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Mei-advies benutting budgettair kader Wlz 2020

26 mei 2020

Geachte de heer De Jonge,
In uw definitieve kaderbrief Wlz 20201 heeft u de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) verzocht om u in januari 2020, mei 2020 en
augustus 2020 te informeren over de ontwikkelingen in het licht van de
toereikendheid van het Wlz-kader en te adviseren over de inzet van de
gereserveerde herverdelingsmiddelen in 2020. Tevens heeft u ons
verzocht om u periodiek te informeren over de ontwikkelingen in relatie
tot het kwaliteitskader voor verpleeghuizen.
Aanvullend heeft u ons, naar aanleiding van de januaribrief2, om een
geactualiseerd beeld in maart verzocht3. In onze maartbrief4 raamden wij
voor 2020 een tekort van circa € 550 miljoen, vóór inzet van
herverdelingsmiddelen, inclusief herstel van de manoeuvreerruimte, en
inclusief middelen om de wachtlijsten beheersbaar te houden.
In reactie op onze maartbrief heeft u bovenop de gereserveerde
herverdelingsmiddelen ad € 70 miljoen een extra budgettaire ruimte voor
het Wlz-kader van € 480 miljoen vrijgemaakt5. Hiervan heeft u direct
€ 425 miljoen structureel beschikbaar gesteld, en € 55 miljoen
toegevoegd aan de herverdelingsmiddelen. De gereserveerde
herverdelingsmiddelen nemen daarmee toe van € 70 miljoen tot € 125
miljoen. Op uw verzoek heeft de NZa het bedrag van € 425 miljoen in
overleg met de zorgkantoren verdeeld over de zorgkantoorregio’s.
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Brief
Brief
Brief
Brief
Brief

van VWS aan NZa d.d. 18 oktober 2019, met kenmerk 1983188-195228-LZ
NZa aan VWS d.d. 30 januari 2020, met kenmerk 358027/571164
VWS aan NZa d.d. 3 maart 2020, met kenmerk 1652054-202269-LZ
NZa aan VWS d.d. 31 maart 2020, met kenmerk 366526/583024
VWS aan NZa d.d. 20 april 2020, met kenmerk 1668044-203695-LZ

ctie op de ma
aartbrief hee
eft u de NZa verzocht om
m via het
In uw reac
reguliere meim
en augu
ustusadvies tte adviseren
n over de toe
ereikendheid
d
van het Wllz-kader 202
20 en de inze
et van de ge
ereserveerde
e
herverdelin
ngsmiddelen
n. U geeft aa n dat op datt moment meer
realisatiege
egevens bes
schikbaar zij n, waardoorr de (regiona
ale) benuttin
ng
van het Wllz-kader 202
20 beter gera
aamd kan worden. U vra
aagt daarbij
tevens om in te gaan op
o de motie van de Twee
ede Kamer om
o bij de inzzet
van de herrverdelingsm
middelen reke
ening te hou
uden met de verschillen in
wachtlijstp
problematiek
k6. Voorts ve rzoekt u ons
s om u via het mei-advie
es
nader te in
nformeren ov
ver wat nodi g is om te komen
k
tot ee
en beheerste
e
omvang va
an de wachtlijsten en ov er het lopen
nde traject naar de
mogelijkhe
eden voor ve
erbetering va
an de raming
gsmethodiek
k.
Voor dit mei-advies he
ebben wij ZN
N, zorgkantoren en het CIZ
C
geraadplee
egd. Hun inp
put hebben w
wij verwerkt en afgewogen in ons
advies.

