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Geachte heer Van Koesveld,  

  

Onlangs hebben wij, bestuurders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), kennis 

mogen nemen van de beleidsregel inzake het Sars-Cov-2 virus. Wij zijn verheugd dat deze 

beleidsregel ons inzicht geeft in de (extra) kosten die in aanmerking komen voor een ver-

goeding en de wijze waarop deze aangevraagd kan worden. Uiteraard zullen wij met onze 

contactpersonen bij de zorgkantoren in overleg gaan over de aanvragen en onderbouwing 

hiervan. Wij vragen echter nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende. 

  

Eind februari werd de eerste Covid+ patiënt gediagnosticeerd in Brabant. Kort daarop zijn 

er bijzondere maatregelen getroffen, eerst in Brabant en later ook in de rest van Nederland. 

Hoewel wij als bestuurders begin maart de impact van het virus en de daarmee samen-

hangende gevolgen voor onze VVT-organisaties nog niet konden overzien, is direct gekozen 

voor eenduidig beleid ten aanzien van de zorgverlening en voor intensieve samenwerking.  

 

Deze samenwerking heeft al snel geleid tot het ontstaan van het Regionaal Overleg Niet 

Acute Zorg (RONAZ). Hierin zijn onder meer alle VVT-organisaties in Brabant vertegen-

woordigd. Het RONAZ beoogt een effectieve en efficiënte samenwerking in tijden van crisis 

om enerzijds kwalitatief goede zorg te (kunnen) blijven bieden aan onze cliënten en an-

derzijds tijdig de beschikbare capaciteit op- en af te schalen en zodoende de kosten be-

heersbaar te houden.  

 

Er zijn verdeeld over onze provincie extra cohortunits opgezet en, in afstemming met het 

ROAZ, is de in- en uitstroom van patiënten en cliënten naar volle tevredenheid van alle 

betrokkenen geregeld. Gelet op de omvang van de problematiek in Brabant is dit ons in-

ziens goed gelukt.  
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Nu wij in een andere fase komen qua crisisbeheersing zien wij hoe groot het effect van de 

vele besmettingen in onze regio is. Alleen in de provincie Brabant zijn meer dan 1.450 

(peildatum 23 mei 2020) besmette coronacliënten binnen de VVT overleden. Dit zorgt 

voor forse leegstand in onze huizen die, ondanks de wachtlijsten, niet eenvoudig aan 

te vullen is. Dit wordt extra bemoeilijkt door de strakke opname protocollen die, overigens 

terecht, tot stand zijn gekomen met onder andere Verenso. Cliënten wonen graag in de 

nabijheid van hun vertrouwde omgeving, kennen de huizen en weten op welke locaties 

sprake is van besmetting. De bereidheid om snel in te huizen is laag, mede vanwege de 

vooralsnog beperkte bezoekregeling. Uiteraard weten wij ook nog niet hoe zich dat in de 

nabije toekomst zal ontwikkelen. De leegstand betreft ook de afdelingen voor kortdurend 

verblijf (GRZ en ELV) en vanwege onvoldoende aanbod vanuit de ziekenhuizen zal ook deze 

leegstand niet snel opgevuld zijn. Kortom, wij maken ons als bestuurders in de VVT-sector 

grote zorgen.  

  

De beleidsregel voor de omzetderving geldt tot 30 juni 2020. Wij zijn echter van mening 

dat de problemen in onze regio van dien aard en omvang zijn, dat deze zeker door lopen na 

1 juli 2020. In welke omvang is voor ons niet te overzien. Op basis van een recente schat-

ting constateren we een leegstand van ruim 1.250 bedden in de Brabantse VVT-sector, die 

naar verwachting de komende maanden niet allemaal gevuld zullen worden. Het RONAZ 

doet met regelmaat een uitvraag naar de vrije capaciteit bij VVT-organisaties in Brabant.  

 

Wij willen met deze brief een duidelijk signaal afgeven dat voor onze regio de termijn van 

de beleidsregel echt te kort is. Wij willen vanuit onze verantwoordelijkheid er alles aan 

doen om bedrijfsvoering gezond te houden, ook in deze uitzonderlijke situatie. Wij zijn van 

mening dat een passende compensatieregeling voor een langere termijn (eind 2020) nood-

zakelijk en billijk is. Wij willen u verzoeken voor Brabant in ieder geval de beleidsregel te 

verlengen op basis van de reële leegstand.  

  

Indien gewenst zijn we gaarne bereid tot een nadere toelichting. 

  

In afwachting van uw reactie,  

 

Met vriendelijke groet, 

namens het Dagelijks Bestuur RONAZ, 

 

 

 

Luc Kenter 

Voorzitter 
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In afschrift aan:  

Nederlandse Zorgautoriteit, t.a.v. mw. M.J. Kaljouw 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ (Midden-Brabant en Noordoost-Brabant), t.a.v. mw. M. 

Braks 

CZ zorgkantoor (West-Brabant en Zuidoost-Brabant), t.a.v. mw. C. Verlaan 

 


