
 

 

Verzonden per e-mail op 17 april 2020 
 
 
Onderwerp:        steunmaatregelen coronacrisis en aandachtspunten 
 
 
Beste bestuurder, 
 
We zijn weer een aantal weken verder in deze coronacrisis. Waar een groot deel van Nederland langzaam 
went aan de 1,5 meter samenleving, blijft dat voor medewerkers in de zorg een lastige maatregel. We zien 
en horen dat er dag in dag uit keihard gewerkt wordt om iedereen die dat nodig heeft zo goed mogelijk van 
zorg te voorzien. Veel respect en dank voor alle extra inzet! 
 
Op 16 april publiceerde ZN met de uitwerking van de steunmaatregelen voor langdurige zorg 
(ZIN). Als aanvulling daarop leest u hieronder een aantal aandachtspunten die wij u vanuit CZ zorgkantoor 
willen meegeven:  
 

• In mei wordt u voor de Wlz-activiteiten (vooruit) betaald op basis van de werkelijk realisatie over 
januari tot en met maart PLUS de gemeten uitval in maart als verschil met de realisatie van 
februari. Uiteraard gecorrigeerd voor het aantal dagen. Dit ter specificatie van het voorbeeld op 
pagina 2 van de ZN-brief.  

• Ook voor de subsidieregeling extramurale behandeling continueert CZ zorgkantoor de 
bevoorschotting op het peil van februari om omzetderving op te vangen. 

• Maakt u hoge extra kosten en leidt dat tot liquiditeitsproblemen? Neem dan contact op met uw 
zorginkoper.  

• Wordt u gecompenseerd voor werkzaamheden die een onderaannemer uitvoert? Neem dan ook 
de onderaannemers mee in de compensatie. Ook zij mogen niet de dupe worden van deze crisis. 
Wij hebben hen na deze periode weer hard nodig voor bijvoorbeeld de dagbesteding van de 
cliënten.   

 een brief  

 
Meer informatie 
Bekijk de speciale . Hier leest u informatie over wat zorgkantoren doen om 
cliënten en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg. Houdt u ook 

 in de gaten. Hier vindt u  actuele informatie over aanvullende maatregelen die onder andere 
wij nemen rondom de coronacrisis en waar u terecht kunt met vragen. 
 
Tot slot wensen wij u en uw medewerkers alle goeds en succes toe in deze bijzondere periode die veel van 
u vraagt.   

Met vriendelijke groet, 
CZ zorgkantoor 

 
 
Jeanet Zonneveld  Jaap Stappers  Rob Raaijmakers 
 
Zorginkoop              Manager Verpleging Manager Gezondheidszorg 
Geestelijke Gezondheidszorg en Verzorging  en Patiëntenparticipatie 
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https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5269%20Uitwerking%20steunmaatregelen%20langdurige%20zorg%20voor%20zorg%20in%20natura.pdf
https://www.zn.nl/corona/wet-langdurige-zorg
https://www.cz-zorgkantoor.nl/zorgaanbieder/actuele-informatie-coronavirus



