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Tijdens de Euro-crisis in 2012 hield Mario
Draghi, de president van de Europese Centrale
Bank op 26 juli 2012 een toespraak op de
Global Investment Conference in Londen. Europa
was in rep en roer door de schuldencrisis.
Economieën, voornamelijk in Zuid-Europa,
stonden op omvallen. Door het uitspreken van
drie woorden kalmeerde Draghi toen de financiële onrust op de
beurzen. Hij sprak de, achteraf, magische woorden : “Whatever
it takes”. Nu is de coronacrisis gaande. De zorg in Nederland
staat op zijn kop. Ziekenhuizen, eerstelijns zorgverleners
etc. verrichten gigantisch veel werk buiten de normale
financiële kaders. De crisis-zorg kost handen vol geld, maar
kent geen gebruikelijke betaaltitels. Zorgverleners krijgen
zelf een corona-infectie en vallen uit. De financiering van de
zorg zal daarom een totaal ander kader vereisen dan we tot nu
toe gewend zijn. Een klinkklaar signaal daarover door
individuele zorgverzekeraars, maar ook van Zorgverzekeraars
Nederland, wordt node gemist.

Duidelijkheid
Hoewel Zorgverzekeraars Nederland blijkens haar website, wel
bezig is met corona-zaken in deelterreinen van de zorg, missen
zorgverleners een duidelijk overall-signaal dat de
zorgverzekeraars de zorg in crisistijd en erna op adequate
wijze overeind willen houden. Een klip en klaar,
overduidelijk,
algemeen,
signaal
richting
alle
zorginstellingen en zorgverleners zou op zijn plaats zijn. Een
signaal dat “Whatever it takes” tijdens of na de crisis de
zorg niet omvalt. Geen ambtelijk gemillimeter maar heldere

taal.

Wat zei Draghi?
De eerder genoemde quote van Draghi maakt zoals ik in de
inleiding zei onderdeel uit van een langere toespraak. De
bedoelde passage is deze:
“But there is another message I want to tell you. Within our
mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve
the euro. And believe me, it will be enough”.
Hij noemde geen bedragen, rentes of termijnen, maar sprak zich
uitsluitend in algemene zin uit.
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Op die datum schreef ZN aan de zorgkoepels:
dat wij bereid zijn, middels adequate bevoorschotting
door iedere zorgverzekeraar, te voorzien in de benodigde
liquiditeit, passend bij de omvang van de contractueel
overeengekomen omzet of, waar die ontbreekt, een zo goed
mogelijk raming daarvan (bij een situatie zonder Corona‐
uitbraak);
dat wij ervoor staan dat de extra kosten in het kader
van de Corona aanpak, na (impliciete) goedkeuring in
ROAZ‐verband en in afstemming met de meest betrokken
zorgverzekeraar(s) door alle zorgverzekeraars worden
vergoed. Dit geldt ook voor kosten die redelijkerwijs in
lijn liggen met de binnen de ROAZ gemaakte afspraken;
dat wij samen met de betrokken instellingen naar een
passende oplossing zoeken voor de gevolgen van
onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen
het zorgaanbod, bijvoorbeeld als gevolg van besluiten in
ROAZ verband om electieve capaciteit niet te gebruiken
en beschikbaar te houden voor (toekomstige) zorgvraag.
Onze inzet daarbij is, met inachtneming van

bovenstaande, dat de gevolgen van de Corona‐crisis voor
de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders
geneutraliseerd worden.

Erg bureaucratische reactie
Deze reactie komt erg kil en bureaucratisch over. Immers, het
betalen van voorschotten op basis van contracten of maandomzet
in een vorig jaar zal nimmer de derving van inkomsten van
gewone zorg plus extra kosten van corona-zorg dekken. Ten
tweede is het koppelen van extra betaling van corona-aan
goedkeuring van ROAZ(regionaal Overleg Acute Zorg) een
introductie van een bureaucratische vertraging. De ROAZ-sen
hebben het al buitengewoon druk met de acute coronazorg.
Fiattering van gedane zorguitgaven zullen beslist geen
prioriteit hebben. Daarnaast doet de term neutraliseren van
gevolgen van zorgaanbieders in 2020 geen recht aan de
bijzondere inspanningen van zorgaanbieders en zorgverleners
bij het wegvallen van inkomsten uit reguliere zorg.

Focus op gecontracteerde zorg
Gezien het bovenstaande steken de zorgverzekeraars eigenlijk
alleen in op gecontracteerde zorg. Straks kan je als
zorgverlener zonder contract geen gebruik maken van de
noodregelingen van de minister omdat je bij de zorgverzekeraar
moet wezen die zich op gecontracteerden focust. En dat terwijl
het grote aantal ongecontracteerden juist ontstaan is door
verstikkende regel-en controledwang van de kant van de
zorgverzekeraars. Ze hebben nog steeds hun reserves die ze
zelfs tijdens de crisis niet nodig zullen hebben door
wegvallen van de reguliere zorg. Het zou logisch zijn als die
middelen breed beschikbaar worden gesteld en ten goede komen
aan de zorg.

Signaal
Op Twitter is heel duidelijk te merken dat met name
zorgverleners uit de eerste lijn, die in de frontlinie van de
coronauitbraak
staan,
duidelijke
uitspraken
van
zorgverzekeringen en ZN als koepel node missen. Narrige
opmerkingen over het uitblijven van duidelijke signalen zijn
het gevolg. Nog naarder is het als één dezer dagen een
zorgverzekeraar als VGZ midden in de coronacrisis op de
vierkante millimeter gaat opereren door berichten te sturen
over het preferentiebeleid van generieke geneesmiddelen per 1
april 2020. Administratief misschien verklaarbaar, maar een
slecht signaal richting het veld dat andere meer urgente
besognes heeft.
Zorgverzekeraars, grijp je kans. Laat de zorg weten dat nu en
in de nadagen van de crisis er voor gezorgd wordt dat
zorgaanbieders/zorgverleners niet omvallen. Wees creatief in
financieel administratieve zin.
Het gaat om een signaal dat rust moet geven.
Bijzondere tijden vragen om bijzondere stappen.
W.J. Jongejan, 25 maart 2020
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