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oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de tweede 
(en laatste) herijking van de selectie van COVID-19-zorg 

 

 

Samenvatting 
 
Voor een goede uitvoering van de Catastroferegeling is het noodzakelijk dat de 
COVID-19-kosten zo goed mogelijk worden geïdentificeerd. Het Zorginstituut 
heeft in december 2020 daarvoor beleidsregels vastgesteld (Beleidsregels 
catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021). Hiermee is het grootste deel 
van de patiëntgebonden COVID-19-zorg opgenomen in de beleidsregels. Vanwege 
de uitzonderlijke aard van de COVID-19-pandemie is in de beleidsregels 
vastgelegd dat het Zorginstituut tweemaal zal bezien of de selectie van 
patiëntgebonden  COVID-19-zorg aanpassing behoeft. De eerste herijking heeft in 
december 2021 plaatsgevonden en heeft geleid tot een wijziging van de 
beleidsregel (Wijziging beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 
2021). Dit memo gaat in op de tweede (en laatste) herijking. 
 
Zorgverzekeraars hebben, via Zorgverzekeraars Nederland (ZN), voorstellen 
gedaan voor aanpassingen van de zorg die in de Catastroferegeling kan worden 
ingebracht. Het Zorginstituut heeft een toetsingscommissie gevraagd om de 
voorstellen van de zorgverzekeraars te toetsen. De toetsingscommissie is bij 
beoordeling van de voorstellen nagegaan of: 
• het verzekerde zorg betreft; 
• er een uniforme en eenduidige registratie is;  
• de zorg redelijkerwijs het directe gevolg is van COVID-19;  
• de voorstellen redelijk en evenwichtig zijn.  
Een exacte afbakening van COVID-19-patiënten en COVID-19-zorg is niet 
mogelijk. Het gaat erom dat met de voorstellen patiënten en zorg worden 
geselecteerd die in het merendeel van de gevallen aan COVID-19 zijn toe te 
rekenen. 
 
De toetsingscommissie is van mening dat het bij een groot deel van de voorstellen 
aannemelijk is dat het om COVID-19-gerelateerde zorg gaat. De 
toetsingscommissie vindt dat deze prestaties toegevoegd moeten worden aan de 
beleidsregels. Dit betreft: 
• uitbreiding van de selectie voor intensieve huisartsenzorg; 
• aanvullende verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg; 
• wijkverpleging; 
• vervolgtrajecten bij revalidatiezorg.  
De toetsingscommissie stemt ook in met het behouden van 
coronacohortverpleging met Wlz-indicatie als indicator (marker) voor een COVID-
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19-patiënt.  
 
In sommige gevallen is de toetsingscommissie van mening dat de voorstellen iets 
aangepast moeten worden. Zo adviseert de toetsingscommissie om een COVID-
19-periode van 8 maanden te hanteren voor intensieve huisartsenzorg 
voorafgaand aan paramedische herstelzorg. Zij baseert zich hierbij op de 
voorschriften bij paramedische herstelzorg. Daarnaast adviseert de 
toetsingscommissie om bij vervolgtrajecten binnen de revalidatiezorg geen 
afhankelijkheid te creëren tussen medisch specialistische revalidatiezorg en 
geriatrische revalidatiezorg. Dit maakt de beleidsregels erg complex en heeft een 
beperkte materialiteit. 
 
Bij één voorstel vindt de toetsingscommissie dat niet voldoende aannemelijk is 
dat het om COVID-19-gerelateerde zorg gaat. Het betreft hier medisch 
specialistische revalidatiezorg voor de diagnoses hersenen en neurologie.  
Bij slechts een klein deel van deze patiënten lijkt op basis van de geregistreerde 
zorgproducten tijdens de COVID-19-ziekenhuisopname sprake van een 
neurologische complicatie of een CVA, hersenembolie of vaatontsteking in de 
hersenen waardoor revalidatie noodzakelijk is. In de meeste gevallen zijn tijdens 
de opname (alleen) zorgproducten geregistreerd die samenhangen met de 
COVID-19-infectie. Bij de andere gevallen is het dan zeer waarschijnlijk dat de 
revalidatie nodig is vanwege een reeds bestaande, onderliggende aandoening en 
dus niet vanwege COVID-19. Daardoor is in de ogen van de toetsingscommissie 
een nadere selectie nodig op basis van de zorgproducten die tijdens de opname 
met COVID-19 zijn geregistreerd. Dit maakt de selectie relatief complex. Gezien 
het beperkte aantal patiënten en de beperkte materialiteit weegt dit niet op tegen 
de administratieve lasten.  
 
Met deze laatste aanscherpingen denkt de toetsingscommissie dat er gedegen en 
evenwichtige rekenregels zijn om de patiëntgebonden COVID-19-kosten zo goed 
mogelijk te identificeren. Zij heeft hiermee vertrouwen dat de catastrofebijdrage 
voor verzekeraars juist bepaald kan worden. 
 
