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Geachte fractievoorzitters, 

Vandaag, woensdag 18 maart 2020, gaat u in gesprek met meerdere ministers in een debat over het 

Coronavirus. Het virus heeft ons land in de ban met alle gevolgen van dien. 

Wij zijn blij met de verregaande maatregelen die zijn getroffen om te zorgen dat de verspreiding van 

het virus zoveel mogelijk wordt afgeremd. We zien echter ook dat dit veel onzekerheid met zich 

meebrengt voor budgethouders die met een persoonsgebonden budget (pgb) hun zorg en/of 

ondersteuning organiseren.  

 

Budgethouders zijn nu echt in nood. 

Wij zijn in een bijzondere situatie terecht gekomen en dit heeft gevolgen voor  budgethouders en hun 

gezinnen, zorgverleners en aanbieders. We zijn blij dat VWS ook de situaties onderkent waarin alle 

betrokkenen bij het pgb zijn terechtgekomen. Bij Per Saldo komen er dagelijks zeer nijpende vragen 

binnen waar wij niet direct antwoord op hebben omdat hier nog geen duidelijkheid over bestaat. We 

zijn continu in overleg met het ministerie van VWS. Budgethouders hebben snel antwoorden nodig in 

deze toch al zo onzekere tijd.  

 

Onze meest dringende vragen zijn de volgende: 

Tijdelijke doorbetaling van zorg en/of ondersteuning 

Als voor de gecontracteerde aanbieders geregeld kan worden dat er doorbetaling kan plaatsvinden, 

terwijl de zorg niet geleverd kan worden als gevolg van de maatregelen vanwege het Coronavirus, zou 

dit ook geregeld moeten worden voor pgb gefinancierde zorg en/of ondersteuning zoals 

zorgaanbieders, zorgverleners, zzp-ers, informele zorg. 

 

Wij verzoeken u de minister te vragen te garanderen dat ook de pgb 

gefinancierde zorg en/of ondersteuning betaald wordt,  ook als deze zorg en/of 

ondersteuning niet geleverd kan worden als gevolg van de maatregelen 

vanwege het Coronavirus. 
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Tijdelijk duurdere zorg nodig 

Een tweede probleem dat zich momenteel voordoet is dat dagbesteding geen doorgang vindt of dat er 

geen vervoer mogelijk is naar dagbesteding. Mensen hebben wel zorg en/of ondersteuning nodig. Vaak 

betreft dit duurdere zorg. Een oorzaak hiervan is dat dagbesteding van een groep uitgaat, waar een 

vergoeding voor dagdelen tegenover staat in groepsverband. Door het wegvallen van de 

groepsbegeleiding hebben veel mensen nu individuele zorg en/of ondersteuning nodig aan huis. Dit 

brengt dus meer kosten met zich mee. Mensen zullen hierdoor in de knoei komen met hun huidige 

beschikking.  Vaak is het niet eens mogelijk om je indicatie (beschikking) groepsbegeleiding in te zetten 

voor individuele zorg en/of ondersteuning. Uitgangspunt zou nu moeten zijn dat zo snel mogelijk dat 

ingezet kan worden wat nodig is, ongeacht de functies die zijn geïndiceerd (beschikt) en er dus ook 

zonder zorgovereenkomst al zorg en/of ondersteuning geleverd kan worden en dit gegarandeerd 

uitbetaald wordt. 

Ditzelfde geldt voor budgethouders die tijdelijk duurdere hulp moeten inzetten, bijvoorbeeld door 

uitval zorgverleners  als gevolg van de maatregelen vanwege het Coronavirus. Dit geldt uiteraard ook 

voor woon- en ouderinitiatieven die in de eigen omgeving ineens zorg en/of ondersteuning nodig 

hebben. Ook vragen wij om tijdelijk de 40 uursnorm niet te handhaven, zodat de continuïteit van zorg 

en/of ondersteuning geborgd blijft als er 1 of meerdere zorgverleners uitvallen. 

Mocht het niet mogelijk zijn om snel zorg en/of ondersteuning met een pgb te organiseren moeten 

verstrekkers tijdelijk naturazorg beschikbaar stellen. 

 

Wij verzoeken u de minister te vragen om direct landelijke maatregelen te 

nemen, zodat mensen met een zorg en/of ondersteuningsvraag de garantie 

krijgen dat zij groepsbegeleiding om mogen zetten in individuele zorg en/of 

ondersteuning zolang de maatregelen vanwege het Coronavirus gelden en dat 

de meerkosten hiervoor betaald worden. En in het algemeen om extra kosten 

te dekken als budgethouders als gevolg van de maatregelen tijdelijk duurdere 

zorg moeten inzetten. 
 

Wij verzoeken u de minister te vragen om direct naturazorg beschikbaar te 

stellen door verstrekkers als het voor de budgethouders niet mogelijk is om 

zorg nog te organiseren met een pgb als gevolg van de maatregelen vanwege 

het Coronavirus. Dit is een tijdelijke noodoplossing vanwege de uitzonderlijke 

situatie.  

 

Wij verzoeken u de minister te vragen om ook tijdelijk  zorg en/of 

ondersteuning te betalen waarvoor nog geen zorgovereenkomst is afgesloten 

en dat deze betalingen niet teruggevorderd kunnen worden.  
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Wij verzoeken u de minister te vragen om tijdelijk de 40 uurs norm uit te zetten 

zodat er tijdelijk meer zorg en/of ondersteuning  geleverd kan worden om de 

continuïteit van zorg en/of ondersteuning zoveel mogelijk te borgen.  
 

Beschermende kleding en beschermende materialen 

Veel budgethouders vallen onder de kwetsbare groepen die zijn genoemd. 

Dat maakt het extra  zorgelijk dat voor hen nog altijd niks is geregeld met betrekking tot beschermende 

kleding en beschermende materialen. 

Voor een aantal budgethouders is de situatie nijpend en zij zijn momenteel werkelijk in paniek. In de 

brief die onlangs naar de Kamer is verzonden is hierover niks opgenomen. Ook budgethouders moeten 

direct toegang kunnen krijgen tot de regiocoördinatoren die belast zijn met de distributie van kleding 

en materialen. Daarnaast moeten deze regiocoördinatoren zich bewust zijn van deze doelgroep en de 

nood, zodat zij toegang krijgen tot deze materialen en hen zo snel mogelijk gaan voorzien. 

 

Wij verzoeken u de minister te vragen om de regiocoördinatoren actief te 

informeren over de noodzaak dat ook budgethouders beschermende kleding en 

materialen nodig hebben voor hun zorgverleners zodat zij veilig zorg kunnen 

blijven ontvangen. Budgethouders moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen 

contact op te nemen met de regiocoördinatoren om aan te geven wat zij nodig 

hebben en spoedig toegang te krijgen tot beschermende kleding/materialen. 

 

Tot slot 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u contact 

opnemen met ondergetekende. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Aline Molenaar 
directeur Per Saldo
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