Samenvattting advies
s
De NZa bre
engt op dit moment
m
nog
g geen geactualiseerde prognose
p
uit,,
omdat de corona-epide
c
emie tot tren
ndbreuken le
eidt die nog niet adequa
aat
in de progn
nose meegen
nomen kunn
nen worden.
Het gaat daarbij om trendbreuken in de ontwikkeling van de zorgleverring
en de zorgvraag, waarrvan de effeccten op de macro
m
uitgaven op dit
moment no
og niet in te schatten zijjn:
De
e zorglevering verloopt a
anders dan normaal.
n
Signalen uit hett
velld wijzen ero
op dat er sprrake is van uitstel,
u
verplaatsing of
terrugschaling van
v
zorg;
CIZ
Z-cijfers ove
er de sterfte binnen de Wlz-populatie
W
e en signalen
n
van
n het CIZ ov
ver een terug
gval in het aantal
a
aanvra
agen voor ee
en
Wlz
z-indicatie duiden
d
op ee n verminderrde zorgvraa
ag.
Het is niet bekend is hoe lang deze
e effecten aa
anhouden, of er daarna
inhaalslage
en te verwac
chten zijn, e n of en in welke mate err herstel naa
ar
de oude sittuatie zal op
ptreden.
Daarnaast heeft de NZ
Za op verzoe
ek van VWS een
e
beleidsregel
vastgesteld
d om omzetd
derving en e
extra kosten voor zorgaa
anbieders alss
gevolg van
n de corona-uitbraak te v
vergoeden. Eén
E
van de uitgangspun
u
nten
daarbij is dat
d vergoedingen voor o
omzetderving
g als gevolg van de coro
onauitbraak te
en laste van de contracte
eerruimte wo
orden gebracht.
Op dit mom
ment valt no
og niet in te sschatten of de compensatie voor
omzetderving naast de
e vergoeding
g voor de reg
guliere zorg tot minder o
of
meer uitga
aven zal leide
en dan eerde
er verwacht in onze prog
gnoses van
voor de coronasituatie.
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en voor het Wlz macroka
ader op de
omzetderving maakt dat de effecte
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n er onzekerheden voor v
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elk van de afzonderlijk
ke ontwikkeliingen, maar ook de totale samenloo
op
van effecte
en brengt ex
xtra onzekerh
heden met zich
z
mee voo
or de
voorspelba
aarheid van de
d Wlz-uitga
aven. Ook is nog onduide
elijk in
hoeverre er
e structurele
e doorwerkin
ng van somm
mige effecten
n te
verwachten
n is.
Wij achten het niet zinvol om op d it moment een
e
nieuwe prognose
p
op
basis van trends
t
uit he
et verleden u
uit te brenge
en, in de wettenschap datt
zo’n prognose fors zal afwijken van
n de werkelijkheid.
De NZa adviseert om voor
v
dit mom
ment het macro Wlz-kader, dat op ba
asis
van een re
ecente prognose van voo
or de corona-uitbraak, de
e maartbrieff, is
opgehoogd
d, ongewijzig
gd te laten.
Dit past bijj het uitgang
gspunt dat v
vergoedingen
n voor omzetderving als
gevolg van
n de corona-uitbraak ten
n laste van de contractee
erruimte
worden gebracht. Het ligt daarbij n
niet voor de hand om he
et macrokade
er
aan te passen aan de volumegroei
(als gevolg van een gro
v
oei in
uitstaande Wlz-indicatiies) die zou volgen uit een geactualiiseerde
prognose op
o basis van trends uit h
het verleden,, terwijl de verwachting
v
is
dat deze vo
olumegroei op
o de korte termijn niet meer in die mate zal
plaatsvinde
en. Deze verrwachting ba
aseren wij op signalen uit het veld o
over
de effecten
n van de corona-epidem ie, en inform
matie van het CIZ.
De recente
e prognose uit
u onze maa
artbrief besch
houwen wij als
a ‘ijkpunt’
voor de sittuatie zoals die
d zou zijn g
geweest zon
nder corona-uitbraak. He
et
door VWS opgehoogde
e kader naarr aanleiding van
v
de maarrtbrief zou
daarmee to
oereikend moeten
m
zijn in
n de situatie dat er geen
n coronaepidemie zou
z
hebben plaatsgevond
p
den.
Onderdeel van de prog
gnose uit de maartbrief was
w een insc
chatting van de
middelen die
d benodigd zijn voor he
et beheersba
aarhouden van
v
wachtlijste
en. Wij besch
hikken nog n
niet over actuelere wachtlijstgegeven
ns
die betrekk
king hebben op de perio de van de co
orona-epidemie.
Onze verwachting op dit
d moment iis dat de mid
ddelen die, als
a onderdee
el
van het tottale bedrag aan
a
extra m
middelen op basis
b
van de maartbrief,
zijn vrij gemaakt voor het beheerssbaar houden
n van de wachtlijsten de
e
afgelopen periode tijde
ens de coron
na-epidemie hiervoor nie
et volledig
zullen zijn ingezet, en ook niet op de korte terrmijn volledig
g benut zulle
en
worden. He
et hiervoor berekende
b
b edrag komt in orde van grootte
overeen met de herverrdelingsmidd
delen die op dit momentt gereservee
erd
zijn.
Er zijn op dit
d moment geen urgentte knelpunte
en die aanleid
ding vormen
n
om de herv
verdelingsmiddelen nu a
al in te zetten. Gezien de
e onzekerhed
den
die door de
e coronasituatie ontstaa n voor de vo
oorspelbaarh
heid van de
uitgaven voor dit jaar, achten wij h
het wel nodig de reserve
ering voor de
e
herverdelin
ngsmiddelen
n aan te houd
den. Een adv
vies over de inzet van
herverdelin
ngsmiddelen
n zullen wij g
geven in ons augustusad
dvies.

Hierna lichten wij dit advies toe.
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Corona-uiitbraak
Op verzoek
k van VWS7 heeft de NZ a een beleid
dsregel8 vasttgesteld om
omzetderving en extra
a kosten voo r zorgaanbie
eders als gev
volg van de
corona-uitb
braak te vergoeden.
Het uitgang
gspunt daarbij is dat de vergoeding voor omzetderving
onderdeel is van de productieafsprraken die bin
nnen de conttracteerruim
mte
moeten blijjven. De com
mpensatie vo
oor omzetde
erving heeft als doel de
continuïteitt van zorg tijdens en oo k na de crisiis te borgen.. De vergoed
ding
van (extra)) gemaakte kosten is ge
een onderdee
el van de
productieafspraak, en valt dus buitten de contrracteerruimte
e. Voor een
nadere toe
elichting verw
wijzen wij na
aar de beleid
dsregel SARS
S-CoV-2 viru
us.
De beleidsregel gaat uit van de reg
guliere budg
getteringscyc
clus, waarbijj de
productieafspraken in de herschikk
kingsronde kunnen
k
wijzigen ten
opzichte va
an de (door de NZa goed
dgekeurde) afspraken die eind 2019
9 in
de eerste budgetronde
b
e over 2020 zijn gemaak
kt. De hersch
hikkingsafspraken worden in november 20 20 getoetst aan de omv
vang van de
contracteerruimte op dat
d moment,, dat wil zeggen: na besluitvorming van
VWS over het kader na
aar aanleidin
ng van het meim
en het augustusadv
a
vies,
op basis va
an de meest recente inziichten over (onder ande
ere) de
verwachte volumeontw
wikkeling.
De corona--uitbraak en de keuze om
m de vergoe
eding van om
mzetderving
binnen de contracteerrruimte te ho uden zijn redenen voor de NZa om o
op
dit momen
nt geen nieuw
we prognose
es op basis van
v
trends uit het verled
den
uit te brengen. Dit lichten we hiero
onder toe.