 

1 Inleiding 
 
In de Zorgverzekeringswet is een regeling opgenomen die bepaalt hoe met kosten 
als gevolg van een catastrofe moet worden omgegaan: de Catastroferegeling. Het 
Zorginstituut voert deze regeling uit en heeft beleidsregels opgesteld voor de 
afhandeling van verzoeken van zorgverzekeraars om een extra bijdrage in 
verband met de COVID-19-pandemie 2020 en 2021.1 
 
Om de juiste catastrofebijdrage te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de 
COVID-19-kosten zo goed mogelijk worden geïdentificeerd. Een onderdeel hiervan 
betreft de patiëntgebonden COVID-19-kosten. Dit zijn de kosten van geleverde 
zorg die toewijsbaar is aan individuele COVID-19-patiënten. Bij het opnemen van 
de Catastroferegeling in de Zvw was de veronderstelling dat zorgverzekeraars in 
staat waren hiervoor een sluitende administratie te voeren. Omdat op het 
moment van uitbreken van de COVID-19-pandemie nog geen adequate registratie 
beschikbaar was, is deze zorg gedeclareerd via reguliere declaratiestromen. Het is 

                                                
1 Zie Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021, Staatscourant nr 1603, 19 januari 2021. 
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daarom nodig gebleken om via selectiecriteria de patiëntgebonden COVID-19-zorg 
zo goed mogelijk te benaderen.  
 
Het Zorginstituut heeft in december 2020 beleidsregels vastgesteld met 
selectiecriteria om deze COVID-19-zorg te bepalen. Hierbij heeft zij zich 
gebaseerd op voorstellen van zorgverzekeraars, via Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN). Het Zorginstituut heeft een toetsingscommissie ingesteld om de voorstellen 
van de zorgverzekeraars te toetsen en te beoordelen of de voorgestelde zorg 
redelijkerwijs een direct gevolg is van COVID-19. Bij het merendeel van de 
voorstellen was de toetsingscommissie van mening dat deze zorg als COVID-19-
zorg gezien kan worden. Hiermee is het grootste deel van de COVID-19-
zorgkosten beoordeeld.2 
 
Vanwege de uitzonderlijke aard van de COVID-19-pandemie is in de beleidsregels 
vastgelegd dat het Zorginstituut tweemaal zal bezien of de selectie van COVID-
19-zorg aanpassing behoeft. Afgesproken is dat zorgverzekeraars, via ZN, 
beargumenteerde voorstellen doen welke zorg aanvullend in de Catastroferegeling 
kan worden ingebracht. De toetsingscommissie toetst de voorstellen van de 
zorgverzekeraars en beoordeelt of de voorgestelde zorg redelijkerwijs een direct 
gevolg is van COVID-19. In december 2021 heeft de eerste herijking 
plaatsgevonden. De toetsingscommissie was toen van mening dat het bij een 
groot deel van de voorstellen aannemelijk is dat het om COVID-19-gerelateerde 
zorg gaat. Dit heeft geresulteerd in een wijziging van de beleidsregels.3 Het 
huidige memo beschrijft de resultaten van de toets op het voorstel van ZN voor 
de tweede (en laatste) herijking.  
 
1.1 Leeswijzer 
 
De volgende paragraaf gaat eerst in op de wijze waarop de toetsingscommissie 
tot haar oordeel komt. Vervolgens beschrijven we kort hoe de patiëntgebonden 
COVID-19-zorg op dit moment in de beleidsregels wordt geselecteerd. Daarna 
wordt het voorstel van de zorgverzekeraars tot herijking van deze selectie 
toegelicht en tot slot beschrijven we het oordeel van de toetsingscommissie. 
 
 

2 Hoe beoordeelt de toetsingscommissie? 
 
De toetsingscommissie bestaat uit medisch-inhoudelijke deskundigen van het 
Zorginstituut en experts op het gebied van fondsbeheer en risicoverevening, 
daarnaast heeft de NZa zitting in de commissie met het oog op haar 
controletaken.  
 
De toetsingscommissie hanteert bij beoordeling van de voorstellen de volgende 
uitgangspunten: 
• Gaat het om verzekerde zorg? 

De voorstellen moeten betrekking hebben op zorg die onder de 
basisverzekering valt. Zorg die onder de aanvullende verzekering valt of niet-
verzekerde zorg mag niet in de Catastroferegeling worden ingebracht (noch 

                                                
2 Zie Toetsingscommissie (2020), Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de selectie van COVID-zorg.  
3 Zie Toetsingscommissie (2021), Oordeel toetsingscommissie over voorstel voor de herijking van de selectie van 

COVID-19-zorg 
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worden ingebracht voor de risicoverevening). 
• Is er een uniforme en eenduidige registratie? 

