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Onderwerp: continuïteit van zorg en vergoeding 

 

Beste zorgaanbieder, 

 

Deze brief wordt verzonden namens: 

• Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) 

• Dommelvallei+ (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Waalre) en  

• gemeente Helmond.  

 

Deze brief is bedoeld voor jeugdhulpaanbieders en aanbieders van Wmo-ondersteuning (verder: 

aanbieders).  

 

Inleiding 

Tijdens de eerste corona-golf kon door de lockdown de zorg niet altijd ongewijzigd gecontinueerd 

worden. Een groot deel van de ondersteuning kon gelukkig wel op reguliere wijze doorgang 

vinden. Een deel van de zorg werd daarnaast op alternatieve wijze ingevuld (bijvoorbeeld 

boodschappen doen voor een cliënt in plaats van het bieden van huishoudelijke ondersteuning). In 

de maanden maart tot en met juni 2020 zijn de mogelijkheden voor zorginzet verruimd. 

Alternatieve zorginzet kon -binnen de gestelde voorwaarden- hiermee ook worden gedeclareerd 

via het berichtenverkeer.  

Op dit moment neemt het aantal corona-besmettingen toe. Enkele aanbieders vroegen of 

alternatieve zorginzet weer mogelijk en declarabel is. Via deze brief willen we hier duidelijkheid 

over geven. 

 

Continuïteit reguliere zorg staat voorop 

Het standpunt is dat de zorg op reguliere wijze wordt voortgezet binnen de gelden richtlijnen van 

het RIVM, ook na de aanscherping van de landelijke maatregelen op 13 oktober j.l. We vragen u 

dan ook om de zorg te blijven verlenen. Er is bovendien ook geleerd van de eerste golf; 

aanbieders hebben zich kunnen voorbereiden door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Omdat de reguliere zorg doorgang kan vinden, is alternatieve 

zorginzet niet toegestaan. 

 

N.B. Voor wat betreft de zorginzet (Jeugdwet en Wmo) via digitale kanalen (bijvoorbeeld 

beeldbellen, Whatsapp in het kader van begeleiding/behandeling) geldt dat dit contractueel 

mogelijk is, indien deze inzet tot het gewenste resultaat leidt. Deze inzet wordt niet als alternatieve 

zorginzet aangemerkt. 
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Cliënt houdt zorg af 

Als een cliënt reguliere zorg afhoudt, dan moeten zorgaanbieders de cliënt duidelijk maken dat er 

veilige zorg wordt geboden, overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM.  

Een coronabesmetting, of corona-gerelateerde klachten in het huishouden, kan/kunnen daarbij 

uiteraard een korte pauze (in lijn met het advies over quarantaine) in de zorginzet betekenen. 

Wanneer de cliënt de reguliere zorg echter blijft afwijzen, dan gelden de normale regels rondom 

stopzetting van zorg zoals opgenomen in het geldende administratieprotocol. 

 

Aandacht voor de meest kwetsbare cliënten 

Als een (extra) kwetsbare cliënt zorg afhoudt, dan kan dit reden geven tot zorg. Neemt u in die 

situatie contact op met de betrokken Wmo-consulent of gezins- en jongerencoach en bespreek uw 

zorgen en de mogelijkheden.  

 

Ontwikkelingen  

We volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. De richtlijnen van het RIVM blijven leidend. 

Momenteel is er nog geen sprake van een nieuw steunpakket vanuit gemeenten. Indien er 

ontwikkelingen zijn, dan informeren we u uiteraard zo spoedig over de gevolgen hiervan voor uw 

organisatie.  

 

Vragen 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, stuur deze dan naar covid19@bizob.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dommelvallei+-gemeenten, Gemeente Helmond en GR Peelgemeenten 
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