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Financieel reddingsplan voor de zorg biedt
belangrijke lessen voor de lange termijn

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD
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H
et dagelijksenieuws
wordt gedomineerddoor
de coronacrisis.Op ver-
schillendemomenten
wordenweopdehoogte
gebracht vanhet aantal

ziekenhuisopnames, het aantal ic-op-
names afgezet tegenhet aantal bedden
enhet aantal overledenpatiënten. Veel
zorgprofessionals vertellenhoemoei-
lijk het is omgoede zorg te leveren en
hoe zwaarhet hen valt ompatiënten te
zien lijden zonderhunnaasten inde
buurt.

De laatste dagen is er terecht steeds
meer aandacht voor andere sectoren
vande zorg—de verpleeghuizen, de
ggz, de jeugdzorg—envoordebehan-
deling vananderendancoronapa-
tiënten.Denkaanuitgesteldebehan-
delingen vanpatiëntenmet kanker,
methart- en vaatziektenmaar ookaan
minder levensbedreigendemaarwel
heel belangrijke zorg, zoals IVF-behan-
delingen, fysiotherapie ofmondzorg.

Voorde zorgaanbieders zelf is de co-
ronacrisis niet alleen een zorginhoude-
lijke opgave van formaat, het raakt ook
aandefinanciële stabiliteit en conti-
nuïteit vande zorgverlening zelf.

FINANCIËLE ZEKERHEID
Definanciële problemendiebij
zorgaanbieders kunnenontstaan
zijn tweeledig.Het gaat aande ene
kant omdeextra kostendie gemaakt
moetenwordenals gevolg vande
coronacrisis.Denkbijvoorbeeld aan
dekostendie gepaard gaanmethet
opschalen van ic-capaciteit, kleine
(nood)verbouwingen, het inzetten
vanmeerpersoneel enhet inkopen
vanmeerbeschermingsmiddelen.
Aandeandere kant is er ook sprake
vanderving van inkomsten. Er gaan
minderpatiëntennaarhet ziekenhuis,
naar de ggz ofnaardehuisarts.
Fysiotherapeuten,mondhygiënisten
en tandartsenkunnenhunvakniet
uitoefenen.

De verzekeraarshebbenop4april in
samenspraakmethetministerie van
VolksgezondheidWelzijn enSport,
deNederlandseZorgautoriteit ende
brancheorganisaties eenomvangrijk
reddingsplangepresenteerd. Zij gaan
dekomendemaanden velemiljarden
euro’s uitkerenomzorgaanbieders een
zekeremate vanfinanciële zekerheid
tebiedenenomte voorkomendat zij
omvallen vanwegede coronacrisis.

Het reddingsplan is vanalle verze-
keraars gezamenlijk.Het geldt tot eind
juni, kaneventueelworden verlengden
gaatmet terugwerkendekracht inper
1maart.Demaatregelen inhet plan
zijn als volgt. Teneerste, de kostendie
in verbandmetde coronacrisis zijn
gemaakt kunnenwordengedeclareerd
bij zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Het tweedepunt inhet reddingsplan
betreft de zorgaanbieders dieniet be-
trokken zijnbij de zorg voor coronapa-
tiënten. Zij kunnenaanspraakmaken
opeen continuïteitsbijdrage van60 tot
85%over deomzet dienormaalwas ge-
maakt indezeperiode. Tenderde is er
voor eendeel vande zorgbranchesde
mogelijkheidomdeclaraties versneld
uit te betalenopdat er voldoende liqui-
diteit is bij de zorgaanbieders.

Voordehuisartsenzorg is ook een
pakket aanmaatregelen voorzien.
Door afnemendhuisartsenbezoekkrij-
gen zijminder consultendie zij vervol-
gens zoudenkunnendeclareren.Deze
derving van inkomstenwordt doorde
verzekeraars gecompenseerdmet een
verhoging vanhet inschrijfgeldmet
€10perpatiënt. Achteraf zalworden
beoordeeldof dit nodigwas.

GEZAMENLIJK OPTREDEN
Eerderwas tussenhetMinisterie
vanVWS,hetMinisterie van Justitie
enVeiligheid endeVereniging
NederlandseGemeenten (VNG) al
overeenstemmingbereikt over zorg
onderdeWetMaatschappelijke
Ondersteuning ende jeugdzorg.
Instellingenkrijgenextra kostendie
voortkomenuit de coronazorg vergoed.
Gemeentengeven compensatie voor
omzetderving.

Behalvedezedirecte leniging vande
financiëlenood is er ook eenaantal be-
langrijke aanpalendemaatregelenge-
troffen.Maatregelendiehet verdienen
ombehouden teblijven. Verzekeraars
tredengezamenlijk op—niet eerder
vertoond—enzijnbereidomniet alles
aande voorkant tewillen regelen. Aan-
biedersmogenbijvoorbeeld éénde-
claratie indienenen zorgverzekeraars
betalendan iederhundeel.

Zorgaanbiedershoevennietmet elke
zorgverzekeraar apart te onderhande-
len endusniet—zoalsnuhet geval is
—over eenpaar jaarnog steedsbezig
zijn overwelkebedragenaanwiebe-
taaldmoetenworden.

BOUWSTENEN
DeNederlandseZorgautoriteit (NZA)
heeft verschillendedeclaratieregels
voor zorgaanbieders versoepeldom
hetmakkelijker temakende zorg
aan tebiedendienunodig is. Zo is
bijvoorbeeldde verplichtingomeen
eerste consult altijd face-to-face te
voeren, komen te vervallen.DeNZA
noemtdit ‘coulance inde regelgeving’.
Het is te hopendat deze coulance
straksdenormwordt.

De ‘omzetplafonds’ die zijn afge-
sproken tussen verzekeraar enaan-
bieder, zijn evenminheilig.Mochten
deafgesprokenplafonds eerder zijn
bereikt enhet verlenen van zorgbelem-
meren, danmoethet plafondwijken.

Het is een indrukwekkendpakket en
het zal zeker bijdragenaanenige rust
indegezondheidszorg.Maarwemo-
genonsniet blindstarenopdekorte
termijn.Dit reddingsplan laat eenpaar
bouwstenen zien vanwat er blijvend
nodig zal zijn:meer gezamenlijk op-
treden van verzekeraars, partnerschap
tussen verzekeraars, financiers en
zorgaanbieders, niet alles van tevoren
willendicht timmeren, souplesse inde
declaratieregels tengunste van innova-
tie, omzetplafondsmetbandbreedtes.

Watweook leren is dat behalve een
lenige crisisorganisatie, bestuurders
enprofessionals zichnual terecht
richtenopde langetermijngevolgen.
Bovenalmoet ‘goede zorg voor allen’
gekoppeld aaneengezond improvisa-
tievermogen, démaatstaf blijven.

Fysiotherapeuten,
mondhygiënisten
en tandartsen
kunnen hun vak
niet uitoefenen
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