Het is van belang dat verzekeraars de identificatie van COVID-19-patiënten 
op uniforme wijze uitvoeren en de daarbij behorende declaraties op dezelfde 
wijze registreren. 

• Is de zorg het gevolg van COVID-19? 
De toetsingscommissie gaat na of de voorstellen vanuit medisch-inhoudelijk 
oogpunt juist zijn. Met juist wordt bedoeld dat de zorg redelijkerwijs het 
gevolg moet zijn van COVID-19. Daarmee sluit de zorg aan bij de definitie 
van de catastrofeschadelast in de regeling risicoverevening.4  

• Is het voorstel redelijk? 
De toetsingscommissie is zich ervan bewust dat een exacte afbakening van 
COVID-19-patiënten en COVID-19-zorg niet mogelijk is en dat het 
onwenselijk is dat de voorstellen te complex worden. Het gaat erom dat met 
de voorstellen patiënten en zorg worden geselecteerd die in het merendeel 
van de gevallen aan COVID-19 zijn toe te rekenen. Per saldo betekent dit dat 
in sommige gevallen reguliere zorg aan de Catastroferegeling wordt 
toegekend en dat in sommige gevallen juist COVID-19-zorg niet aan de 
Catastroferegeling wordt toegekend. Uiteindelijk gaat het om een 
evenwichtig resultaat, zonder veel administratieve lasten.  
 
 

3 Huidige selectie van patiëntgebonden COVID-19-zorg 
 
De selectie van patiëntgebonden COVID-19-zorg in de beleidsregels vindt in twee 
stappen plaats. Allereerst worden COVID-19-patiënten geïdentificeerd. Vervolgens 
worden voor de geïdentificeerde COVID-19-patiënten alle COVID-19-gerelateerde 
behandelingen geselecteerd. Dit resulteert in de patiëntgebonden zorg die onder 
de Catastroferegeling valt. 
 
3.1 Selectie van COVID-19-patiënten 
 
Er zijn drie deelsectoren waar het mogelijk is om COVID-19-patiënten te 
identificeren. Dit noemen we ook wel COVID-19-markers. Dat zijn de 
ziekenhuiszorg, eerstelijnsverblijf en paramedische zorg.  
 
In de ziekenhuiszorg vindt de selectie plaats op basis van de ICD-10-code. De 
ICD-10 is een internationale classificatie van ziekten, bijgehouden door de 
Wereldgezondheidsorganisatie. COVID-19-patiënten zijn patiënten met de 
hoofddiagnose ‘acute respiratoire aandoening door SARS-CoV-2’ (U07.1) of ‘acute 
respiratoire aandoening vermoedelijk door SARS-CoV-2’ (U07.2).  
 
Bij eerstelijnsverblijf zijn COVID-19-patiënten de patiënten die 
coronacohortverpleging hebben ontvangen (prestatiecode A0012). Dit betreft 
patiënten die vanwege hun COVID-19-infectie te ziek zijn voor een verblijf in de 
thuissituatie, maar niet in het ziekenhuis hoeven worden opgenomen.  
 
Voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en 
ergotherapie) zijn verschillende diagnose- en/of verrichtingencodes beschikbaar 

                                                
4 Zie Regeling risicoverevening 2021, Staatscourant nr 17199, 1 juli 2022. 
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die specifiek voor COVID-19-patiënten gelden. In dit geval gaat het om zorg die 
plaatsvindt na de COVID-19-besmetting. Deze mensen hebben tijdens hun herstel 
na COVID-19 ernstige klachten of beperkingen en kunnen daarvoor een beroep 
doen op paramedische herstelzorg.5  
 
3.2 Selectie van COVID-19-gerelateerde behandelingen 
 
Voor de COVID-19-patiënten moet bepaald worden welk deel van de geleverde 
zorg COVID-19-gerelateerd is. Daarvoor gelden twee selectiecriteria: 
• De verleende zorg moet binnen de COVID-19-periode vallen;  
• De verleende zorg moet in de lijst met COVID-19-gerelateerde prestaties 

voorkomen. 
 
3.2.1 COVID-19-periode 
 
De COVID-19-periode is de periode rondom de COVID-19-besmetting waarbinnen 
de verleende zorg redelijkerwijs het gevolg van COVID-19 kan zijn. Zorg die 
buiten de COVID-19-periode valt, wordt dus nooit als COVID-19-zorg aangemerkt. 
Bij het bepalen van de COVID-19-periode is onderscheid gemaakt tussen 
verschillende zorgvormen/kostenrubrieken waar COVID-19-zorg verleend wordt. 
In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld zorg voorafgaand aan de opname in het 
ziekenhuis ook meegeteld als COVID-19-gerelateerd. Dit betreft bijvoorbeeld de 
huisartsenzorg of ziekenvervoer. In andere gevallen wordt alleen zorg die volgt na 
ontslag uit het ziekenhuis met een opname vanwege COVID-19. Hier gaat het 
bijvoorbeeld om revalidatiezorg of wijkverpleging. De verschillende COVID-19-
perioden zijn opgenomen in bijlage 1 van de wijziging beleidsregels 
catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021. 

