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Sinds de uitbraak van het coronavirus staat de zorg in Nederland voor een uitdaging. 

Zorgaanbieders en zorgmedewerkers zetten zich volledig in om het coronavirus te boven 

te komen. Alle maatregelen rondom het coronavirus kunnen een negatief effect hebben 

op de financiële positie van de zorgaanbieder. Om de zorg nu en in de toekomst te 

borgen, heeft Zorgkantoor DSW een aantal maatregelen genomen om het eventuele 

negatieve effect van het coronavirus op de financiële positie van zorgaanbieders te 

neutraliseren. De maatregelen rondom het coronavirus zijn gericht op de extra kosten 

die zorgaanbieders maken en op de omzetderving.  

 

Extra kosten in relatie tot het coronavirus 

Onder extra kosten kunnen zowel directe zorggebonden personele kosten als 

zorggebonden materiële kosten ten gevolge van de coronamaatregelen worden 

geschaald, hierbij kan worden gedacht aan de extra inzet van PNIL door een toename in 

ziekteverzuim of beschermingsmateriaal voor personeel. De NZa stelt een beleidsregel 

op waarin de voorwaarden voor vergoeding en de wijze van indiening van kosten en/of 

compensatie vastlegt die het gevolg zijn van Covid-19 (coronacrisis). Zorgaanbieders die 

voor deze tijd te maken krijgen met liquiditeitsproblemen doordat zij (nog) geen 

vergoeding krijgen voor de gemaakte extra kosten, kunnen dit aangeven bij het 

zorgkantoor. Financiering voor de gemaakte extra kosten kunnen in het geval van 

liquiditeitsproblemen worden aangevraagd bij het zorgkantoor, een format hiervoor is te 

vinden op de website. De aangeleverde extra kosten worden door het zorgkantoor 

beoordeeld. Na toekenning van de kosten, wordt het toegekende bedrag als extra 

bevoorschotting bij de eerstvolgende betaalmogelijkheid meegenomen.  

 

Omzetderving 

Het zorgkantoor verwacht dat bij een aantal zorgaanbieders een eerste terugval in de 

declaraties zichtbaar wordt in de realisatiecijfers over de maand maart. Hiervoor is het 

van belang, tegenstrijdig ten opzichte van eerdere communicatie vanuit Zorgkantoor 

DSW, dat alleen feitelijk geleverde zorg gedeclareerd wordt. Het zorgkantoor vergelijkt 

de goedgekeurde declaraties over maart met de goedgekeurde declaraties over de 

maand februari. Het verschil tussen de berekende realisatiecijfers voor de maand maart, 

op basis reguliere productie van februari, wordt door zorgkantoren als omzetderving 

beschouwd en opgeplust bij de declaraties. Voor extramurale zorgaanbieders met een 

fluctuerende omzet per maand geldt dat deze aanbieders een onderbouwing moeten 

aanleveren wanneer de berekende omzetderving door de beschreven methode niet 

toereikend is. Wanneer het zorgkantoor deze onderbouwing plausibel acht, zal dit bedrag 

beschouwen als de omzetderving worden beschouwd.   

 

Subsidieregeling Extramurale Behandeling 

Indien zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de 

coronacrisis en zorgaanbieders hierdoor in liquiditeitsproblemen komen, vragen wij hen 

contact op te nemen met het zorgkantoor. 

 



Meer informatie betreffende de maatregelen rondom het coronavirus zijn te vinden op de 

volgende websites: 

• www.zorgkantoordsw.nl 

• www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-coronavirus 
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