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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 
De Voorzitter van de Eerste Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20017  
2500 EA DEN HAAG 
  
  
 
 
 

 
 
 
Datum  24 januari 2022 
Betreft   Beantwoording brief inzake voortzetting financiële COVID- 
   maatregelen in de zorg in 2022  
 
 
 

Geachte voorzitter,  

Bij brief van 24 december 2021 (met kenmerk 170515U) hebben de leden van de 
commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken 
en Huis van de Koning (BiZa/AZ)WS) een vraag gesteld over de voortzetting van 
financiële COVID-maatregelen in de zorg in 2022. Dit naar aanleiding van de 
Kamerbrief van 10 december 2021 (hierna voorhangbrief).1 In de voorhangbrief is 
aangekondigd dat ik voornemens ben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een 
aanwijzing te geven voor het verlengen van de prestatiebeschrijving meerkosten 
in verband met het coronavirus voor de curatieve zorg en de forensische zorg in 
2022. In uw brief uit u uw zorgen over het niet verlengen van de 
prestatiebeschrijving continuïteitsbijdrage. U geeft terecht aan dat ook in 2022 de 
planbare kritieke en planbare reguliere zorg volledig of deels niet kan worden 
gerealiseerd. Indien dat het geval is, heeft dat wederom zijn invloed op de 
financiering van de ziekenhuizen. De leden van de fracties CDA en de ChristenUnie 
vernemen dan ook graag hoe de ziekenhuizen, die door deze situatie in de 
financiële problemen dreigen te komen, toch ondersteund kunnen worden.    
 
In deze brief licht ik u mijn motivatie voor het voornemen om enkel de 
prestatiebeschrijving meerkosten te verlengen toe en zal ik antwoord geven op de 
door u gestelde vraag.   
 
De keuze voor het verlengen van de meerkostenprestatie en het niet verlengen 
van de continuïteitsbijdrage is gemaakt in overleg met de NZa en 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ook koepels van zorgaanbieders zijn vooraf 
over dit voornemen geïnformeerd. Ik heb op dat moment geen concrete signalen 
ontvangen dat het voorzetten van de prestatie continuïteitsbijdrage noodzakelijk 
is. 
 

 
1 Kamerstukken I 2021/22, 25 295/ 35 526, X. 
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De voornaamste reden om de prestatie continuïteitsbijdrage niet te verlengen is 
dat, ook zonder een specifieke prestatiebeschrijving continuïteitsbijdrage, er 
ruimte is om binnen de reguliere bekostiging afspraken te maken over een 
vergoeding bij eventuele omzetderving. Over 2021 is door ziekenhuizen  dan ook 
nauwelijks gedeclareerd via de prestatiebeschrijving continuïteitsbijdrage.  
 
Zorgverzekeraars hebben op grond van de Zorgverzekeringswet een wettelijke 
plicht (de zorgplicht) om voldoende zorg beschikbaar te houden voor hun 
verzekerden. Hier wordt op toegezien door de NZa. Zorgverzekeraars kunnen 
besluiten om afspraken met zorgaanbieders te maken over een vergoeding voor 
productie-uitval, wanneer zorgaanbieders in de financiële problemen komen 
waardoor het zorgaanbod in gevaar kan komen. In de praktijk heeft dit, ook in 
2022, tot financiële afspraken geleid. ZN heeft onlangs op haar website een 
bericht gepubliceerd dat zij voor 2022 tot financiële afspraken is gekomen over 
corona met de Federatie van Nederlandse Universitair Medische Centra (NFU) en 
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waarbij onder andere een 
passende compensatie is afgesproken voor de gemiste inkomsten uit de reguliere 
zorg die door corona niet kan worden verleend.2  
 
Zoals in de voorhangbrief is aangegeven, zal ik, indien het verloop van de 
pandemie vraagt om nadere maatregelen die we thans nog niet kunnen voorzien, 
hier een nieuwe afweging over maken.  
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers

 
2 ‘Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken financiële afspraken over corona’, zn.nl, 23 
december 2021.  