 
3.2.2 COVID-19-gerelateerde prestaties  
 
Niet alle verleende zorg binnen de COVID-19-periode is COVID-19-gerelateerd. 
Een patiënt kan immers ook voor een andere aandoening zorg ontvangen. 
Daarom is per zorgvorm een lijst opgesteld met prestaties die met grote 
zekerheid het gevolg zijn van COVID-19. Deze lijst is opgenomen in bijlage 1 van 
de wijziging beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021. 
 
  

4 Het voorstel van zorgverzekeraars 
 
Zaterdag 3 september heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ondersteund door 
Gupta, een definitief voorstel bij het Zorginstituut ingediend met aanpassingen 
voor de afbakening van patiëntgebonden COVID-19-kosten.6 Het gaat hierbij om 
een voorstel voor de tweede (en laatste) herijking. ZN hanteert daarbij twee 
categorieën: 
1 Inhoudelijke voorstellen tot aanpassing van de beleidsregel; 
2 Aanpassingen die zijn onderzocht maar niet tot een voorstel voor aanpassing 

hebben geleid.  

                                                
5 Zie: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedische-herstelzorg-na-covid-19 
6 Zie ZN(2022), Definitieve versie: Voorstellen tot laatste aanpassingen van Beleidsregels catastrofebijdrage 

coronapandemie 2020 en 2021, met betrekking tot reguliere directe kosten (voor COVID-zorg voor COVID-
patiënten.  
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In de volgende paragrafen beschrijven we kort de voorstellen die ZN heeft 
gedaan. In hoofdstuk 5 staat het oordeel van de toetsingscommissie en een 
toelichting daarbij. We houden de indeling van ZN aan. 
 
4.1 Inhoudelijke voorstellen tot aanpassing van de beleidsregel 
 
ZN geeft aan dat de huidige beleidsregels grotendeels toereikend zijn om COVID-
19-zorg te identificeren. Zij ziet echter ruimte voor verbetering en aanscherping 
op basis van de meest recente beschikbare kennis en gegevens. Dit resulteert in 
zes voorgestelde aanpassingen. Het gaat in het kort om de volgende voorstellen: 
1 Coronacohortverpleging met Wlz-indicaties behouden als marker 

Coronacohortverpleging voor patiënten met een Wlz-indicatie valt onder de 
Wlz en mag niet worden ingebracht in de Catastroferegeling. ZN stelt voor 
om de coronacohortverpleging voor mensen met een Wlz-indicatie wel te 
behouden als marker, zodat de Zvw-kosten die deze mensen maken wel in 
de Catastroferegeling ingebracht kunnen worden.  

2 Huisartsverrichtingen aanvullen 
ZN stelt voor om twee rekenregels toe te voegen om aanvullende intensieve 
huisartsenzorg als COVID-19-gerelateerde prestaties in te kunnen brengen. 
Daarnaast stelt ZN voor om een specifieke verrichtingencode toe te voegen.  

3 MSRZ-prestaties toevoegen  
ZN stelt voor om de lijst met COVID-19-gerelateerde prestaties voor medisch 
specialistische revalidatiezorg (MSRZ) uit te breiden met prestaties voor de 
categorieën hersenen en neurologie. 

4 DBC-zorgproducten en add-ons in de medisch specialistische zorg aanvullen  
ZN stelt voor om de lijst met COVID-19-gerelateerde prestaties voor medisch 
specialistische zorg uit te breiden met een aantal zorgproducten en add-ons 
als gevolg van de ontwikkeling in de behandeling van COVID-19 en 
verandering in de organisatie en registratie. 

5 Prestaties voor wijkverpleging toevoegen  
ZN stelt voor om bepaalde prestaties voor wijkverpleging aan te wijzen als 
COVID-19-gerelateerde zorg. Deze zorg valt in de kostenrubriek verpleging 
en verzorging. ZN stelt hier een afwijkende COVID-19-periode voor. 

6 Vervolgtrajecten bij revalidatiezorg toevoegen 
Tot slot stelt ZN voor bij geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en MSRZ ook 
vervolgtrajecten als COVID-19-gerelateerde herstelzorg te zien.  

