Veelgestelde vragen Medisch Specialistische Zorg tijdens coronacrisis
Het coronavirus raakt ons allemaal en stelt ons voor grote uitdagingen. Wij waarderen de inzet van
zorgaanbieders om de zorg voor hun patiënten zo goed als mogelijk en op een veilige manier te
continueren. Als zorgverzekeraar willen wij ons inzetten om zorgaanbieders in deze moeilijk tijd zo
goed mogelijk te ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg
op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.
Wij begrijpen dat er behoefte is aan duidelijkheid en dat u als zorgaanbieder vragen heeft. Om die
reden hebben wij een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden tot nu toe. Indien
nodig, zullen wij dit overzicht de komende tijd verder aanvullen.
hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?
Waar kan ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de beschikbaarheid van
hulpmiddelen, materialen of faciliteiten?
Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of
faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg
Acute Zorg. Ook kunt u hier terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen
Op welke ondersteuning kan ik rekenen bij het investeren in extra digitale toepassingen voor
ondersteuning en zorg op afstand?
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en
zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling
ingericht: SET Covid-19. Deze regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra
willen investeren in digitale zorg op afstand. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart worden
ingediend en per aanvraag is € 50.000 beschikbaar.
Voor meer informatie en het aanvragen van deze subsidie verwijzen wij u door naar de websites van
ZN, VWS en de RVO.
Kan ik de aanlevering van wachttijden nu even stopzetten zonder dat de NZa erop handhaaft?
Ja. Wij verzoeken zorgaanbieders corona-gerelateerde werkzaamheden prioriteit te geven boven het
aanleveren van wachttijden. Wanneer de spoed van de situatie af is moeten we met elkaar het inzicht
in de toegankelijkheid van medisch-specialistische zorg weer zo scherp mogelijk krijgen.
Zie ook de website van het NZa ik terecht bij vragen met betrekking tot capaciteit, de
beschikbaarheid
Zijn jullie telefonisch bereikbaar?
CZ is bereikbaar op (013) 5949215 (secretariaat Medisch Specialistische Zorg) en via de
contactgegevens van de bij u bekende zorginkoper.

