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Oosterhout, 19 maart 2020 
 
 
Onderwerp: Dagbesteding, begeleiding en thuiszorg 
 
 
Geachte heer Adema,  
 
 
Wij hebben uw berichtgeving rondom de maatregelen die zorgverzekeraars en zorgkantoren om 
zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus gelezen. Het is erg prettig te lezen dat 
iedereen zich inzet en alle zeilen bijzet om te zorgen dat de zorg gecontinueerd blijft en dat veilige 
en tijdig zorg voorop staat. 
 
In uw brief aan de brancheorganisaties geeft u aan dat de zorgverzekeraars en zorgkantoren de 
zorgaanbieders helpen om deze lastige periode door te komen en dat zij hierin hun 
verantwoordelijkheid nemen. In eerste instantie richt u zich op de zorgaanbieders in de 
basisinfrastructuur en (tijdelijke) verpleeghuiszorg. Daar zit zeer zeker een belangrijke focus voor 
continuïteit van de zorg. 
 
Wij krijgen echter verontrustende signalen vanuit onze leden die o.a. dagbesteding en begeleiding 
bieden vanuit de Wlz. Allereerst vanwege de verantwoordelijkheid die op hun schouders rust om 
ook onder deze moeilijke omstandigheden, met oplopend ziekteverzuim, de zorg aan cliënten te 
blijven garanderen. Dat is prioriteit 1 en dat is ook een op zijn minst zeer uitdagende opgave. 
Tegelijkertijd zien organisaties ook hun kosten oplopen. Vervanging van ziek personeel is duur, in 
veel situaties kan vanwege de coronamaatregelen de zorg niet op de gebruikelijke wijze geleverd 
worden en moeten alternatieven manieren worden bedacht en gerealiseerd om toch continuïteit te 
kunnen bieden. Deze zorg inzet past niet binnen de bestaande afspraken maar is gezien de 
omstandigheden rondom de uitbraak van het coronavirus een alternatieve en doelmatige inzet 
voor continuïteit van de zorg. Deze productie zal daarom altijd moeten worden vergoed. 
 
De kosten die zorgaanbieders maken stijgen over de hele linie. Bij een flink aantal van hen staan 
daar ook nog eens dalende inkomsten tegenover.  Bijvoorbeeld doordat cliënten geen 
zorgmedewerkers meer binnen laten uit angst voor besmetting, of wegblijven van dagbesteding 
om die reden. U zult begrijpen dat vooral bij deze laatste zorgaanbieders de financiële 
consequenties enorm zijn. Zonder gerichte ondersteuning vallen deze organisaties eerdaags om. 
 
  



 

Wij doen daarom een dringend beroep op de zorgkantoren en zorgverzekeraars om ook de 
zorgaanbieders die andere vormen van zorg en cliëntengroepen bedienen te ondersteunen met 
adequate bevoorschotting, en daarmee voorzien in de benodigde liquiditeit passend bij de omvang 
van de contractueel overeengekomen omzet of raming daarvan. Specifiek voor de wijkverpleging 
vragen wij u om deze ondersteuning ook van toepassing te verklaren op niet-gecontracteerde 
aanbieders, op basis van historische gemiddelden. 
 
Wij worden graag door u benaderd om te kijken hoe we gezamenlijk tot goede oplossingen voor 
de sector te kunnen komen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de leden van BVKZ, 
 

                           
 
 
 
Mark van Barschot en Diana van Langerak 
Directie BVKZ 
 
 
 
 