Trendbreuk
k
Allereerst leidt
l
de coro
ona-uitbraak tot een tren
ndbreuk in de zorgleveri ng
en de zorgvraag binnen de Wlz-po
opulatie.
We beschik
kken nog nie
et over cijferrs over de zo
orglevering
(declaratiegegevens) over
o
de perio
ode vanaf he
et begin van de coronauitbraak, maar
m
op basiis van signallen uit het veld weten we dat de
corona-uitb
braak leidt tot gedeelteliijke leegstan
nd van zorginstellingen,
verplaatsin
ng van de zo
org in de insttelling naar de
d thuissitua
atie, uitbreid
ding
van overbrruggingszorg
g vanwege d
druk op de mantelzorg,
m
meer
m
mutatiedag
gen, sluiting van de dag besteding diie tevens leid
dt tot minde
er
vervoersbe
ewegingen, maar
m
soms o
ook tot het aanbieden
a
va
an
dagbestediing binnen de
d eigen insttelling, en ho
oger ziekteve
erzuim onde
er
het zorgpe
ersoneel, waa
ardoor de zo
org soms noo
odgedwonge
en wordt
afgeschaald.

7

Brief van VW
WS aan NZa d.d. 16 april 20 20, met kenme
erk 1672600-2
204097-Z en B rief
van VWS aan
n NZa d.d. 18 mei
m 2020, mett kenmerk FEZ-205313
8
NZa beleids
sregel SARS-Co
oV-2 virus BR//REG-20158
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g van de hierboven geno
oemde effectten is nog grotendeels
De omvang
Kenmerk
k
onbekend. Het zal hierrbij deels gaa
an om effectten die tot minder
m
uitgav
ven 0370324
4/0594240
per cliënt leiden (zoals
s uitstel van zorg, of zorg
g thuis in pla
aats van in e
een Pagina
instelling), maar ook deels om effe
ecten die tott hogere uitg
gaven leiden .
5 van 17
7
Daarbij is niet
n
uit te slu
uiten dat be paalde effec
cten kunnen leiden tot
dubbele ve
ergoeding, namelijk zowe
el via de com
mpensatie vo
oor
omzetderving aan de ene
e
aanbiede
er, als extra vergoeding aan de ande
ere
aanbieder (bijvoorbeeld als de clië
ënt de dagbe
esteding in de eigen
instelling afneemt,
a
in plaats
p
van biij een aanbie
eder waar de
e cliënt norm
maal
gesproken de dagbeste
eding afneem
mt, maar die
e in coronatijjd gesloten iis.)
Het uitgang
gspunt van de
d regeling iis echter datt dubbele ve
ergoeding
zoveel mog
gelijk voorko
omen wordt..
Of alle effe
ecten in de zorglevering per saldo to
ot meer of minder uitgav
ven
per cliënt leiden is op dit
d moment nog onzekerr.
Ook in de ontwikkeling
o
g van de zorg
gvraag (het aantal cliëntten met een
n
Wlz-indicattie) treedt ee
en trendbreu
uk op. Dit wordt met name veroorza
aakt
door een hogere
h
sterfte. Zoals geb
bruikelijk bij onze advise
ering over de
e
benutting van
v
het budg
gettair kade r Wlz basere
en wij onze analyses
a
van
n de
zorgvraag op gegevens
s van het CIIZ.
De volgend
de figuur laat het aantal overlijdens binnen de Wlz-populatie
W
e
20.
zien in de periode
p
1 maart – 6 meii, voor de jaren 2017 tott en met 202

Overlijden
ns bij Wlz-g
geindiceerd
den in de periode 1 maart 2020 –
6 mei in de
d jaren 2017 tot en m
met 2020

Bron: CIZ

eldt dat vanaf 18 maart tot 6 mei err 5.599 meer overlijdenss
Het CIZ me
Kenmerk
k
waren binn
nen de Wlz-p
populatie dan
n het gemiddelde aantal over de dri e
0370324
4/0594240
voorgaande jaren. De V&V heeft m
met 5.380 meer sterftege
evallen dan het Pagina
gemiddelde
e in de afgellopen drie ja
aren hier hett grootste aa
andeel in. Bijj de 6 van 17
7
VG-sector waren er in deze periode
e 159 meer sterfgevallen dan
gemiddeld in de afgelo
open drie jaa
ar. Bij de LG sector was er nauwelijk
ks
meer sterftte dan in de eerdere jare
en9.
aat om alle overlijdens binnen
Hierbij worrdt opgemerkt dat het ga
b
de W
Wlzpopulatie, die het CIZ afleidt uit de
e Basisregisttratie Person
nen. Het CIZ
Z
legt daarbij niet vast wat
w de doodssoorzaak is. Dit kan vers
schillen met
sterftecijfe
ers van het RIVM
R
verklarren, die spec
cifiek betrekk
king hebben op
overlijdens
s van mensen bij wie een
n besmetting
g met het co
oronavirus iss
vastgesteld
d.
Het CIZ zie
et de sterftec
cijfers binne
en de Wlz-po
opulatie duidelijk dalen
vanaf eind april, en me
erkt op dat v
vanaf begin mei er geen sprake mee
er is
van oversterfte.
Het CIZ ka
an geen onde
erscheid ma ken in de ste
erftecijfers van
v
cliënten die
in zorg zijn
n en cliënten
n die nog op de wachtlijs
st staan. Ook
k van de
cliënten die
e in zorg zijn
n is niet bek end of de ov
versterfte pe
er
leveringsvo
orm verschilt.
Zorgkantorren nuancere
en de piek in
n de sterftec
cijfers van he
et CIZ, doorr te
verwijzen naar
n
de griepgolf in 201 7/2018. Zij merken op dat
d wanneerr er
een vergelijking wordt gemaakt ov
ver een langere periode dan medio
maart – be
egin mei, wa
aarbij ook de
e eerste maa
anden van he
et jaar in de
e
vergelijking
g worden me
eegenomen,, het verschiil met het ge
emiddelde va
an
de afgelope
en drie jaren
n iets kleinerr wordt.

