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Geachte leden van de Tweede Kamer,  

 

Op 26 maart vindt een plenair debat plaats over de ontwikkelingen rondom 

het coronavirus. Daarbij spreekt u met onder meer minister De Jonge van 

VWS over de aanpak van het virus in de gezondheidszorg. 

 

Op 17 maart zonden wij u een afschrift van onze brief aan de ministers 

Bruins en De Jonge over de aanpak van de coronacrisis in de gehandicap-

tenzorg. Door middel van deze brief vragen we uw aandacht voor de 

actualiteit op een tweetal onderwerpen die voor onze leden, hun cliënten 

en hun verwanten, als ook voor onze medewerkers van groot belang zijn: 

• De beschikbaarheid van beschermingsmiddelen 

• De afspraken over bekostiging en verantwoording. 

 

Onvoldoende beschikbaarheid beschermingsmiddelen 

 

Het coronavirus is zeer besmettelijk en het overheidsbeleid richt zich er 

dan terecht ook op om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken. 

Dit nog in het bijzonder waar het gaat om kwetsbare Nederlanders als 

ouderen en mensen met beperkingen. De beperkte beschikbaarheid van 

zowel testmateriaal als persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, 

schorten en spatbrillen) is daarbij een serieus probleem waar we al eerder 

uw aandacht voor vroegen.  

 

Als er bij cliënten in de gehandicaptenzorg een door een arts vastgestelde 

verdenking bestaat van besmetting met het virus is de RIVM-richtlijn dat 

medewerkers gebruik moeten maken van beschermingsmiddelen. Helaas 

zijn die beschermingsmiddelen niet overal beschikbaar. Door een gebrek 

aan tests kan niet overal getest worden of het gaat om besmetting met het 

coronavirus en zonder positieve test is er niet overal prioriteit voor het 

beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen door de ROAZ coördinator. 

De VGN heeft hierover signalen uit de praktijk ontvangen en VWS is 

daarvan op de hoogte. 
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Werken zonder goede bescherming is zeer onwenselijk en volledig in strijd 

met het overheidsbeleid. Medewerkers worden zo tijdens de noodzakelijke 

persoonlijke verzorging mogelijk blootgesteld aan besmetting, kunnen ziek 

worden en uitvallen. Cliënten kunnen elkaar besmetten, de problemen rond 

het coronavirus bij een zorgaanbieder nemen toe. De VGN wil daarom 

graag dat er maximaal wordt ingezet op het beschikbaar stellen van tests. 

Zolang die beschikbaarheid niet is gegarandeerd, stellen we voor dat ook 

een medisch oordeel (van een huisarts of AVG-arts) van een reële verden-

king van besmetting voldoende is voor de regionale prioritering van 

beschermingsmiddelen.  

 

Wij verzoeken u om de minister de toezegging te laten doen dat in heel 

Nederland geldt dat bij afwezigheid van voldoende testmateriaal een 

medisch oordeel van verdenking van besmetting leidt tot snelle beschik-

baarheid van beschermingsmiddelen in de gehandicaptenzorg.  

 

Afspraken over bekostiging en verantwoording 

 

Zorgkantoren erkennen de extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorg-

aanbieders tijdens de Corona-crisis. Zij hebben dan ook te kennen gegeven 

de continuïteit van zorg op de korte termijn te willen garanderen en de 

continuïteit van de zorg op langere termijn te willen borgen. Daarvoor 

hebben zij een belangrijke eerste stap gezet door uit te spreken dat 

zorgorganisaties worden gecompenseerd voor de extra kosten en het 

verlies aan productie. Van zorgverzekeraars en het ministerie van J&V 

verwachten wij eenzelfde uitspraak. Ook vanuit de gemeenten verwachten 

we maatregelen in vervolg op de oproep van de VNG aan haar leden om 

gecontracteerde aanbieders te blijven betalen. Wij danken uw Kamer en de 

minister voor de bijdrage aan deze toezeggingen.  

 

De afspraken op hoofdlijnen worden de komende periode nader uitgewerkt, 

de VGN is daarbij betrokken. We hopen dan wel dat financiers hierbij 

bereid zijn verder te kijken dan alleen de eigen regels en het eigen domein. 

We willen graag voorkomen dat aanbieders in deze hectische tijd een grote 

administratieve inspanning moeten leveren door heel precies bij te houden 

welke werkzaamheden voor welke cliënten en voor welk domein zijn 

verricht en dat vervolgens allemaal apart te verantwoorden en te laten 

controleren. Dat professionals flexibel bijspringen daar waar ze het meest 

nodig zijn is nu belangrijker dan het precies verantwoorden volgens de 

regels per domein. Ditzelfde geldt voor het toedelen van de extra kosten 

aan de verschillende domeinen, zoals extra schoonmaakkosten.  
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Wij verzoeken uw Kamer de minister te vragen hier zo praktisch mogelijk 

mee om te gaan, zodat de administratieve belasting van aanbieders 

beperkt kan blijven. Dat vergemakkelijkt tevens de rechtmatigheidscon-

trole door accountants achteraf. De VGN denkt hier graag in mee. 

 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank Bluiminck 

Directeur 

 

 

 


