
 

Betreft: waar blijft de helderheid voor de rest van de zorg? 

 

Geachte heer Van den Berg,   

 

Gisteravond ontving ik een fantastisch mooie brief vanuit ZN. Prachtige aanhef vol met 

ronkende volzinnen die ons geraakt hebben. Ik noem er een paar: 

 

“Sinds het coronavirus is geconstateerd in Nederland zien zorgkantoren een enorme extra 

inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zij begrijpen dat de 

impact voor zorgorganisaties en zorgprofessionals erg groot is. U organiseert de zorg voor een 

van de meest kwetsbare groep mensen van onze samenleving. Zorgkantoren realiseren zich 

dat er maximale inspanningen worden gevraagd. Deze kunnen enkel geleverd worden 

wanneer zorgkantoren u als aanbieder van langdurige zorg maximaal comfort kunnen 

bieden met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis, zodat uw 

zorgprofessionals kunnen doen wat nodig is.” 

 

En  

 

“Alle aanbieders van langdurige zorg (waaronder ouderenzorg, zorg voor mensen met een 

beperking en zorg voor mensen met een psychische stoornis) hebben echter in toenemende 

mate te maken met financiële onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Enerzijds 

doordat veel zorgaanbieders met hogere en andere kosten worden geconfronteerd, 

bijvoorbeeld om het personeel en de cliënten te beschermen, anderzijds is er sprake van 

teruglopende inkomsten als gevolg van bijvoorbeeld het wegvallen van de vraag of wanneer 

een dagbesteding noodgedwongen is gesloten.” 
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Houten, 24 maart 2020  



 

Wij waarderen de woordkeuze zeer en zijn blij met het getoonde inzicht in de 

problematiek. Maar waarom nu alleen maar bij de zorgorganisaties die langdurige zorg 

leveren volgens het regime van de Wlz? 

Waarom is er nu geen helderheid te bieden voor al die partijen die zorg leveren volgens 

het regime van Zvw. Het regime waar de zorgverzekeraars over de portemonnee gaan?  

 

Als je de tekst hiervoor neemt en die niet over de collectief gefinancierde langdurige 

zorg (Wlz) laat gaan, maar als tekst gebruikt voor de privaat gefinancierde verzekerde 

zorg (Zvw), kan er verder dezelfde tekst blijven staan. Zelfde problematiek, zelfde 

uitdagingen en belangrijker nog, in belangrijke mate dezelfde cliënten!  

 

En toch is ZN niet in staat om ook voor die groep zorgaanbieders en, belangrijker, die 

groep van kwetsbare mensen die zorg krijgen, dezelfde zekerheid te bieden. De brief 

van ZN voor de Wlz gaat door in de oplossingen onder het motto van: 

 

 “Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders zich maximaal kunnen richten op 

het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg. Zorgen van aanbieders over hun financiële 

positie willen zij voorkomen. Zorgkantoren staan daarom klaar voor de organisaties en 

professionals in langdurige zorg, om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Het doel is de 

continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) 

zorg(landschap) op langere termijn te borgen. Met als uitgangspunt dat een negatief effect 

van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd.”  

 

Dit vinden wij fantastisch goed aansluiten op wat de zorgsector nodig heeft. En sluit 

goed aan op ons pleidooi van vrijdag jl., alweer 4 dagen terug. 

 

Wij roepen daarom ZN en de zorgverzekeraars die zij vertegenwoordigt op, om hun 

verantwoordelijkheid op te pakken en direct een gelijkluidende brief te doen uitgaan 

naar al die partijen die momenteel in de frontlinie staan van de zorg. Zij hebben 

dezelfde problemen als in de brief beschreven staan; zij hebben recht op gelijke 

behandeling maar belangrijker nog: hun cliënten hebben het rechte te weten dat hun 

zorgaanbieder zich op de zorg kan richten en niet hoeft te worstelen met de financiële 

onzekerheden die de huidige crisis biedt. Doe wat! 

 



 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Hans Buijing 

Bestuurder Zorgthuisnl 

  

Deze brief is in kopie verzonden aan: 

VWS (de heren H.M. de Jonge, M. van Rijn, P. Blokhuis en E.B. van Koesveld), NZa (M. Kaljouw), ZiNL (S. 

Wijma), Tweede Kamer (cie.VWS@tweedekamer.nl), CAK (D. van der Vliet), SVB (C. van de Louw), IGJ (J.A. van 

Diemen, Ieder(in) (I. Soffer), Vilans (A. Versteegden), Anbo (L. den Haan), KBO‐PCOB (M. van der Kaa), 

Alzheimer Nederland (G. Wilmink), LOC (A. Straver), EMB Nederland (G. Benjamins) en Mantelzorg Nederland 

(L. Hoogendijk).  


