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Geachte heer Wijma, 
 
Dit voorjaar ontving ik signalen vanuit uw organisatie over de impact van COVID-
19 op de continuïteit van zorgaanbod vanuit de Tijdelijke subsidieregeling 
extramurale behandeling (hierna: subsidieregeling). Met deze brief informeer ik u 
op welke wijze ik invulling wens te geven aan de compensatie van omzetderving 
voor zorg binnen de subsidieregeling. Ik informeer u ook over beëindiging van de 
subsidieregeling per 1 januari 2021. 
 
Uitwerking compensatie omzetderving in verband met COVID-19 
Op 24 juni 20201 is de Tweede Kamer erover geïnformeerd dat VWS samen met 
uw organisatie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uitwerking geeft aan het 
compenseren van omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt 
geleverd vanuit de subsidieregeling. Aangegeven is dat hierbij wordt aangesloten 
bij de uitgangspunten uit de (bestuurlijke) afspraken over financiële zekerheid in 
de langdurige zorg2 en de continuïteit van Zvw-zorg in verband met COVID-19. 
Hieraan is voor de Wlz uitwerking gegeven in de ‘NZa-beleidsregel SARS-CoV-2 
virus’ en voor de Zvw in de ‘Regeling continuïteitsbijdrage’. Met ZIN (als 
uitvoerder van de subsidieregeling) en ZN (als subsidieontvangers) is gewerkt aan 
een pragmatische invulling van compensatie van omzetderving binnen de 
subsidiesystematiek met minimale administratieve lasten. De afspraken over 
wijziging van de subsidieregeling zijn opgenomen in de bijlage. De afspraken 
zullen in het najaar leiden tot formele aanpassing van de subsidieregeling.  
 
Ik vertrouw op uw medewerking om vooruitlopend op formele aanpassing van de 
subsidieregeling in samenwerking met ZN en de Wlz-uitvoerders uitwerking te 
geven aan het beschikbaar stellen van middelen aan zorgaanbieders in verband 
met omzetderving door COVID-19.  
 
 

                                                
1 Tweede Kamer 2019-2020, 25295, nr. 428. 
2 Tweede Kamer 2019-2020, 25295, nr. 200. 
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Beëindiging Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling                                   
Op 29 mei 20203 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen in het 
zorgpakket van de Zorgverzekeringswet per 2021. In twee delen is de genees-
kundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) vanuit de Tijdelijke subsidie-
regeling extramurale behandeling overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet 
(Zvw). Per 1 januari 2020 zijn de specialist ouderengeneeskunde en de arts 
verstandelijk gehandicapten ondergebracht in de Zvw.4 Per 1 januari 2021 worden 
ook de overige vormen van GZSP overgeheveld. Dit betekent dat ook de 
dagbehandeling voor verschillende patiëntgroepen, de gedragswetenschapper 
(gespecialiseerde psycholoog en orthopedagoog-generalist) en de paramedische 
zorg overgaan naar het basispakket. In het advies ‘Extramurale behandeling 
ontleed’5 uit 2016 heeft het Zorginstituut aangegeven dat deze zorgvormen vallen 
onder de geneeskundige zorg van de Zvw. Vanaf 2021 krijgen deze drie zorg-
vormen een plek binnen het basispakket en komt de Tijdelijke subsidieregeling 
extramurale behandeling per 1 januari 2021 te vervallen.  
 
Tenslotte 
In overleg met uw organisatie ga ik nu invulling geven aan formele wijziging van 
de subsidieregeling in verband met bovenstaande twee besluiten. In het najaar zal 
dit leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en publicatie in de Staatscourant.  
 
Ik wil graag ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn waardering uit te 
spreken over de samenwerking met uw medewerkers bij het uitvoeren van deze 
subsidieregeling vanaf 2015, bij het opstellen van het pakketadvies ‘Extramurale 
behandeling ontleed’ (2016) en bij de besluitvorming (en implementatie) van 
gefaseerde onderbrenging van deze zorg onder de Zvw in 2020 en 2021. 
 

De directeur Langdurige Zorg, 
 
 
 
 
drs. Th.W. van Uum 

                                                
3 Tweede Kamer 2019-2020, 29 689, nr. 1053 
4 Stb. 2019, 314 
5 Tweede Kamer 2016-2017, 33578, nr. 36 
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