Wat betekent de wijziging per 1 juni 2020 concreet voor zorgaanbieders en gemeentelijke
toegangen?
Conform het gestelde in de brief van 2 april 2020 mochten in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni
2020 geen op/afschalingen en verlengingen afgehandeld worden door de toegangen. Vanaf 1 juni
2020 zijn deze beperkingen opgeheven. Dit betekent dat we twee situaties kunnen onderscheiden
die hieronder nader uitgewerkt worden.


Periode na 1 juni 2020
Voor zowel zorgaanbieders als gemeentelijke toegangen geldt dat voor alle varianten van
zorgaanvragen weer gehandeld dient te worden als vóór de Coronacrisis en de afwijkende
werkafspraken. Dit betekent dus handelen volgens de afspraken zoals vastgelegd in het
declaratieprotocol 2020.



Periode 1 maart tot 1 juni 2020
In deze periode zijn de op/afschalingen en verlengingen niet afgehandeld door de
gemeentelijke toegangen. De werkvoorraad die hierdoor ontstaan is kan per direct opgepakt
en afgehandeld worden, op basis van inhoudelijke beoordeling en feitelijke levering.
Bij het indienen c.q. afhandelen van op/afschalingen en verlengingen dient de registratie
overeen te komen met de feitelijke zorgsituatie.
Voorbeeld: Zorgaanbieder heeft verlenging of opschaling aangevraagd per 15 maart 2020.
Vanwege de afwijkende Corona-afspraken heeft de gemeentelijke toegang dit verzoek niet
afgehandeld. Na 1 juni 2020 beoordeelt de gemeentelijke toegang het verzoek inhoudelijk en
op feitelijke levering. Indien blijkt dat zorg vanaf 15 maart 2020 geleverd of alternatief
geleverd is dan kan opschaling of verlenging per 15 maart 2020 toegekend worden. De
zorgaanbieder dient uiteraard de alternatieve levering vast te leggen en te onderbouwen.
Blijkt uit de inhoudelijke beoordeling dat zorg niet geleverd is gedurende een bepaalde
periode dan dient de gemeentelijke toegang toe te kennen per feitelijke leveringsdatum of
de datum waarop de zorgaanbieder aangeeft de zorg opnieuw te zullen leveren.
De zorgaanbieder dient de periode waarin geen zorg verleend is aan te merken als “non
levering”.
De mogelijke achterstanden dienen voor 1 september 2020 weggewerkt te zijn vanwege de
financiële afwikkeling van de Corona crisismaatregelen.