9

Bron: CIZ sterfterapporta
s
ge d.d. 12 me
ei 2020

ende figuur worden
w
de v
verschillen in
n sterftecijferrs per
In de volge
zorgkantoo
orregio weerrgegeven (pe
ercentage stterfte ten opzichte van d
de
Wlz-popula
atie).
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Regionale
e verschillen in (over))sterfte: aandeel overllijdens in d
de
periode 1 maart – 11
1 mei 2020
0 ten opzich
hte van de Wlz-popula
W
atie
per zorgk
kantoorregio

Bron: CIZ

Uit overleg
g met het CIZ maakten w
wij op dat err vanaf april een daling i n
het aantal aanvragen voor
v
een Wlzz-indicatie optreedt. Aan
nvankelijk le
eek
dit te duide
en op het ge
ebruikelijke sseizoenseffect (het aantal aanvragen
n in
het tweede
e kwartaal lig
gt altijd lage
er dan in hett eerste kwartaal), maarr
later in aprril zakte de aanvraagstro
a
oom verder door tot fors
s onder het
niveau van
n 2019. Dit is
s echter nog
g niet terug te
t zien in de aantallen
afgegeven besluiten: over
o
eerste v
vier maanden is er geen terugloop in
n
aantallen besluiten
b
ten
n opzichte va
an de voorga
aande drie ja
aren.

d aangepastte werkwijze
e van het CIZ tijdens de coronaOok leidt de
Kenmerk
k
epidemie niet
n
tot een wijziging
w
in d
de instroom in de Wlz. Het
H CIZ geeft
ft
0370324
4/0594240
daarnaast aan dat slec
chts beperkt gebruik worrdt gemaakt van de
Pagina
mogelijkhe
eid om, voor de V&V, ee n ‘registratie
eve’ indicatie
e aan te
8 van 17
7
vragen10. Het
H CIZ geefft medio meii aan 551 aa
anvragen te hebben
ontvangen. Veel zorgaanbieders m
maken in een
n of enkele gevallen gebrruik
van de regeling; er zijn
n slechts 14 zorgaanbied
ders die mee
er dan 5
aanvragen hiervoor he
ebben gedaa n, waaronde
er 4 ziekenhuizen. Dat lig
gt
volgens he
et CIZ aanzie
enlijk onder de verwachtting. Het CIZ
Z geeft aan d
dat
deze regeliing, die ook als tijdelijke
e regeling be
edoeld was, op 1 juni 20
020
beëindigd wordt.
w
Wanneer we
w verder inz
zoomen op h
het effect va
an de overste
erfte, dan
kunnen we
e, met de uittgangspunte n uit de maa
artbrief, voor dit specifie
eke
element ee
en (theoretis
sche) benade
ering maken
n van het effect op de
uitgaven:
Gemiddeld genomen le
eidt de overssterfte tot he
et wegvallen
n van de
zorgvraag voor 9 maan
nden in het jjaar 2020 (d
de piek in de
e oversterfte ligt
immers begin april), vo
oor circa 5.6
600 Wlz-gein
ndiceerden.
In onze ma
aartbrief gingen wij nog uit van een groei in het totale aanta
al
indicaties van
v
3,4% op
p jaarbasis, d
dat gepaard zou gaan met
m een
financiële impact op jaarbasis van 2,2%11 voor zorg in nattura en pgb.
Wanneer we
w vanaf aprril het aantall (geprognos
sticeerde) uittstaande
indicaties per
p maand met
m 5.600 ne
eerwaarts bijstellen, dan
n komt de grroei
op jaarbasis uit op 1,7% voor het totale aanta
al Wlz-indicatties.

10

De mogelijjkheid tot Wlz--registratie voo
or de V&V is toegelicht op de website van h
het
CIZ: https:///ciz.nl/zorgproffessional/veelg
gestelde-vragen-zorgprofessional/coronavirrus
11
Na correctie voor het hallf jaar effect, zzie maartbrief.

ende figuur is
i dit schema
atisch weerg
gegeven.
In de volge
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Schematis
sche weerg
gave van he
et verwachte effect va
an de
ei in het aa
tijdelijke oversterfte
e op de groe
antal uitstaande Wlzindicaties
s in 2020 – theoretisch
he benader
ring

Illustratie NZ
Za, theoretisc
che benaderin g op basis van de uitgangspunten en
prognoses uit
u de maartbrrief

Het gegeve
en dat de pie
ek in de ove
ersterfte begin april valt, gecombinee
erd
met de om
mvang van de
e oversterfte
e, leidt er vo
olgens deze theoretische
t
benadering
g toe dat de groei in het totaal aanta
al uitstaande
e Wlz-indicatties
per saldo op
o ongeveer nul uitkomtt in de eerste
e helft van het
h jaar;
vervolgens
s treedt (naa
ar verwachtin
ng) een verttraagde groe
ei op ten
opzichte va
an de stand op 1 januarii 2020, vana
af de tweede
e helft van he
et
jaar, volge
ens het oude groeipad.
Meer dan 95%
9
van de oversterfte heeft plaatsgevonden bij cliënten m
met
een indicattie voor V&V
V. Voor de V&
&V gingen wij
w in de maartbrief uit va
an
een groei van
v
het aanttal indicatiess van 4,9% met
m een financiële impacct
van 3,0%12 voor zorg in natura en
n pgb op jaarrbasis voor 2020.
2
Wanne
eer
we voor de
e oversterfte
e corrigeren in het groeip
pad van de V&V,
V
dan ko mt
hiermee de
e berekende groei in hett aantal indic
caties op jaa
arbasis voor
2020 uit op
p 1,6% voorr de V&V. Alss we de aanname doen van
v
een gelij
ijke
verdeling van
v
sterfgevallen over de
e verschillen
nde zorgproffielen binnen
n de
V&V, dan zou
z
dat in theorie leiden tot een fina
anciële impac
ct van minde
er
dan 1,0%13 op jaarbas
sis voor 2020
0 voor de V&
&V.

