
 

 

 
Verzonden per e-mail op 20 maart 2020 
 
 
Onderwerp:        Coronavirus: een persoonlijk bericht in deze impactvolle tijd 
 
 
Geachte bestuurder, 
 
Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals 
zetten alle zeilen bij. We hebben grote bewondering voor uw enorme inzet en flexibiliteit in deze 
uitzonderlijke situatie die onze hele samenleving raakt. Ongelooflijk veel dank en waardering voor alle 
inspanningen die u en uw medewerkers dagelijks verrichten om de zorg binnen de Wlz te kunnen blijven 
leveren en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De impact op uw organisatie en medewerkers 
is daarbij groot. Als zorgkantoor zetten wij ons maximaal in om u zoveel als mogelijk te ondersteunen. 
Hierover leest u meer in dit bericht.  
 
Samen houden we elkaar op de hoogte  
U neemt noodzakelijke maatregelen in deze situatie. Deze zijn merkbaar en voelbaar binnen uw eigen 
organisatie en raken ook uw bewoners, hun familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Duidelijke 
informatievoorziening vanuit uw kant is daarbij van groot belang. Zodat betrokkenen binnen en buiten uw 
organisatie op de hoogte zijn van wat er speelt en welke stappen u zet om de zorg aan uw cliënten en 
veiligheid van uw medewerkers te borgen.   
 
Zijn er binnen uw organisatie ontwikkelingen rondom het coronavirus?  
Dan is het belangrijk dat u ook uw zorginkoper hiervan op de hoogte brengt.  
Dit kunt u  doen. Voorbeelden van zaken die wij van u willen weten zijn: 

• Een coronabesmetting van een bewoner of een medewerker. 

• Als u een gedeeltelijke of gehele opnamestop overweegt of hebt aangekondigd. 

• Als u besluit of hebt besloten uw dagbesteding of dagbehandeling te sluiten.  
 
Als het nodig is, informeert uw zorginkoper andere afdelingen binnen ons zorgkantoor. Zo zorgen we er 
samen voor dat alle betrokkenen binnen uw en onze organisatie op de hoogte zijn van de laatste 
ontwikkelingen. 
 
Waardevolle informatiebronnen 
De ingrijpende maatregelen van de overheid (tot en met in ieder geval 6 april) hebben voor 
zorgprofessionals veel impact. Samen met branche- en beroepsorganisaties brengt de overheid daarom de 
mogelijke impact in kaart en wordt via verschillende kanalen informatie voor u beschikbaar gesteld:  

• Het is belangrijk dat adviezen en richtlijnen van  en het  worden gevolgd.  

• De regionale is in geval van besmetting het eerste aanspreekpunt voor zorgorganisaties. 

• De gaan over de regionale capaciteit en eventuele opschaling van zorg. 

• Landelijke GGD-organisaties en ROAZ werken samen om de 
noodzakelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren. 

• De stelt nieuwe regelgeving op om extra kosten in de langdurige zorg te vergoeden. Ervaart u 
knelpunten in de huidige regelgeving? Meld deze dan bij de NZa.  

• Ook op de websites van ,  en  vindt u de richtlijnen en aandachtspunten rondom 
het coronavirus. 
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https://www.ggd.nl/
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We zijn er voor u en uw medewerkers 

Zijn er vanuit uw organisatie vragen naar aanleiding van de coronacrisis? Of hebt u hulp of advies nodig van 

onze medewerkers? We helpen u  graag. Hieronder leest u met welke vragen u bij onze verschillende 

afdelingen terecht kunt: 

 

Afdeling Zorgadvies  

Onze afdeling Zorgadvies staat voor u klaar voor individuele casuïstiek.  

 Afdeling Declaraties (team M&D) 
Bij vragen over het declaratieproces. 
Vanwege maatregelen rondom het coronavirus is de dienstverlening op deze afdeling tijdelijk aangepast. Dit 
betekent dat medewerkers de komende dagen u enkel  van dienst kunnen zijn. Er wordt hard 
gewerkt aan een oplossing. U ontvangt van ons een persoonlijk bericht op het moment dat wij u ook 
telefonisch weer van dienst kunnen zijn. 
Hebt u vragen over declaratiemogelijkheden die betrekking hebben op de corona-uitbraak? Neem dan 
contact op met het meldpunt van de . 
 
Helpdesk iWlz 
Bij vragen over onder andere Wlz-indicaties, foutcodes, reguliere toewijzingen en mutaties. 
 
Afdeling Zorginkoop  
Uw zorginkoper benadert u bij: 

• (acute) vragen rondom financiële continuïteit; 

• knelpunten in (landelijke) afspraken, die wij landelijk bespreken; 

• overige vragen aan het zorgkantoor. 
Vraagstukken die spelen bij meerdere zorgaanbieders vragen om landelijke oplossingen. De individuele 
vraagstukken die overblijven, lossen we waar mogelijk op. Een goede oplossing vraagt tijd, daarvoor vragen 
wij uw begrip.  Hebt u een dringende vraag? Bel ons dan. 

 
> Bekijk de contactgegevens van onze afdelingen 

NZa

per e-mail

  
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen 
Op onze  houden wij u de komende tijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het 
coronavirus. Ook vindt u hier actuele informatie over eventuele tijdelijke aanpassingen in onze 
dienstverlening en bereikbaarheid.  
 
We doen ons uiterste best om u te faciliteren in deze uitdagende en impactvolle tijd van crisis. We wensen 
u en uw medewerkers veel succes en sterkte toe bij alle buitengewone inspanningen die nodig zijn om de 
zorg aan uw cliënten te kunnen blijven leveren, de veiligheid van uw medewerkers te borgen en verdere 
verspreiding van het virus te voorkomen.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens alle medewerkers van CZ zorgkantoor 
  
  
Ingrid Buuron   Jaap Stappers  Rob Raaijmakers 
Senior Zorginkoper   Manager Verpleging Manager Gezondheidszorg 
Geestelijke Gezondheidszorg en Verzorging  en Patiëntenparticipatie 
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