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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z05844
Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Ministers voor Medische Zorg en
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «VWS bezig met
reddingsplan zorg: Niemand failliet» (ingezonden 31 maart 2020).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «VWS bezig met reddingsplan zorg:
Niemand failliet»?1
Vraag 2
Begrijpt u dat de berichtgeving in dezen waarbij, als het gaat om het
doorbetalen van zorgaanbieders om te voorkomen dat die omvallen, soms
wordt gesproken over «afspraken» en dan weer over een «zeer dringend
beroep» (op gemeenten) verwarrend is, zeker in deze toch al hectische en
onzekere periode?
Vraag 3
Vindt u ook dat zogenaamde «niet-gecontracteerde» zorgaanbieders,
bijvoorbeeld in de thuiszorg, een belangrijke, waardering verdienende rol
spelen; zeker ook in deze coronacrisis?
Vraag 4
Kunt u bevestigen dat, anders dan eerder gecommuniceerd, ook nietgecontracteerde zorgaanbieders in aanmerking (gaan) komen voor maatregelen van zorgverzekeraars, zodat ook hun continuïteit wordt gegarandeerd?
Vraag 5
Indien u de vorige vraag met ja hebt beantwoord, wilt u dan bij zorgverzekeraars aandringen op spoedige helderheid in dezen als ook op het met
terugwerkende kracht laten ingaan van afspraken als hier bedoeld?
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Vraag 6
Bent u bereid bij zorgverzekeraars aan te dringen op bijvoorbeeld het
(tijdelijk) opheffen van het zogenaamde «cessieverbod», zodat zorgaanbieders
rechtstreeks worden uitbetaald als ook tot het versnellen van machtigingsprocedures?
Vraag 7
Vindt u ook dat de nu aan gemeenten gedane «dringende oproep» om
zorgaanbieders door te betalen, zodat de continuïteit van zorg kan worden
gewaarborgd, moet worden omgezet in de afspraak dat dat gebeurt?
Vraag 8
Als u de vorige vraag met ja hebt beantwoord, wanneer wordt die afspraak
dan gemaakt en bent u bereid die met terugwerkende kracht te laten ingaan?
Vraag 9
Bent u bereid gemeenten in dezen afdoende te compenseren voor eventuele
extra kosten die met het nakomen van een dergelijke afspraak gepaard gaan?
Vraag 10
Wilt u, uiteraard rekening houdend met de werklast bij u en uw medewerkers,
deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?
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