12

Na correctie voor het hallf jaar effect, zzie maartbrief.
Hier wordtt immers niet gecorrigeerd
g
m
met een halfjaarr effect; het om
mslagpunt waa
arbij
de volumegro
oei eerst lager dan gemiddeld
d, en later hog
ger dan gemidd
deld wordt
verondersteld
d, verschuift im
mmers: in het eerste half jaar is er per sald
do geen groei, in
het tweede half
h
jaar ligt ditt omslagpunt h
halverwege hett laatste half ja
aar.
13
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e oversterfte voor 2020 niet
n
direct ve
ertaald kunn
nen Kenmerkk
In werkelijkheid zal de
waarts bijge stelde financ
ciële impact,, omdat
worden naar een neerw
0370324
4/0594240
eders in 2020
0 (incidentee
el) gecompe
enseerd word
den voor
zorgaanbie
Pagina
omzetderving. Ook is de
d oversterftte nog niet zichtbaar
z
in het aantal
10 van 17
1
uitstaande indicaties op 1 april 202
2014. Dit aan
ntal volgt nog de trend
zoals gerap
pporteerd in de maartbrrief. Uit navraag bij het CIZ
C bleek da
at
het uitstaand recht (aa
antal persone
en met een Wlz-indicatie
e) tussen 1
april en 1 mei
m een daling van 3.58
87 personen (-1,14%) laat zien.
De eerste realisatiecijf
r
ers duiden e
er dus op datt de effecten
n van de
corona-epidemie met enige
e
vertrag
ging zichtbaar zijn in het aantal
uitstaande indicaties, namelijk
n
pass vanaf 1 me
ei, en dat de daling in de
e
eerste daarover beschiikbare cijferss lager ligt dan
d
in de the
eoretische
benadering
g. Dit leidt ertoe dat het financiële effect naar ve
erwachting o
ook
kleiner zal zijn dan de hierboven th
heoretisch berekende
b
da
aling van 1,7
7%.
De uitgeste
elde groei als gevolg van
n oversterfte
e zal daarnaast met nam
me
een financiieel effect he
ebben na de
e periode waa
arin omzetderving wordtt
vergoed, te
enzij de lege
e plekken vo
olledig worde
en bezet doo
or cliënten op
p
de wachtlijjst die nu no
og geen zorg
g gebruiken. Omdat we nog
n
niet wetten
of dit zich zal
z voordoen
n, is op dit m
moment ook nog niet duidelijk of een
n
mogelijk financieel effe
ect ook struccturele doorw
werking naar latere jare
en
zal hebben
n.

Vergoeding
g bij omzetd
derving
Een deel va
an de genoe
emde wijzigin
ngen in zorg
gvraag en zo
orglevering zzal
leiden tot omzetdervin
o
g voor zorga
aanbieders. Voor deze omzetderving
g
kan op bas
sis van de Be
eleidsregel S
SARS-CoV-2 virus een ve
ergoeding
worden aangevraagd, die ten laste
e van de con
ntracteerruim
mte komt.
Met dit als uitgangspun
nt, ligt het n
niet voor de hand om hett macrokade
er
aan te passen op basis
orzetten van
s van het doo
n (volume)trrends van he
et
uit het verleden, terwijjl de verwacchting is dat de volumegroei op korte
e
termijn nie
et meer in die mate zal p
plaatsvinden
n.
Hieronder maken we een
e
inschatti ng van het effect
e
van de
e
uitgangspu
unten van he
et beleid voo
or vergoeding van omzettderving. Oo
ok
hier maken
n we een ben
nadering op basis van de prognoses
s uit de
maartbrief.
Voor de pe
eriode van 1 maart 2020
0 tot en met 30 juni 2020 kan een
compensattie voor omz
zetderving ve
ergoed word
den aan zorgaanbieders.
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nk.nl/

aartbrief maakten we ee
en prognose van de volumegroei in
In onze ma
Kenmerk
k
2020 volge
ens de grijze
e (bovenste) lijn in de vo
olgende figuu
ur. Daarbij
0370324
4/0594240
prognostice
eerden we de
d gemiddeld
de uitgaven per dag in fe
ebruari 2020
0 op Pagina
€ 57,7 miljjoen per dag
g15. Voor de maanden maart, april, mei
m en juni
11 van 17
1
2020 (de omzetderving
o
gsperiode) rraamden we een gemiddelde omzet per
miljoen, € 57,7 miljoen, € 57,8
dag van ac
chtereenvolg
gens € 57,8 m
miljoen, en
n € 58,1 miljjoen in de prrognoses op basis van zorglevering.
Rekening houdend
h
mett het aantal dagen in de
e maanden maart,
m
april,
mei en juni zou de tota
ale omzet vo
oor zorg in natura
n
in dez
ze maanden €
7.057,1 miiljoen bedrag
gen.