 
4.2 Aanpassingen die zijn onderzocht maar niet tot een voorstel voor 
aanpassing hebben geleid  
 
Naast de inhoudelijke voorstellen geeft ZN aan dat er zeven aanpassingen zijn 
onderzocht die niet tot een voorstel hebben geleid. Het gaat hier om de volgende 
aanpassingen: 
1 Aanvullende diagnosecodes paramedie toevoegen 
2 Aanvullende diagnosecodes eerstelijns diagnostiek (ELD) toevoegen 
3 Revalidatiezorg met een ICD-10-codering inbrengen 
4 Opname met nevendiagnose COVID-19 als marker inbrengen 
5 Opname in longrevalidatiecentrum als marker inbrengen 
6 Dure geneesmiddelen(DGM)-codes toevoegen 
7 Opname met long-COVID als marker inbrengen 
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In de meeste gevallen gaat het hier om een beperkte materialiteit waardoor de 
zorgkosten volgens ZN niet opwegen tegen de administratieve lasten van de 
aanvullende selecties. Alleen in het geval van nevendiagnoses COVID-19 betreft 
het een substantiële hoeveelheid patiënten. In dit geval geeft ZN aan dat het 
moeilijk aantoonbaar is welke zorg een gevolg is van COVID-19 en welke zorg een 
gevolg is van de hoofddiagnose. 
 
 

5 Het oordeel van de toetsingscommissie 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het oordeel van de toetsingscommissie. We starten 
daarbij met de beoordeling van de inhoudelijke voorstellen tot aanpassing, 
beschreven in paragraaf 4.1. Daarna gaan we in op de aanpassingen die zijn 
onderzocht, maar niet tot een voorstel hebben geleid.  
 
5.1 Oordeel inhoudelijke voorstellen 
 
De toetsingscommissie is van mening dat het bij een groot deel van de voorstellen 
aannemelijk is dat het om COVID-19-gerelateerde zorg gaat. De 
toetsingscommissie vindt dat deze prestaties toegevoegd moeten worden aan de 
beleidsregels. Dit betreft: 
• uitbreiding van de selectie voor intensieve huisartsenzorg; 
• aanvullende verrichtingen binnen de medisch specialistische zorg; 
• wijkverpleging; 
• vervolgtrajecten bij revalidatiezorg.  
De toetsingscommissie stemt ook in met het behouden van 
coronacohortverpleging met Wlz-indicatie als indicator (marker) voor een COVID-
19-patiënt.  
 
In sommige gevallen is de toetsingscommissie van mening dat de voorstellen iets 
aangepast moeten worden. Zo adviseert de toetsingscommissie om een COVID-
19-periode van 8 maanden te hanteren voor intensieve huisartsenzorg 
voorafgaand aan paramedische herstelzorg. Zij baseert zich hierbij op de 
voorschriften bij paramedische herstelzorg. Daarnaast adviseert de 
toetsingscommissie om bij vervolgtrajecten binnen de revalidatiezorg geen 
afhankelijkheid te creëren tussen medisch specialistische revalidatiezorg en 
geriatrische revalidatiezorg. Dit maakt de beleidsregels erg complex en heeft een 
beperkte materialiteit. 
 
Bij één voorstel vindt de toetsingscommissie dat niet voldoende aannemelijk is 
dat het om COVID-19-gerelateerde zorg gaat. Het betreft hier medisch 
specialistische revalidatiezorg voor de diagnoses hersenen en neurologie.  
Bij slechts een klein deel van deze mensen lijkt op basis van de geregistreerde 
zorgproducten tijdens de ziekenhuisopname sprake van een neurologische 
complicatie of een CVA, hersenembolie of vaatontsteking in de hersenen waardoor 
revalidatie noodzakelijk is. In de meeste gevallen zijn tijdens de opname (alleen) 
zorgproducten geregistreerd die samenhangen met de COVID-19-infectie. Bij de 
andere gevallen is het dan zeer waarschijnlijk dat de revalidatie nodig is vanwege 
een reeds bestaande, onderliggende aandoening en dus niet vanwege COVID-19. 
Daardoor is in de ogen van de toetsingscommissie een nadere selectie nodig op 
basis van de zorgproducten die tijdens de opname met COVID-19 zijn 
geregistreerd. Dit maakt de selectie relatief complex. Gezien het beperkte aantal 
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patiënten en de beperkte materialiteit weegt dit niet op tegen de administratieve 
lasten.  
 
In de volgende paragrafen lichten wij ons oordeel in detail toe. 

 
5.1.1 Coronacohortverpleging met Wlz-indicaties behouden als marker 
 
Coronacohortverpleging voor patiënten met een Wlz-indicatie is op verzoek van 
VWS door zorgaanbieders gedeclareerd op de Zvw in plaats van op de Wlz. De 
coronacohortverpleging die is gedeclareerd voor patiënten met een Wlz-indicatie 
moet vervolgens door zorgverzekeraars uit de Zvw gehaald worden en ten laste 
worden gebracht van het Wlz-fonds. Deze kosten mogen dan dus niet in de 
Catastroferegeling opgenomen worden. ZN stelt voor om de Zvw-kosten die in de 
COVID-19-periode rondom de coronacohortverpleging gemaakt worden wel in de 
Catastroferegeling te brengen.  
 
