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Geachte mevrouw Kaljouw,
In mijn brief van 16 april jl. (kenmerk: 1672600-204097-Z) heb ik u gevraagd om
zo spoedig mogelijk een (of zo nodig meerdere) beleidsregels te publiceren over
het compenseren van de gederfde omzet van zorg in natura en het vergoeden van
extra kosten van zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis (Covidbeleidsregel(s). Dit naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken die hierover op
20 maart jl. zijn gemaakt tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland
(ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL). Middels dit schrijven vraag ik u in
aanvulling op mijn eerdere verzoek onderstaande punten te betrekken bij de
uitwerking van deze Covid-beleidsregel(s).

richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

1.

Verlenging van de periode voor het compenseren van omzetderving naar 1 juli
2020
In maart hebben wij afgesproken om in ieder geval tot 1 juni omzetderving te
compenseren. Hoewel wij inmiddels over de piek van de coronacrisis heen lijken,
is duidelijk dat op 1 juni er nog de nodige voorzorgmaatregelen en extra
inspanningen door zorgverleners nodig zijn om de uitbraak van het coronavirus te
beheersen. Ik wil u daarom vragen de maatregel compensatie omzetderving te
verlengen tot 1 juli 2020. Hiermee geldt voor de Wlz dezelfde termijn als voor de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit geeft ons ook gelegenheid om in het licht van de
ontwikkelingen van het coronavirus nader te bezien of en in welke vorm de
maatregel na deze datum voort te zetten.
2. Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
De compensatiemaatregelen die opgenomen worden in de voorgenomen
beleidsregel interfereren met de afspraken over het kwaliteitsbudget 2020. Op 14
mei jl. zijn hierover bestuurlijke afspraken tussen VWS, NZa, ZN, ActiZ en ZiNL
gemaakt. Deze bestuurlijke afspraken hebben onder andere betrekking op
onderstaande onderdelen:
a. Het kwaliteitsbudget is ten aanzien van de extra personele kosten voor
zorgpersoneel, voorliggend op de Covid-beleidsregel(s).
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b. Dit betekent dat alle personele kosten voor zorgpersoneel onafhankelijk in
hoeverre deze nu specifiek gemaakt worden voor Covid eerst ten laste
komen van de afgesproken ruimte voor extra personeel in het toegekende
kwaliteitsbudget. Alleen als de extra kosten hoger zijn dan het toegekende
kwaliteitsbudget kan voor het meerdere een beroep gedaan worden op de
Covid beleidsregel(s).
c. De materiële kosten die zijn gemaakt zijn op basis van het kwaliteitsplan
("de overige investeringen in het kwaliteitskader"), komen ten laste van
het kwaliteitsbudget. Als hier door de coronacrisis een andere invulling aan
gegeven moet worden, kan dit in overleg met het zorgkantoor.
d. Bij het kwaliteitsbudget wordt rekening gehouden met de vergoeding voor
omzetderving verpleeghuiszorg i.v.m. corona. Daarmee wordt een
automatische dubbele compensatie via het kwaliteitsbudget voorkomen.
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Ik wil u verzoeken om in de uitwerking van uw Covid-beleidsregel(s) rekening te
houden met de bestuurlijke afspraken die op 14 mei jl. zijn gemaakt.
Om te borgen dat inzichtelijk is welk deel van de omzetderving betrekking heeft
op de verpleeghuiszorg, wil ik u verzoeken om in de beleidsregel op te nemen dat
de aanvraag bij de nacalculatie voor de verhoging van de aanvaardbare kosten
wordt uitgesplitst. Deze uitsplitsing heeft betrekking op de verhoging van de
aanvaardbare kosten, die gepaard gaat met de omzetderving voor
verpleeghuiszorg en de verhoging van de aanvaardbare kosten met betrekking tot
de omzetderving van de overige zorg en de extra kosten. In het
verantwoordingsdocument voor het kwaliteitsbudget wordt de aangevraagde
vergoeding voor omzetderving als correctie meegenomen.
Tot slot
Met deze aanvullingen trachten wij meer duidelijkheid te bieden aan
zorgaanbieders, zodat zij zich maximaal kunnen blijven richten op het leveren van
de noodzakelijke en veilige zorg. Graag blijf ik met u in gesprek over de uitwerking
van deze maatregelen en hoe wij zorgverleners in staat blijven stellen deze
coronacrisis het hoofd te bieden.
Hoogachtend,
de directeur-generaal Langdurige Zorg,

drs. nst B.K. van Koesveld
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