Benaderin
ng gewijzig
gde volume
eontwikkeling in de zo
orglevering
tijdens de
e periode waarin
w
de om
mzetdervin
ng wordt ge
ecompensee
erd
(maart, april, mei, ju
uni 2020)166

Com
mpensatie om
mzetderving

Wanneer de
d omzet voo
or deze maa nden wordt berekend met
m het
gemiddelde
e bedrag voo
or de maand
d februari (het laatste
geprognostticeerde pun
nt voor de om
mzetdervingsperiode), dan komt de
omzet op € 7.033,8 miljoen.
Het verschil is in de fig
guur aanged uid met de rode
r
lijn. In totaal bedra
aagt
dit voor de
e vier maand
den omzetde
ervingsperiod
de € 23,3 miiljoen. Dit is
een benade
ering van effect van de uitgangspun
nten van het beleid omtrrent
de vergoed
ding van omzetderving. Het betreft hier
h
alleen het gevolg va
an
een mogelijk afgevlaktte groei in de
eze periode,, en niet de omvang
o
van
n de
compensattie voor de omzetderving
o
g zelf. Ook is
s er in deze benadering van
uitgegaan dat de volum
meontwikkel ing na de om
mzetdervingsperiode we
eer
terugkomt op het oude
e groeipad. O
Of dat een re
ealistische aanname is, is
op dit mom
ment onzeker.
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Geprognos
sticeerde bedra
agen inclusief e
extra posten meerzorg,
m
na-ijleffect en
crisisbedden (totaal € 67 miljoen
m
op jaarb
basis)
16
De weerge
egeven bedrage
en zijn exclusie
ef extra posten
n meerzorg, na
a-ijleffect en
crisisbedden

at deze bena
adering voorrbij gaat aan
n de Kenmerkk
Zorgkantorren merken hierbij op da
mogelijkhe
eid van dubb
bele bekostig
ging ten behoeve van de
e continuïteitt
0370324
4/0594240
van zorg: de
d omzet uitt zorg die we
egvalt bij de
e ene zorgaanbieder word
rdt
Pagina
gecompens
seerd; als de
e zorg verpla
aatst wordt naar een andere
12 van 17
1
goed. Daarn
zorgaanbie
eder wordt deze ook verg
naast zullen er
e ook
zorgaanbie
eders zijn die
e een norma
ale volumeon
ntwikkeling doormaken,
d
bijvoorbeeld in regio’s die in minde
ere mate gettroffen zijn door
d
de coro
onauitbraak en
n de daarop volgende m
maatregelen.
Ook verwachten zorgkantoren dat,, zodra de zo
org weer veilig geleverd
kan worden, er een versnelling zall optreden in
n het in zorg nemen van
cliënten die
e tijdens de corona-crisi s op de wac
chtlijst zijn geplaatst. In
hoeverre daarbij
d
sprak
ke zal zijn va
an een inhaa
aleffect in de tweede helfft
van 2020 is echter moeilijk te voorrspellen. De beschikbare
e capaciteit zzal
daar een belangrijke
b
fa
actor in zijn..

Recente prrognose uit maartbrief
m
Onze progn
nose uit de maartbrief
m
v
vormt een recente inscha
atting van de
e
toereikendheid van hett Wlz-kader 2020 in de situatie
s
dat er
e geen coro
onauitbraak zo
en
ou hebben plaatsgevond
den. Hier kan
n op terugge
evallen worde
als ‘ijkpuntt’ voor het macrokader
m
w
waarbinnen de werkelijk
k geleverde zzorg
en de compensatie voo
or omzetderv
ving vergoed
d kan worden.
Een nieuwe
e prognose uitbrengen,
u
in de wetens
schap dat de
eze fors zal
afwijken va
an de werkelijkheid, ach
hten wij op dit
d moment niet
n
zinvol.
Omdat u vooruitlopend
d op de voorrlopige kaderrbrief 2021 al
a een besluiit
heeft geno
omen over de
e toevoeging
g van extra middelen
m
aan het kader
naar aanleiding van de
e maartbrief,, is er al eerder dan gebruikelijk in h
het
jaar zekerh
heid aan zorgkantoren e
en zorgaanbieders gebod
den over de
bijstelling van
v
het Wlz--kader.
Zorgkantorren geven aa
an dat met d
de toevoegin
ng van € 425
5 miljoen de
meest urge
ente knelpun
nten in het b
beschikbare Wlz-kader voor dit mom
ment
zijn opgelo
ost. De mees
st recente prrognose van zorgkantore
en, gebaseerrd
op gegeven
ns van voor de corona-u
uitbraak, kom
mt na toevoe
eging van de
eze
extra midd
delen uit op een
e
beperkt overschot binnen
b
het Wlz-kader,
W
va
an €
24 miljoen. Wel pleiten
n zij ervoor o
om nu al een
n bedrag van
n circa € 55
miljoen van de herverd
delingsmidde
elen als man
noeuvreerruimte aan hett
kader toe te
t voegen.

Wachtlijste
en
In de maarrtbrief schatten wij in da
at er circa € 78 miljoen benodigd
b
is o
om
het aantal cliënten uit groep ‘actieff wachtende
en’, dat op 1 januari 202
20
op de wach
htlijst stond,, in (intramu
urale) zorg te
e kunnen nemen. Daarb
bij
gingen we uit van een omzetting v
van de situattie zonder zo
org naar
intramurale
e zorg, of ee
en omzetting
g van de situ
uatie met zorg thuis naa r
intramurale
e zorg.