De toetsingscommissie deelt de mening van ZN en acht deze zorg redelijkerwijs 
het gevolg van COVID-19 omdat deze mensen coronacohortverpleging hebben 
ontvangen en dus COVID-19 hebben gehad. Daarnaast betreft het verzekerde 
zorg – het gaat immers om Zvw-kosten. De werkwijze sluit aan op de huidige 
beleidsregels. Het is dus niet nodig om een aanpassing door te voeren. Daarmee 
zijn er geen aanvullende administratieve lasten en is het voorstel redelijk. 
 
5.1.2 Huisartsverrichtingen aanvullen 
 
Op dit moment valt intensieve huisartsenzorg (verrichtingcodes 13034 en 13036) 
onder de Catastroferegeling als deze in de COVID-19-periode is geleverd voor of 
na opname met hoofddiagnose COVID-19 of coronacohortverpleging. ZN stelt 
twee aanvullende rekenregels voor om meer COVID-19-gerelateerde intensieve 
huisartsenzorg te identificeren. Het gaat om de volgende twee aanpassingen: 
• Intensieve huisartsenzorg voor alle verzekerden jonger dan 60 jaar 

aanwijzen als COVID-19-gerelateerd, ongeacht of deze personen een 
opname met hoofddiagnose COVID-19 of coronacohortverpleging hebben 
gehad; 

• Intensieve huisartsenzorg die voorafgaat aan paramedische herstelzorg voor 
COVID-19 aanwijzen als COVID-19-gerelateerd. ZN stelt hierbij voor om als 
periode heel 2020 en 2021 te hanteren. 

Daarnaast stelt ZN voor om de verrichting 31420 “advance care planning i.v.m. 
COVID-19” ook toe te voegen omdat het een declaratiecode is die specifiek 
gericht is op COVID-19-zorg. 
 
Intensieve huisartsenzorg vindt gewoonlijk plaats bij terminale patiënten of 
kwetsbare ouderen. Gedurende de COVID-19-pandemie is afgesproken dat deze 
verrichtingen ook gedeclareerd mogen worden voor intensieve zorg voor COVID-
19-(verdachte)patiënten.7 Dit heeft geleid tot een sterke toename in het gebruik 
en de kosten van intensieve huisartsenzorg. ZN geeft aan dat deze zorg met de 
huidige rekenregels slechts beperkt wordt geselecteerd. Dit komt doordat deze 
mensen thuis behandeld worden en dus niet worden opgenomen in het ziekenhuis 
of een verpleeginstelling. Het is moeilijk om zonder extra informatie onderscheid 

                                                
7 Zie NZa (2020), Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 en NZa (2021), 

Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021. 
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te maken tussen palliatieve zorg en zorg voor kwetsbaren en tussen zorg 
vanwege COVID-19. ZN stelt daarom voor om ten eerste een selectie op leeftijd 
te doen (jonger dan 60 jaar). Intensieve huisartsenzorg werd voor het uitbreken 
van de COVID-19-pandemie beperkt ingezet bij mensen tot 60 jaar. In dit geval 
ging het naar verwachting veelal om terminale patiënten. Ten tweede stelt ZN 
voor om intensieve zorg die gevolgd wordt door paramedische COVID-19-
herstelzorg als COVID-19 gerelateerd te zien. Dit omdat deze verzekerden met 
zekerheid een COVID-19-besmetting hebben gehad. Hierbij stelt ZN geen periode 
voor. 
 
De toetsingscommissie deelt de mening van ZN dat er intensieve huisartsenzorg 
voor COVID-19-patienten ontbreekt in de huidige selectie. Zij kan zich vinden in 
een selectie op basis van leeftijd. De toetsingscommissie is van mening dat het 
aannemelijk is dat het grootste deel van deze zorg het gevolg van COVID-19 is. In 
dit geval zal ook reguliere zorg als COVID-19-zorg worden aangemerkt, maar met 
de huidige beschikbare gegevens is een nadere selectie niet mogelijk. De 
toetsingscommissie kan zich ook vinden in een selectie van intensieve 
huisartsenzorg die voorafgaat aan paramedische herstelzorg. Ook hier zal in het 
merendeel van de gevallen de zorg COVID-19-gerelateerd zijn. Huisartsenzorg is 
verzekerde zorg en de registratie via huisartsenverrichtingen is uniform en 
eenduidig. Deze aanpassingen zijn eenvoudig door te voeren voor verzekeraars en 
geeft dus geen aanvullende administratieve lasten.  
 
