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Betreft / onderwerp
Noodoproep vrijgevestigde vaktherapeuten

Geachte minister De Jonge,
Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de inspanningen van het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om zorgaanbieders gedurende deze coronacrisis te
ondersteunen. Het geheel aan rijksregelingen en de continuïteitsbijdrageregeling van zorgverzekeraars zijn een
krachtig signaal en zullen veel zorgaanbieders voorzien in de benodigde financiële ondersteuning. Voor
vrijgevestigde vaktherapeuten dreigt echter een nijpende situatie te ontstaan. Ruim 1300 vrijgevestigde
praktijken vallen op dit moment geheel of grotendeels buiten alle beschikbare steunmaatregelen. Om deze reden
wenden wij ons als federatie van zeven aangesloten beroepsverenigingen tot u.
Vaktherapeuten verlenen reguliere zorg aan cliënten met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen.
Het gaat hier om individuele kinderen, jeugdigen en volwassenen die kampen met bijvoorbeeld angst- en
paniekaanvallen, gedragsproblemen, faalangst of depressieve gevoelens. Onze zorgverlening is inherent
persoonlijk en kleinschalig. In het verlengde hiervan werken vrijgevestigde vaktherapeuten aan huis, mobiel bij
een cliënt aan huis of in gehuurde ruimte(s). Dit maakt het mogelijk om laagdrempelige zorg te verlenen die,
gezien de aard van de problemen en stoornissen van cliënten, noodzakelijk is.
Ik schets u de wijze waarop vaktherapeuten zorg verlenen, omdat dit de reden is dat zij niet kunnen voldoen aan
de gestelde voorwaarden voor de beschikbare rijksregelingen en de continuïteitsbijdrageregeling van
zorgverzekeraars. Ook ontvangen wij signalen van praktijken die problemen ondervinden bij het aanvragen van
financiële ondersteuning bij gemeenten.
Rijksregelingen
1. NOW-regeling: voor meer dan 95% van de vrijgevestigde vaktherapeuten geldt dat zij geen personeel in
dienst hebben en daarom niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling.
2. TOZO-regeling: 69% van de vrijgevestigde vaktherapeuten werkt gemiddeld niet meer dan 24 uur per
week voor hun eigen praktijk en komt daarom niet in aanmerking voor de TOZO-regeling.
3. TOGS-regeling: vrijgevestigde vaktherapeuten hebben inherent aan de laagdrempelige zorg die zij leveren
(praktijken aan huis, mobiele zorg en lage huurkosten voor ruimte) relatief lage vaste kosten, te weten
minder dan € 4000,- in de periode 16-3-2020 tot en met 15-6-2020. Meer dan 95% komt daarom niet in
aanmerking voor de TOGS-regeling.
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Continuïteitsbijdrageregeling
Het doel van de continuïteitsbijdrageregeling is om zorgaanbieders te compenseren voor een lagere omzet als
gevolg van de coronacrisis. Zorgverzekeraars waarborgen daarmee de continuïteit van zorg voor het aandeel
verzekerde en aanvullend verzekerde zorg. Vrijgevestigde vaktherapie wordt echter vaak ten dele vergoed vanuit
de aanvullende verzekering en grotendeels aangevuld met eigen betalingen door de cliënt. Deze
financieringsstroom is bovendien hevig versnipperd: meer dan 80% van de praktijken heeft te maken met ten
minste drie verschillende zorgverzekeraars. Wij hebben begrip voor de drempel van € 250,- per verzekeraar per
maand omwille van de uitvoerbaarheid van de regeling, maar voor veel vrijgevestigde vaktherapeuten geldt
hierdoor dat zij voor kleine delen omzetverlies niet zullen worden gecompenseerd. De omzet van deze praktijken
is sterk versnipperd, waardoor het niet compenseren van kleine delen omzet zal resulteren in omzet die
grotendeels niet wordt gecompenseerd.
Ondersteuning gemeenten
Een deel van de zorgverlening van vrijgevestigde vaktherapeuten vindt plaatst in de keten van jeugdhulp en wordt
vanuit PGB-budgetten gefinancierd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft alle gemeenten reeds
laten weten dat de financiering voor zorgaanbieders die te maken krijgen met omzetdaling onverminderd door
moet gaan. Wij krijgen echter veel signalen dat gemeenten ongeoorloofd afwijken van deze landelijke afspraken.
Vrijgevestigde vaktherapeuten met een aandeel jeugdhulp worden zodoende niet gecompenseerd en zijn
genoodzaakt om de zorgverlening te staken.
Noodoproep – continuïteit van zorg in gevaar
Onze cliënten hebben onze zorg nodig. Als beroepsgroep pakken wij elke mogelijkheid aan om zorg te blijven
verlenen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Omdat zorgvragen van cliënten niet ineens komen te
vervallen, proberen vaktherapeuten online het contact met cliënten te onderhouden en daarmee de continuïteit
van zorg waar mogelijk te waarborgen. Deze (jeugdige) cliënten willen/kunnen daarentegen vaak niet praten over
hun problemen of beschikken niet over de taalvaardigheden om woorden te kunnen geven aan hun problemen.
Het non-verbale en ervaringsgerichte karakter van vaktherapie is om deze redenen juist van waarde voor
cliënten, maar leent zich in veel gevallen niet voor online zorgverlening. Met online interventies kunnen
vaktherapeuten geen kwalitatief goede zorg leveren aan cliënten.
Kortom, ik constateer dat vrijgevestigde vaktherapeuten niet of nauwelijks continuïteit en kwaliteit van zorg
kunnen waarborgen conform de Wkkgz. Tegelijkertijd voldoen vrijgevestigde vaktherapeuten niet aan de
voorwaarden om aanspraak te kunnen doen op steunmaatregelen. Nieuwe aanmeldingen blijven bovendien uit
vanwege de RIVM-noodmaatregelen, maar ook omdat nieuwe cliënten verwachten dat online vaktherapie niet
voldoet aan hun zorgbehoefte en ze daarom de start van de behandeling uitstellen. In de huidige situatie dreigen
ruim 1300 vrijgevestigde vaktherapeuten niet te worden gecompenseerd, kunnen zij ternauwernood hun vaste
ondernemerslasten dragen en worden zij teruggeworpen tot ver onder het sociaal minimum.
Daarom verzoek ik u om samen met ZN en NZa met ons in gesprek te gaan over mogelijkheden binnen de
bestaande steunmaatregelen om praktijken overeind te houden. Hierbij wil ik benadrukken het algemene
karakter van alle steunmaatregelen te begrijpen en niet aan te willen sturen op afwijking hiervan voor onze
sector. Wij gaan graag op korte termijn in gesprek om binnen de bestaande kaders samen tot een oplossing te
komen.
Met vriendelijke groet,

Irène Verkuylen
Voorzitter Federatie Vaktherapeutische Beroepen
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