
 

Houten, 10 september 2019 

 

 

Betreft: reactie op brief minister Algemeen Overleg wijkverpleging, 11 september 2019 

 

 

Geachte commissieleden,  

 

In de brief van minister De Jonge aan u, d.d. 5 september 2019, behorende bij het Vektis-

rapport over ongecontracteerde zorg, wordt door de minister benadrukt dat hij de 

versnippering van het aanbod en het toenemende aantal ongecontracteerde 

zorgaanbieders een groeiend probleem vindt.  

 

Dit standpunt delen wij met de minister. Waar wij ons in toenemende mate zorgen over 

maken, is dat er bij regelmaat min of meer een verwijt uit gaat naar 

(ongecontracteerde) zorgaanbieders. Wij zien de ontwikkelingen als een symptoom van 

een verstoorde markt. 

 

Inderdaad declareren ongecontracteerde zorgaanbieders meer zorguren dan 

gecontracteerde zorgaanbieders. Voor elke zorginzet is indicatie van een 

wijkverpleegkundige nodig. Vrijwel alle (grote) zorgverzekeraars geven op basis van die 

indicatie vóór aanvang van de zorginzet een machtiging af voor de te verlenen zorg. Wij 

zien niet dat zorgaanbieders in dezen iets te verwijten valt.  

 

Wat wij ons wel in toenemende mate afvragen, is of de gecontracteerde zorg 

(hoeveelheid zorg maal het uurtarief) zo langzamerhand niet te goedkoop is geworden. 

Want wat verklaart anders de groei van (ongecontracteerde) zorgverleners, de vlucht 

van het personeel richting zzp-schap en de vraag van cliënten naar zorgaanbieders die 
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het benodigde aantal uren zorg willen/kunnen verlenen? Wat verklaart de klachten van 

gemeenten (brief VNG aan u) over het afwentelgedrag van de zorgverzekeraars? Welke 

verklaring is er voor de snel toenemende vraag naar Wlz-zorg? Het lijkt er steeds meer 

op dat het afwentelgedrag van verzekeraars, de druk op zorgaanbieders om steeds 

minder zorg in te zetten, ertoe leidt dat steeds minder zorgprofessionals zich thuis 

voelen in de veranderende omstandigheden bij hun zorgwerkgevers en om die reden 

voor zichzelf beginnen of de zorg verlaten.  

 

Om de situatie te verbeteren moet niet het eerste streven zijn om minder aanbieders te 

contracteren. Veel ongecontracteerde aanbieders willen juist  heel graag een contract.  

Het eerste streven moet zijn om de zorgverzekeraars ertoe te verplichten om reële 

tarieven te hanteren, deze tarieven jaarlijks met de OVA te indexeren. Dat is óók een 

afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord! De verbeterde contractering moet ertoe leiden dat 

de professional centraal komt te staan en deze zijn/haar werk kan doen op basis van 

professionele richtlijnen en standaarden en niet op basis van de financieel/economische 

richtlijnen van de verzekeraars, die nu leidend zijn.  

 

Voor vragen of voor een nadere toelichting op deze brief, kunt u ons uiteraard altijd 

benaderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Maarten Oosterkamp 

Bestuurssecretaris 

 


