in korte tijd duurder geworden.  

 

Het advies is dus om niet te wachten om je eigen voorraad aan te leggen, zeker nu de herfst en 

winter eraan komen! Door Ernst Kuipers geadviseerde rekenregel:  

ga uit van een 20-voudig verbruik t.o.v. de routine en leg een voorraad aan voor tenminste 12 

weken; bestel dus normaal gebruik x 20 x 7 (dagen per week) x 12 (weken). Zie ook de 

bijlage ‘Uitgangspunten beleid mondneusmaskers in de acute zorg regio Zuidwest Nederland 
dd. 29 september ’20’ die na de vergadering is gedeeld. Het gaat om gezamenlijk afgesproken 

beleid voor gebruik PBM in de 12 ziekenhuizen. Nuttige informatie die mogelijk ook een leidraad 

kan zijn voor de verloskundige praktijken en kraamzorgorganisaties. 
 



 

 
Communicatie en 

informatie 

RCToverleg 

Het eerste volgende RCT overleg is op donderdag 2 oktober via Teams.  

 

Overzicht Coronamaatregelen ziekenhuizen 

Het overzicht (weblinks) van de verschillende COVID-19 regelingen van de ziekenhuizen in regio 

ZWN staat op de website onder het kopje Regio Zuid-West Nederland:. 

https://www.dvprijnmond.nl/wp-content/uploads/2020/05/200929-Corona-regelingen-ziekenhuizen-

Zuidwest-Nederland.pdf 
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