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Geachte leden van de vaste commissie,  

 

Op 1 februari stond het debat met de minister voor Langdurige Zorg en 

Sport gepland over het gehandicaptenbeleid. Helaas is dit debat tot nader 

order uitgesteld. De VGN wil - ook los van het debat - een signaal afgeven, 

omdat er veel op het spel staat: het realiseren van een samenleving waarin 

mensen met een beperking een betekenisvol leven leiden en gewoon 

meedoen, het garanderen van de (complexe) zorg en ondersteuning voor 

mensen die dat echt nodig hebben en het investeren in mensen die deze 

zorg leveren. 

 

Gehandicaptenzorg staat voor grote opgave 

Door een samenloop van omstandigheden staat de sector voor een grote 

opgave. Ondanks de inspanningen van leden om nieuwe medewerkers aan 

te trekken en zittende langer vast te houden, is het steeds moeilijker om 

voldoende goed opgeleid personeel voor de dagelijkse zorg en 

ondersteuning beschikbaar te hebben. Daarnaast staat de sector financiëel 

onder druk door de gestegen inkoopkosten (energie, personeel niet in 

loondienst) en de voorgenomen beleidsmaatregelen (besparing vanwege 

de overheveling behandeling, verlaging van de NHC en de besparing die 

met het meerjarig contracteren gepaard gaat).  

 

Sector werkt hard aan toekomstbestendige zorg 

Bovenstaande vraagt veerkracht van de sector. Tegelijkertijd is het nodig 

ruimte voor vernieuwing te creëren met het oog op een 

toekomstbestendige zorg voor mensen met een beperking. Ruimte om in te 

spelen op de veranderende zorgvraag van cliënten, om de potentie van 

(technologische) innovatie ten volle te benutten, te investeren in de 

verduurzaming en om te experimenteren met nieuwe manieren van het 

leveren van zorg en ondersteuning. De leden van de VGN zijn volop bezig 

met het uitvoeren van onze visie 2030. Met veel passie en toewijding wordt 

gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwing om zo voorbereid te zijn op de 

toekomst.   
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Grote zorgen om complexe zorg en ondersteuning 

De VGN is positief over de ingezette koers van de minister. Onze leden 

dragen bij aan de uitvoering van de Toekomstagenda zorg en 

ondersteuning voor mensen met een beperking en er is een verbinding 

gelegd tussen deze agenda, onze Visie 2030 en het akkoord dat de VGN en 

ZN hebben gesloten. Ook is de VGN positief over het aanstellen van een 

bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen, die zich in relatie tot het VN- 

verdrag Handicap in gaat zetten voor het toegankelijker maken van de 

samenleving voor mensen met een beperking. Dit neemt niet weg dat er 

zorgen zijn bij de VGN over de voortvarendheid waarmee de minister werkt 

aan het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden. De financiën zijn 

niet op orde om te investeren en er is sprake van steeds toenemende 

regeldruk (bijvoorbeeld in het sociaal domein en rondom de Wzd). De VGN 

wil te allen tijde voorkomen dat onze leden de keuze moeten maken niet 

langer de meest complexe zorg en ondersteuning te leveren voor mensen 

die dit echt nodig hebben, omdat de vergoeding hiervoor niet 

kostendekkend is. Dit neemt niet weg dat er signalen zijn vanuit 

lidorganisaties, naasten en zorgkantoren dat het steeds moeilijker wordt 

om voor cliënten met een zeer intensieve zorgvraag een geschikte plek te 

vinden. In dat opzicht is het nu vijf voor twaalf en is de urgentie hoog om 

nu – vooruitlopend op de diverse onderzoeken waaronder het KPMG-

onderzoek naar het zorgprofiel VG7 en het kostenonderzoek van de NZa - 

eerste concrete stappen te zetten om de financiële knelpunten terug te 

dringen.      

 

Investeer € 80 miljoen in complexe zorg 

In de inleiding is aangegeven dat de sector financieel onder druk staat. De 

VGN is het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen, zeker niet nu 

deze samenvallen met fors oplopende inkoopkosten. De leden van de VGN 

vragen nu met name uw aandacht voor de bekostiging van de complexe 

zorg, specifiek het zorgprofiel VG7. Zorgaanbieders ervaren in toenemende 

mate dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor deze doelgroep. 

Wachten op aangepaste tarieven per 2025 als gevolg van het 

aangekondigde kostenonderzoek duurt te lang en is te onzeker voor het 

doen van de noodzakelijke investeringen. De leden van de VGN zijn, als 

gevolg van tekortschietende financiën, nu al vaak genoodzaakt om lastige 

keuzes te maken over het al dan niet blijven leveren van deze intensieve 

vormen van zorg. Om te voorkomen dat er een ongewenste afbouw van 

capaciteit plaatsvindt voor deze zorg is het noodzakelijk de tarieven voor 

deze zorg snel (meer) kostendekkend te maken. Daarvoor is vereist dat 

zorgkantoren deze zorg inkopen tegen 100% van de huidige NZa-tarieven, 

waarvoor een bedrag van naar schatting € 80 miljoen nodig is.  

 

Hiernaast maakt de VGN zich samen met Zorgverzekeraars Nederland 

zorgen over de lange doorlooptijd van het KPMG-onderzoek naar VG7 en 

het hierdoor vertraagde kostenonderzoek van de NZa. Het is van groot 

belang dat zorgkantoren uiterlijk in de inkoop 2025 gebruik kunnen maken 

van nieuwe, passende tarieven voor VG7.  
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Dit betekent dat dit onderdeel van het kostenonderzoek van de NZa 

uiterlijk in april van start moet gaan. Het is dus van belang dat de minister 

zorgt dat het onderzoek door KPMG voor die tijd is afgerond. 

 

Vraag: 

Wilt u er bij de minister op aandringen dat er, vooruitlopend op het 

kostenonderzoek, op korte termijn een bedrag van € 80 miljoen 

beschikbaar komt specifiek voor deze doelgroep en haar vragen vaart te 

maken met het KPMG-onderzoek? 

 

De VGN hoopt dat het debat alsnog op korte termijn kan plaatsvinden, 

zodat u met de minister in overleg kunt treden over deze belangrijke 

onderwerpen. 

 

Met vriendelijke groet,  

  
  

  
  

Theo van Uum  
Directeur VGN  
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