w uitgaan van recentere
e wachtlijstg
gegevens (zie bijlage), to
ot
Wanneer we
Kenmerk
k
en met 1 maart
m
2020, dan wordt d
dit bedrag be
eperkt bijges
steld naar € 80 0370324
4/0594240
miljoen op jaarbasis. In de maartb
brief stelden we bovendien voor om
Pagina
circa € 50 miljoen te re
eserveren vo
oor het geva
al het werkelijk aantal acctief 13 van 17
1
wachtende
en toch hoger blijkt dan nu in de registratie opge
enomen. Ditt in
verband met
m het feit dat de opzet van de wach
htlijstregistra
atie opnieuw
w
tegen het licht
l
wordt gehouden,
g
in
n het kader van
v
het Actie
eplan
wachtlijste
en verpleeghuizen. Daarb
bij wordt ond
der andere
gekeken na
aar een nade
ere duiding v
van de huidige statussen op de
wachtlijst.
U heeft in uw besluit op de maartb
brief extra middelen
m
besc
chikbaar
gesteld waarmee het berekende
b
te
ekort van € 550
5
miljoen opgevangen
n
wordt. Dit is inclusief de
e
d middelen voor het beheersbaarho
ouden van de
wachtlijste
en. Met het besluit
b
om € 125 miljoen
n te reserverren als
smiddelen in
herverdelin
ngsmiddelen
n, komt het b
bedrag aan herverdeling
h
n
orde van grootte overe
een met het bedrag dat de NZa bere
ekende voor het
beheersbaa
ar houden van de wachttlijsten (€ 78
8 miljoen + € 50 miljoen
n).
We beschik
kken nog nie
et over gege
evens over de ontwikkeling van de
wachtlijste
en tijdens de corona-uitb
braak. Uit sig
gnalen van zorgkantoren
z
n
maken wij op dat cliënten in deze periode vaker hun opname in het
verpleeghu
uis uitstellen, en op de liijst niet actie
ef wachtende
en worden
geplaatst. Er zal mogelijk dus als g
gevolg hiervan sprake zijn van
oplopende wachtlijsten
n. Aan de an dere kant is
s nog niet be
ekend of er o
ook
oversterfte
e is opgetred
den bij cliëntten op de wa
achtlijst, waa
ardoor het
aantal wac
chtenden mo
ogelijk afnee mt. Tegelijk
k is ook onze verwachting
g
dat de mid
ddelen die, als onderdeell van het tottale bedrag aan
a
extra
middelen op
o basis van de maartbr ief, zijn vrij gemaakt voor het
beheersbaa
ar houden van de wachttlijsten, de afgelopen periode tijdenss de
corona-epidemie hiervoor niet voll edig zullen zijn
z
ingezet, en ook niet op
de korte te
ermijn volled
dig benut zulllen worden. Onze berek
kening van d
deze
middelen ging
g
immers uit van volle
edige omzettting van de situatie
wachtend zonder
z
zorg of met zorg thuis bij de cliënten op de wachtlijsst,
naar intram
murale zorg.

Herverdellingsmiddelen
Op basis va
an de inform
matie waarov
ver wij op ditt moment be
eschikken en
n
die wij in deze
d
brief he
ebben toegellicht, verwac
chten wij datt het naar
aanleiding van de maa
artbrief opge
ehoogde Wlz--kader op dit moment
toereikend zal zijn voo
or zowel de rreguliere zorrg als de vergoeding voo
or
omzetderving in 2020.
Gezien de onzekerhede
en die door d
de coronasittuatie ontstaan voor de
voorspelba
dig
aarheid van de
d uitgaven voor dit jaar, achten wijj het wel nod
de reservering voor de
e herverdelin
ngsmiddelen aan te houd
den. Wij zull en
in ons augustusadvies adviseren o
over de inzett hiervan.

nt dus ook dat
d wij nu no
og niet zullen
n ingaan op de motie va
an
Dit beteken
Kenmerk
k
de Tweede
e Kamer om bij de inzet van de herv
verdelingsmid
ddelen reken
ning 0370324
4/0594240
te houden met de vers
schillen in wa
achtlijstprob
blematiek17. Ook kunnen wij Pagina
nu nog niet inschatten wat de tren
ndbreuken alls gevolg van
n de corona-14 van 17
1
epidemie zullen
z
beteke
enen voor he
et lopende trraject naar de
d
mogelijkhe
eden voor ve
erbetering va
an de raming
gsmethodiek
k. Hierover
blijven wij in gesprek met
m de zorgk
kantoren.
Zorgkantorren hebben ervoor
e
geple
eit om nu al een bedrag van circa € 55
miljoen van de herverd
delingsmidde
elen aan hett kader toe te voegen alss
manoeuvre
eerruimte. De
D NZa vindtt dat om mee
erdere reden
nen op dit
moment no
og niet nodig
g:
alle
ereerst geve
en zorgkanto
oren aan in hun
h
laatste prognose
p
een
n
bep
perkt oversc
chot op het W
Wlz-kader te
e verwachten
n (€ 24
miljoen);
de prognose va
an de NZa in
n de maartbrief was inclusief een
bed
drag voor manoeuvreerrruimte (€ 60 miljoen) en een bedra
ag
(€ 78 miljoe
voo
or het behee
ersbaar houd
den van de wachtlijsten
w
en
+ € 50 miljoen
n). Dit laatste
e komt in orrde van groo
otte overeen
me
et het bedrag
g dat nog nie
et aan het kader
k
is toegevoegd (€ 1
125
miljoen herverrdelingsmidd
delen). Nu wij verwachte
en dat het
beh
heersbaar ho
ouden van d
de wachtlijsten in een an
nder daglichtt
kom
mt te staan tijdens de co
oronatijd, en
n niet op de korte termijjn
tott extra uitgav
ven zal leide
en, gaan wij ervan uit da
at het aan he
et
kad
der toegevoe
egde bedrag
g van € 425 miljoen vold
doende ruimtte
bie
edt, omdat daarin de ma
anoeuvreerru
uimte al is meegerekend
m
d.
de betekenis en noodzaak van de doorr zorgkantorren gevraagd
de
ma
anoeuvreerru
uimte tijdenss de omzetd
dervingsperio
ode is nog niiet
volldoende inzic
chtelijk gem
maakt.

