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Geachte heren Van den Berg en Melkert, beste Dirk Jan, beste Ad,
In de corona-crisis nemen revalidatie-instellingen hun verantwoordelijkheid. Als onderdeel
van de basisinfrastructuur draaien zij volop mee in de GHOR, ROAZ en RONAZ, nemen zij
(corona)patiënten over (ook wanneer die geen medisch specialistische revalidatiezorg
behoeven) en bekommeren zij zich om patiënten die niet zonder revalidatiezorg kunnen. Alle
zorg die niet acuut of op korte termijn noodzakelijk is, hebben zij stopgezet of op afstand
georganiseerd. Personeel wordt beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen waar de
nood hoger is. Alles is erop gericht die zorg te leveren die nu het hardst nodig is.
Dit heeft een prijs. Het ziekteverzuim stijgt en er moeten extra kosten worden gemaakt. Het
betekent vooral dat de instellingen worden geconfronteerd met inkomstenderving als gevolg
van het omzetverlies. Alleen al het sluiten van de poliklinieken zorgt ervoor dat de omzet met
de helft afneemt. Zelfs bij een korte crisis en een snelle opstart nadien, is dit omzetverlies
niet meer goed te maken -zeker niet in een sector die de laatste jaren al onder financiële
druk staat (zie laatste NZa-berekeningen). Bij personeel en besturen leidt dit tot grote onrust:
hoe zorgen we ervoor dat revalidatiecentra niet omvallen, hoe behouden we ons personeel
en hoe zorgen we ervoor dat onze focus op de continuïteit van zorg blijft liggen?
Wij beseffen dat wij niet de enige zorgsector zijn die met deze dreiging kampt. We begrijpen
dat er al enige dagen overleg is tussen NVZ en ZN. Met deze brief doen wij een beroep op u.
1. Wij vragen u te besluiten tot een vorm van omzetgarantie of aanneemsom. Het ligt voor
de hand hierbij de productieafspraken en -volumes als uitgangspunt te nemen. Te
denken valt aan een formule als [aantal 2020 - aantal 2019] x tarief 2020 x
compensatiefactor per deelbranche.
2. Wij zouden graag zien dat u deze week al bindende afspraken maakt. Alleen op die
manier is te voorkomen dat revalidatie-instellingen massaal gebruik moeten maken van
de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Niet alleen zal dat leiden tot veel
administratieve rompslomp, het is ook niet mogelijk een realistische schatting te maken,
omdat de in- en uitstroom van (corona)patiënten onvoorspelbaar is.
3. Tot slot vragen wij u de bevoorschotting van organisaties zodanig aan te passen dat
aanbieders niet in liquiditeitsproblemen komen.
Wij begrijpen dat u in deze uitzonderlijke tijden moeilijke besluiten met verstrekkende
gevolgen moet nemen. Wij wensen u daarin wijsheid en een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Dorine Wekking
Voorzitter Revalidatie Nederland

