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FINANCIËLE STEUN AAN ZORGAANBIEDERS IN DE CORONACRISIS

BEVOORSCHOTTING ZIEKENHUIZEN DOOR 
ZORGVERZEKERAARS

28 april 2020
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Inleiding
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sprak op 17 maart uit dat zorgverzekeraars bereid zijn om ziekenhuizen door adequate bevoorschotting te voorzien 

in de benodigde liquiditeit passend bij de omvang van de contractueel overeengekomen omzet of – waar die ontbreekt – een zo goed mogelijk raming 

daarvan (bij een situatie zonder corona-uitbraak)

ZN heeft op 21 april de concrete uitwerking van deze bereidheid bekengemaakt, die er op neerkomt dat ziekenhuizen in aanmerking komen voor een 

maandelijks 100% voorschot van 1/12e van hun gecontracteerde omzet voor 2020 

Om voor bevoorschotting in aanmerking te komen, moet een ziekenhuis beschikken over een contract en prijslijst voor 2020. Als die er niet is/zijn, zijn 

tenminste onderlinge afspraken vereist om dat contract en/of die prijslijst op korte termijn schriftelijk rond te krijgen

Hiernaast wordt van ziekenhuizen die bevoorschotting wensen verwacht dat ze zich blijven inspannen om al hun productie te declareren, zodat zo 

snel als mogelijk in 2020 weer sprake is van een genormaliseerde facturatie en daarmee een afbouw van de bevoorschotting

We bieden in dit document een handzaam overzicht van de berekeningswijze van de hoogte van het voorschot, de aanvang en duur van deze 

regeling en het aanvraag- en uitbetalingsproces*

Bron: Brief ZN 21 april 2020 * We maakten soortgelijke documenten over de financiële steunmaatregelen aan zorgaanbieders in de 

langdurige zorg en zorgaanbieders uit alle overige branches (bv. ZBC’s in de MSZ, mondzorg en fysiotherapie. 

Deze documenten staan hier (Wlz-zorg) en hier (continuïteitsbijdrage alle overige branches)

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4847075328
https://www.vbk.nl/actueel/dit-zijn-de-uitgangspunten-voor-financiele-steun-voor-de-langdurige-zorg/
https://www.vbk.nl/actueel/aanvraag-doen-voor-vooruitbetaling-continuiteitsbijdrage-bij-zorgverzekeraar-dit-is-hoe-het-werkt/
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Hoogte voorschot

1/12e

Contractwaarde 

2020
Daadwerkelijke 

declaraties 

maand t

Beschikbaar 

voorschot 

maand t

Plafondwaarde*1

Aanneemsom2

Voorcalculatorische 

realisatie p*q3

of

of

* Geen onderscheid deelplafonds

Niet-nacalculatieposten 

worden op basis van 

verwachte realisatie jaar 

t-1 meegenomen in de 

berekening

DGM waarop wordt 

nagecalculeerd vallen 

buiten de 

bevoorschotting. 

Ziekenhuis kan deze 

declareren bij gebruik

Dure geneesmiddelen

Als Vektis-opgave van 

de impact 

verzekerdenmutatie 

bekend is, wordt deze 

naar rato meegenomen 

in de bedragen per 

ziekenhuis

Verzekerdenmutatie

Voorschot maand t = 

1/12e contractwaarde 2020 – daadwerkelijke declaraties maand t
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Juni 2020Herijking

Aanvang en duur 

April 2020*Start

Augustus 2020Einde

De regeling geldt zolang deze nodig is

Of de regeling nodig is hangt van af van de 
vraag of de situatie landelijk in zoverre 
genormaliseerd is dat ziekenhuizen in staat zijn 
door regulier declaratiepatroon en bestaande 
afspraken voor financiering van OHW te 
voorzien in de liquiditeitsbehoefte die past bij de 
afgesproken bekostiging

ZN, NVZ en NFU zullen begin juni op basis van 
de dan bestaande situatie besluiten over 
eventuele verlenging na augustus 2020

Bij onveranderde omstandigheden wordt de 
regeling verlengd

Verlenging na augustus?

* De aanvraag zal begin mei kunnen worden gedaan, maar 

de bevoorschotting ziet met terugwerkende kracht op de 

periode vanaf april 2020
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Aanvraag+betaling voorschot

Ziekenhuis tekent 

bevoorschottingsovereenkomst via 

webformulier
1

Zorgverzekeraars bevriezen bestaande 

OHW-financiering2

Zorgverzekeraars stellen maandelijks 

voorschot beschikbaar3

Ziekenhuis bepaalt of van (deel van) 

zorgverzekeraars voorschot wordt gevraagd 

in aansluiting op bestaande 

bevoorschottingsrelaties
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Vorderingen uit materiële 
controles, formele 
controles en 
afrekeningen van 
afgesloten contractjaren 
worden niet met 
vorderingen uit 2020 
vermengd

Lopende processen 
worden niet doorbroken 
en (dus) ‘normaal’ 
afgewikkeld

Vorderingen zorgverzekeraars uit 

eerdere jaren

Ziekenhuis dat in een 
maand meer liquiditeiten 
ontvangt dan 1/12e van 
de contractwaarde 2020, 
betaalt het meerdere op 
eerste verzoek van 
zorgverzekeraar binnen 
een week terug

Zorgverzekeraar kan dit 
meerdere ook 
verrekenen met 
voorschot voor volgende 
maand

Terugbetalen te veel ontvangen 

bevoorschotting

Zorgverzekeraar verstrekt aan het begin van de 

maand op afroep het voorschot, na verrekening 

met alle ingediende declaraties zonder onderscheid 

naar jaarlaag (geopend in 2019 en in 2020)*

Zorgverzekeraar verstrekt aan het einde van de 

maand op afroep een aanvullend bedrag, naast de 

reeds in die maand uitbetaalde declaraties (zonder 

onderscheid naar jaarlaag)*

a

b

of

* Er is lokaal ruimte om een andere methode te hanteren, 

mits zorgverzekeraar en ziekenhuis het daar over eens zijn
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We helpen u graag

Bas van Schelven

06 55 79 03 80  

basvanschelven@vbk.nl

Advocaat

Wouter Koelewijn

Advocaat

06 53 43 86 11

wouterkoelewijn@vbk.nl