De toetsingscommissie adviseert een aanpassing op het voorstel van ZN door een 
COVID-19-periode van 8 maanden te hanteren voorafgaand aan de paramedische 
herstelzorg. Zij baseert zich hierbij op de voorschriften bij paramedische 
herstelzorg. Hierbij geldt dat 6 maanden8 na het einde van de acute infectiefase 
een verwijzing gedaan moet worden naar paramedische herstelzorg en dat de 
herstelzorg vervolgens binnen een maand moet starten. Uitgaande van een 
actieve infectiefase van 1 maand, resulteert dat in totaal in 8 maanden. De 
toetsingscommissie vindt het daarnaast van belang om op te merken dat zij eind 
2020 al heeft aangedrongen op het gebruik van huisartsenregistraties voor de 
selectie van COVID-19-zorg. In dat geval zou een veel preciezere afbakening van 
de intensieve huisartsenzorg mogelijk zijn. Helaas is daar toentertijd vanaf gezien 
door verzekeraars. 
 
De toetsingscommissie stemt niet in met het voorstel om verrichtingcode 31420 
op te nemen. Zoals ZN zelf al aangeeft, gaat het hier om een regionale code die 
specifiek in de provincie Friesland is gebruikt. Daarmee is de code niet uniform en 
eenduidig. Bovendien is deze code met € 4.000 aan kosten verre van materieel. 
De toetsingscommissie adviseert dus om deze code niet op te nemen. 
 
5.1.3 MSRZ-prestaties toevoegen  
 
Op dit moment valt medisch specialistische revalidatiezorg onder de 
Catastroferegeling als deze is geregistreerd binnen de categorie organen of drie 
algemene zorgproducten betreft. ZN stelt voor om de lijst met COVID-19-
gerelateerde prestaties voor medisch specialistische revalidatiezorg uit te breiden 
met prestaties voor de categorieën hersenen en neurologie. De onderbouwing van 

                                                
8 Voor juni 2021 betrof dit 4 maanden, maar de Toetsingscommissie adviseert 1 periode om deze selectie niet te 

complex te maken. 
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ZN hiervoor is dat COVID-19 in alle gevallen het revalidatieproces verzwaart, 
ongeacht of deze revalidatiezorg alleen voor COVID-19 wordt gegeven, of ook 
voor een andere, eerdere aandoening. Daarnaast geeft zij aan dat het ziektebeeld 
van COVID-19 voornamelijk de longen treft, maar ook tot hersenschade of 
cognitieve problemen kan leiden. Dit treedt volgens ZN bijvoorbeeld op na een 
hartinfarct, beroerte, langdurig IC-verblijf of een virale hersenontsteking. 
 
De toetsingscommissie is van mening dat er inderdaad aanvullende MSRZ-
prestaties zijn die zeer waarschijnlijk COVID-19-gerelateerd zijn binnen de 
categorieën hersenen en neurologie. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om mensen 
die tijdens hun COVID-19-opname een neurologische complicatie hebben gehad of 
een CVA, hersenembolie, of vaatontsteking in de hersenen waardoor revalidatie 
noodzakelijk is. Op basis van de door ZN gepresenteerde cijfers, denkt zij echter 
dat dit maar een beperkt deel van de door ZN voorgestelde groep betreft. ZN laat 
zien dat er in 2020 en 2021 199 patiënten zijn die een revalidatie-opname hebben 
in de categorie neurologie binnen 7 dagen na een ziekenhuisopname met 
hoofddiagnose COVID-19. Bij slechts een klein deel van deze mensen (33 
patiënten) lijkt op basis van de geregistreerde zorgproducten tijdens de opname 
sprake van een neurologische complicatie. In dit geval heeft er een intercollegiaal 
consult plaatsgevonden met een neuroloog. In de meeste gevallen zijn tijdens de 
opname (alleen) zorgproducten geregistreerd die samenhangen met de COVID-
19-infectie (bijvoorbeeld bronchopneumonie). Bij de andere gevallen is het dan 
zeer waarschijnlijk dat de revalidatie nodig is vanwege een reeds bestaande, 
onderliggende aandoening en dus niet vanwege COVID-19. ZN laat daarnaast zien 
dat er in 2020 en 2021 41 patiënten zijn die een revalidatie-opname hebben in de 
categorie hersenen binnen 7 dagen na een ziekenhuisopname met hoofddiagnose 
COVID-19. In dit geval is er in iets meer dan de helft van de gevallen sprake van 
een CVA-zorgproduct waardoor de revalidatie waarschijnlijk COVID-19-
gerelateerd is. Bij de overige patiënten zijn tijdens de opname alleen 
zorgproducten geregistreerd die samenhangen met de COVID-19-infectie. 
 
De toetsingscommissie adviseert om deze aanpassing niet door te voeren. Zij is 
van mening dat bij het merendeel van de patiënten uit het voorstel van ZN niet 
aannemelijk is dat de revalidatiezorg COVID-19-gerelateerd is. Daardoor is in de 
ogen van de toetsingscommissie een nadere selectie nodig op basis van de 
zorgproducten die tijdens de opname met COVID-19 zijn geregistreerd. Dit maakt 
de selectie relatief complex. Gezien het beperkte aantal patiënten en de beperkte 
materialiteit weegt dit niet op tegen de administratieve lasten.  
 