Kwaliteits
smiddelen verpleeghu
v
uiszorg
Kwaliteitsb
budget 2020
Van de ma
acro beschikb
bare € 1.100
0 miljoen kw
waliteitsbudget in 2020 iss in
de eerste budgetronde
b
e van mei 20
020 € 1.080 miljoen benut.
Transitiemiddelen 2020
0
In de janua
aribrief rapp
porteerden w
wij de benuttting van de
transitiemiddelen bij de de producttieafspraken
n voor 2020. Hierin zijn
abusievelijk de vermelde bedragen
n (benutting en resterende middelen
n)
verwisseld. De juiste bedragen
b
zijn
n als volgt: Voor
V
2020 is
s bij de
productieafspraken € 35
3 miljoen to
oegekend va
an de
beschikbarre € 50 miljo
oen. Bij de h erschikkings
sronde kunnen aanvullen
nde
aanvragen worden ingediend voor het resteren
nde bedrag van
v
€ 15
miljoen.
Na de hers
schikkingsron
nde van nov
vember 2020
0 zullen wij u de
geactualise
eerde bedrag
gen melden.
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ngegaan op d
de impact va
an de corona
a-uitbraak,
In deze briief zijn we in
Pagina
waarbij de nadruk lag op het - nog
g grotendeels onbekende
e - effect op de 15 van 17
1
Wlz-uitgav
ven. We verw
wachten daa rnaast dat de
d corona-ep
pidemie nog
langere tijd
d impact zal kunnen heb
bben op de (wijze
(
van) zorglevering,
z
, de
wachtlijste
en en de pers
soneelsinzett. De NZa is intensief in contact met de
sector om te bezien ho
oe we gezam
menlijk de prroblemen hett hoofd kunn
nen
bieden en ervoor kunnen zorgen d
dat ook de langdurige zorg weer zal
normaliserren. De NZa blijft werken
n aan het ve
erkrijgen van
n inzicht in d
de
daadwerke
elijke impact en de ontw ikkeling hierrvan.

Met vriendelijke groet,
Nederlands
se Zorgautorriteit

dr. M.J. Ka
aljouw
voorzitter Raad
R
van Be
estuur

Bijlage:
- Wachtlijstg
gegevens tot en
e met 1 maa
art 2020

IJSTGEGEVE
ENS TOT EN
N MET 1 MA
AART 2020
BIJLAGE – WACHTLI
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Wachtlijstten Wlz – aantal
a
actie
ef wachtend
de cliënten per
peildatum
m
Peilmoment

Pagina

16 van 17
1

Totale
populatie

V&V
actief
wachtend
w
langer
dan
treeknormen
zonder
zorg
uit
u de Wlz

V&V
actief
wa
achtend
langer
dan
treeknormen
m
met zorg
uitt de Wlz

Ghz actief
wac
chtend
langer
l
dan
treekt
no
ormen
zonder
z
zorg
uit de
d Wlz

Ghz ac
ctief
wacht
tend
lan
nger
dan
tre
eeknorm
men
met zorg
z
uit de Wlz

Ggz actiief
wachten
nd
lang
ger
da
an
tree
eknorme
en
zond
der
zo
org
uit de W
Wlz

Ggz actieff
wachtend
d
langer
r
dan
n
treeknormen
n
met zorg
g
uit de Wlz
z

2018-01-01

292.994

39

35

19

41

6

1

2019-01-01

298.182

39

159

33

35

2

1

2019-02-01

298.503

52

127

20

21

1

0

2019-03-01

298.951

100

116

24

42

1

0

2019-04-01

299.706

28

137

17

44

0

0

2019-05-01

300.311

24

101

29

50

2

0

2019-06-01

301.575

31

120

30

29

5

0

2019-07-01

302.323

30

124

31

25

11

0

2019-08-01

303.848

40

151

42

24

0

1

2019-09-01

305.180

51

180

29

20

1

1

2019-10-01

305.771

67

198

27

23

2

0

2019-11-01

306.754

59

217

18

27

3

0

2019-12-01

307.881

47

185

14

29

3

0

2020-01-01

307.838

99

229

18

39

4

0

2020-02-01

308.523

68

241

30

57

5

0

2020-03-01

309.777

79

245

27

34

6

0

Bron: Zorgin
nstituut Nederrland, bewerk
king NZa

a
niet a
actief wach
htende cliënten per
Wachtlijstten Wlz – aantal
peildatum
m
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1
Peilmoment

Totale
populatie

V&V niet
actief
wachtend
w
zonder
zorg
uit
u de Wlz

V
V&V niet
actief
wa
achtend
met
zorg uit
de Wlz

Gh
hz niet
actief
wac
chtend
zonder
z
zorg
uit de
d Wlz

Ghz niet
ac
ctief
wacht
tend
met
zorg
g uit
de Wlz

Ggz niiet
actiief
wachten
nd
zond
der
zo
org
uit de W
Wlz

Ggz niett
actieff
wachtend
d
mett
zorg uitt
de Wlz
z

2018-01-01

292.994

1.440

8.916

636

2.696

4

13
3

2019-01-01

298.182

1.244

12.787

430

1.868

3

0

2019-02-01

298.503

1.212

12.858

424

1.826

3

0

2019-03-01

298.951

1.203

13.151

410

1.798

1

0

2019-04-01

299.706

1.132

13.285

432

1.773

1

0

2019-05-01

300.311

1.158

13.480

474

1.711

1

0

2019-06-01

301.575

1.146

13.692

458

1.710

2

0

2019-07-01

302.323

1.056

13.956

432

1.711

2

0

2019-08-01

303.848

1.143

14.478

444

1.694

1

0

2019-09-01

305.180

1.183

14.998

427

1.670

2

0

2019-10-01

305.771

1.174

15.535

428

1.655

1

0

2019-11-01

306.754

1.124

15.777

394

1.596

2

0

2019-12-01

307.881

1.166

16.711

386

1.618

2

0

2020-01-01

307.838

1.379

16.738

411

1.611

3

0

2020-02-01

308.523

1.313

16.742

422

1.605

3

0

2020-03-01

309.777

1.292

17.401

431

1.628

3

0

Bron: Zorgin
nstituut Nederrland, bewerk
king NZa

