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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3029
Vragen van de leden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de
Ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
de financiering van ziekenhuizen en over het bericht «NVZ: «VWS laat
ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld» (ingezonden 15 mei
2020).
Mededeling van Minister Van Rijn (Medische Zorg) (ontvangen 5 juni 2020).
Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat uit een peiling van de NVZ blijkt dat afgelopen
maanden de zorgomzet van ziekenhuizen met gemiddeld 47% is afgenomen,
hetgeen neerkomt op een reductie van circa € 700 mln. per maand?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat in deze bijzondere tijd, waarin zorgverleners in allerlei
opzichten een cruciale rol spelen, ziekenhuizen niet financieel de dupe mogen
zijn van het covidvirus? Zo ja, hoe gaat u als stelselverantwoordelijke er zorg
voor dragen dat ziekenhuizen volledig worden gecompenseerd? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 3
Wanneer krijgen zorgaanbieders zekerheid over de financiële afwikkeling?
Vraag 4
Wat voor impact heeft de coronacrisis op de geraamde volumeontwikkeling?
Vraag 5
Kunt u garanderen dat geen enkel ziekenhuis faillissement hoeft aan te
vragen vanwege gederfde inkomsten nu en in de nabije toekomst?
Vraag 6
Kunt u zich voorstellen dat sommige zorgverzekeraars harder getroffen
worden dan anderen door de coronacrisis? Kunt u kwantificeren wat het
verwachte effect is van de coronacrisis op de risicoverevening onder
zorgverzekeraars?
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Vraag 7
Ziet u in de huidige omstandigheden ook reden voor structurele aanpassingen van het zorgstelsel?
Vraag 8
Overweegt u, of heeft u overwogen, om de zorg volledig (al dan niet tijdelijk)
te financieren op basis van de omzetcijfers van 2019? Zo ja, wat zijn uw
afwegingen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
De vragen van de leden Ellemeet (GL) en Van der Staaij (SGP) over de
financiering van ziekenhuizen en over het bericht «NVZ: «VWS laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld» (2020Z08774) kunnen tot mijn
spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd kost.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen
toekomen.
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