
Afspraken zorgverlening en 
declaratieregels tijdens coronacrisis

(webinar d.d. 30 april 2020)



Algemeen

• Coronacrisis heeft grote impact op de zorgwereld

• We zien veel inventiviteit en creativiteit om 

cliënten op de een of andere manier te kunnen 

blijven bedienen

• Die inzet van aanbieders waarderen wij zeer

Samen zoeken in en werken 

aan het nieuwe normaal



Wat vinden we belangrijk?

• Aanbieders moeten niet in de problemen 

komen; continuering van dienstverlening

• Heldere afspraken hoe om te gaan met de 

declaratie van kosten tijdens corona-crisis

• Voor maatwerkvoorzieningen Jeugd, Wmo en 

MO/BW

• Lage administratieve last en korte procedure

• Afspraken vallen binnen landelijke richtlijnen



Huidige kaders

• De afspraken gelden voor de periode dat de 

coronacrisis duurt (van 12 maart 2020 tot 

voorlopig 1 juni 2020)

• Aanbieders die beroep doen op deze afspraken 

kunnen géén beroep doen op NOW 

(Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van 

behoud van Werkgelegenheid)       FAIR PLAY

• We vertrouwen elkaar

Let wel: achteraf zal aanbieders om een 

verantwoording worden gevraagd   PLAY FAIR



Wat zijn de afspraken? (1)

verschillende categorieën

• categrorie1a: regulier geleverde zorg: 

• regulier declareren

• categorie1b: alternatief geleverde zorg (zorg 

wordt anders ingevuld):

• moet volwaardig alternatief zijn

• werkelijk bestede tijd declareren via 

berichtenverkeer

• overige tijd (binnen indicatie): zie 

continuïteitsbijdrage

• uitzondering: uren ‘begeleiding groep’: 

ingeroosterde uren mogen worden 

gedeclareerd (als of er geen corona is)



Wat zijn de afspraken? (2)

categorieën (vervolg)

• categrorie1c: zorg kan niet geleverd worden 
(maar was wel de intentie)

• zie continuïteitsbijdrage 

• Categorie1d en 2: extra zorg om escalatie te 
voorkomen // meerkosten

• we moeten nadere richtlijnen van het Rijk 
afwachten

• nadere afspraken volgen nog

• voor nu: meerkosten apart registreren



Continuïteitsbijdrage

• Wanneer een bijdrage?

• aanbieder in staat te stellen kosten te kunnen 

blijven betalen (ondanks omzetverlies)

• zorg niet in alternatieve vorm te bieden en geen 

mogelijkheid om die zorg later alsnog te leveren

• Noodzaak bij aanbieder (wel kosten en geen 

opbrengsten

• Aan te vragen per:

• maand (periode van 12 maart tot 1 juni 2020)

• domein (Jeugd, WMO en MO/BW)

• gemeente (daar waar DVO vandaan komt)



Hoe wordt continuïteitsbijdrage berekend?



Aandachtspunten

• Alleen werkelijk geleverde zorg via 

berichtenverkeer (evt. eerst crediteren)

• Continuïteitsbijdrage op aanbiedersniveau en niet 

op cliëntniveau

• Gemeenten streven naar betaling binnen 10 

dagen

• Controle op rechtmatigheid vindt achteraf plaats

• Neem evt. contact met de zorgregio 

(info@zorgregiomijov.nl)



Vragen uit de chatroom


