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Als gevolg van de corona-pandemie hebben mondzorgaanbieders in de Wlz te maken 

met een teruggang in productie, terwijl kosten blijven doorlopen. Om de compensatie 

voor deze doorlopende kosten van mondzorgaanbieders in de Wlz ten tijde van de 

maatregelen als gevolg van de corona pandemie mogelijk te maken en daarmee de 

continuïteit van de zorg te verzekeren zal de bestaande SARS-CoV-2 virus beleidsregel  

door de NZa worden aangevuld. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.  

Na afloop van 2020 kan het compensatiebedrag op basis van de beleidsregel definitief  

worden bepaald voor alle zorgaanbieders die mondzorg leveren aan cliënten met verblijf  

inclusief behandeling in de Wlz (hierna Mondzorg Wlz).  

 

Vooruitlopend op bovenstaande regeling is een snelle uitbetaling van een voorschot  

mogelijk voor noodlijdende mondzorgaanbieders die substantiële effecten op hun omzet  

en daarmee op hun liquiditeit ervaren. Nadat een dergelijke mondzorgaanbieder zich  

heeft gemeld om voor een voorschot in aanmerking te komen (dit geschiedt voor elke  

Wlz concessiehouder afzonderlijk) zal het zorgkantoor daarom met inachtneming van  

een drempelwaarde van 2000 euro een voorschot toekennen, dat wordt uitbetaald  

door het CAK. Deze betaling is mogelijk op basis van een brief hierover die Zorginstituut  

Nederland aan zorgkantoren en het CAK stuurt.  Het voorschot wordt berekend op basis  

van een referentie maandbedrag. Het wordt bepaald aan de hand van declaraties in de  

referentieperiode (van oktober 2018 tot en met september 2019), met toepassing van de  

norm uit het Gupta onderzoek zoals bepaald voor de regeling continuïteitsbijdrage in de  

Zvw (81%). Het streven is om vanaf week 25 het voorschot voor de periode maart tot en  

met mei te berekenen en uit te betalen. Het zorgkantoor stuurt een bericht over de  

toekenning en de hoogte van het voorschot.  

 

Aan deze voorschotbetaling kunnen geen rechten worden ontleend. Zoals aangegeven zal  

er na 2020 op basis van de nog door de NZa vast te stellen aanvulling op de SARS-CoV-2  

virus beleidsregel een definitief bedrag worden vastgesteld. Dat betekent dat het zorgkantoor  

mogelijk dan een bedrag kan gaan terugvorderen. Ook kan het zijn dat de aanbieder nog  

een bedrag tegoed heeft.  
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Achtergrond: 

Mondzorg Wlz aan cliënten die verblijf en behandeling krijgen vanuit de Wlz is na het  

instellen van de maatregelen als gevolg van de Corona pandemie enige tijd niet of  

nauwelijks mogelijk geweest, omdat cliënten in de verpleeghuizen en overige  

verblijfsinstellingen niet bezocht konden worden. Voor een aantal mondzorgaanbieders  

die zorg leveren aan deze cliënten in de Wlz heeft dit aanzienlijke gevolgen op hun  

bedrijfsvoering. Signalen daarover van mondzorgaanbieders zijn door de  

mondzorgaanbieders en de koepels bij ZN en de zorgkantoren kenbaar gemaakt.  

De beleidsregel SARS-CoV-2 virus, die door de NZa is opgesteld voor de compensatie van  

doorlopende kosten van zorgaanbieders in de Wlz, voorziet momenteel niet in deze groep 

mondzorgaanbieders. Dit komt omdat de Mondzorg Wlz, in tegenstelling tot andere Wlz zorg,  

niet wordt gecontracteerd en dus boven budgettair wordt gefinancierd. Ook de CB regeling  

van de zorgverzekeraars biedt geen passende oplossing. Er is door ZN en de zorgkantoren,  

in overleg met VWS, NZa en ZINL, gezocht naar een manier om een compensatie van de  

doorlopende kosten gerelateerd aan Corona voor mondzorgaanbieders in de Wlz toch  

mogelijk te maken. Belangrijk, want hiermee wordt de mondzorg voor een kwetsbare groep  

beschermd en wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering van mondzorgaanbieders in de Wlz 

gewaarborgd.  

 

 


