
Bereikbaarheid CTZ

 085-4857112 
 We hebben het volgende keuzemenu:

Optie 1 Centraal Actiecentrum Verplaatsingen (CAV)  
 24/7 bereikbaar voor ziekenhuizen en   
 huisartsen.

(Verbindt door naar een medewerker CAV die belast is 
met de coördinatie en plaatsing van patiënten).

Optie 2  Centraal Actiecentrum Zorgpersoneel   
 (CAZ) werkdagen 09:00-17:00 voor vraag en  
 aanbod personeel 

(Verbindt door naar een medewerker CAZ die belast is 
met de coördinatie en plaatsing van medewerkers). 

Optie 3  PBM’s (hulpmiddelen, materialen en   
 persoonlijke beschermingsmiddelen) 24/7   
 bereikbaar 

(Verbindt door naar een medewerker van de sectie 
GHOR die belast is met de coördinatie en verkrijging 
van hulpmiddelen, materialen en Persoonlijke Be-
schermingsmiddelen).

Optie 4  CTZ algemeen werkdagen 09:00-17:00,   
 weekenden/feestdagen doorverbonden   
 naar CAV, tijdens donkerrood en zwart naar  
 voorzitter CTZ 

belangrijke e-mailadressen
  
 Voor algemene vragen Coördinatie Team Zeeland  
 (CTZ) te bereiken op: 
 ctz@vrzeeland.nl 

 Het Centraal Actiecentrum Verplaatsingen (CAV)  
 COVID / NON-COVID: 
 cav@vrzeeland.nl 

 Het Centraal Actiecentrum Zorgpersoneel is recht- 
 streeks te bereiken op: 
 ctz.registratie@vrzeeland.nl  

 Vragen over hulpmiddelen, materialen en PBM zijn  
 te stellen op:  
 ghor.rcc@vrzeeland.nl 

over ons
  
Het Coördinatieteam Zorg (CTZ) komt voort uit de  
aanwijzingsbrief van het Ministerie van VWS aan de DPG. 
Het CTZ wordt pas actief vanaf fase “donkerrood”. 

Het CTZ is het operationele onderdeel van een  
samenwerkingsstructuur van de zorginstellingen, waarbij het 
CTZ als netwerkpartner  aanspreekpunt is voor de Directeur  
Publieke Gezondheid (DPG), het zorgkantoor, de zorgverzeke-
raars, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), zorgaanbieders 
en andere partijen in de regio.

Het doel in deze fase is fase “zwart” (zo lang mogelijk) voor-
komen.  

Fasen regio zeeland: rood, donkerrood en zwart
  

Rood donkerrood zwart
Met de hulp van collega-organisaties 
in een sector kunnen knelpunten nog 
worden opgelost om in die situatie aan 
de voor die sector minimale eisen te 
voldoen.

De hulp van collega-organisaties in een 
sector is niet meer voldoende of dreigt 
niet meer voldoende te zijn om aan de 
in die situatie voor die sector minimale 
eisen te voldoen.

De hulp van collega-organisaties van 
alle sectoren in de keten in Zeeland  
is niet meer voldoende of dreigt niet 
meer voldoende te zijn om in de in 
die situatie voor de gehele zorgketen 
minimale eisen te voldoen.  Figuur: Toelichting fasering zorg Zeeland 

Als de hulp van collega-organisaties in een zorgsector niet meer voldoende is om aan de minimale medische eisen te vol-
doen, kan door het Beleidsteam Zorg (BTZ) o.v.v. de DPG, fase ‘Zeeuws’ donkerrood worden ingesteld.
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https://www.vgn.nl/system/files/2020-04/2020%2003%2031%20DPG%20regionale%20aanpak%20voor%20zorg%20aan%20kwetsbare%20pati%C3%ABnten%20ivm%20COVID%2019_0.pdf