5.1.4 DBC-zorgproducten en add-ons in de medisch specialistische zorg aanvullen 
 
ZN stelt voor om de lijst met COVID-19-gerelateerde prestaties voor medisch 
specialistische zorg uit te breiden met een aantal zorgproducten en add-ons. Het 
gaat om de volgende declaraties: 
 

Type Declara-
tiecode 

Omschrijving 

Add-ons IC 190150 Een dag waarop een zuigeling medisch behandeld is op de Intensive care  
190151 Een dag waarop een kind medisch behandeld is op de Intensive care 

Klinische DBC-
zorgproducten 

15C493 Klin kort | Ademh overig  
15C496 Klin (zeer) lang | Ademh overig  
15C497 Klin middel | Ademh overig  
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15D238 Klin 1-3 | Klinische geriatrie  
15D241 Klin >14 | Klinische geriatrie  
15D242 Klin 4-14 | Klinische geriatrie  

COVID-nazorg 
DBC 
zorgproducten 

15E761 Bronchopneumonie en andere infecties | Medebehandeling | Ademh ond 
luchtw inf acuut/sarc/interst  

15E764  Bronchopneumonie en andere infecties | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | 
Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interst  

15E765  Bronchopneumonie en andere infecties | Licht ambulant | Ademh ond 
luchtw inf acuut/sarc/interst  

15E871  Infectieziekten (excl TBC) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | 
Infectie overig  

15E873  Infectieziekten (excl TBC) | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Infectie 
overig  

15E875  Infectieziekten (excl TBC) | Licht ambulant | Infectie overig  

 
De onderbouwing hiervoor is dat de behandeling van COVID-19 zich heeft 
ontwikkeld en dat veranderingen in de organisatie en registratie zijn opgetreden.  
 
De toetsingscommissie denkt dat er inderdaad aanvullende prestaties binnen de 
medisch specialistische zorg zijn die zeer waarschijnlijk COVID-19-gerelateerd 
zijn. In eerste instantie twijfelde zij of de zorgproducten voor klinische geriatrie 
COVID-19-gerelateerd waren. Dit vond zij medisch-inhoudelijk minder logisch, 
omdat in haar ervaring de longarts of internist hoofdbehandelaar is. Uit een 
nadere, schriftelijke, toelichting van ZN blijkt dat dit een organisatorische oorzaak 
heeft. Het gaat hier om zorg die voornamelijk bij enkele aanbieders voorkomt. 
Deze instellingen hebben een klinisch geriatrische afdeling waardoor oudere 
patiënten met COVID-19 en geriatrische kenmerken vaak op die afdeling zijn 
behandeld. De toetsingscommissie vindt deze verklaring plausibel en vindt het 
daarmee aannemelijk dat deze zorg COVID-19-gerelateerd is. Zij stemt dus in 
met het voorstel van ZN. Het gaat daarnaast om verzekerde zorg die via 
uniforme, eenduidige prestaties is geregistreerd en de aanpassing is eenvoudig 
door te voeren voor zorgverzekeraars. 
 
5.1.5 Prestaties voor wijkverpleging toevoegen  
 
Wijkverpleging is op dit moment nog niet opgenomen in de Catastroferegeling. ZN 
stelt voor om een breed scala aan prestaties voor wijkverpleging aan te wijzen als 
COVID-19-gerelateerde zorg. Deze zorg valt in de kostenrubriek verpleging en 
verzorging. Het gaat hier om codes die relateren aan somatische klachten en zorg 
aan kwetsbare ouderen. ZN geeft aan dat wijkverpleegkundigen een belangrijke 
ondersteunende, monitorende en afstemmende rol spelen bij herstel van COVID-
19-patiënten thuis. Stabiele COVID-19-patiënten met zuurstofbehoefte zijn soms 
vervroegd naar huis gestuurd met wijkverpleegkundige zorg. ZN stelt hier een 
afwijkende COVID-19-periode voor: de zorg moet starten binnen 7 dagen na 
ontslag uit het ziekenhuis met een hoofddiagnose COVID-19 of na ontslag uit een 
instelling met coronacohortverpleging. Voor deze mensen mag vervolgens 
maximaal 28 dagen zorg ingebracht worden. Met deze 28 dagen is de discrepantie 
tussen declaraties op dag-, week- en maandbasis het kleinst. Daarnaast wordt de 
voorgeschiedenis van patiënten meegenomen. Als zij in de 90 dagen voorafgaand 
aan de COVID-19-besmetting al gebruik maakten van wijkverpleging, is deze zorg 
waarschijnlijk niet COVID-19-gerelateerd.  
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De toetsingscommissie deelt de mening van ZN dat er wijkverpleging is geleverd 
die COVID-19-gerelateerd is. In de vorige herijkingsronde speelde de 
onvolledigheid van de data een dusdanig grote rol dat de toetsingscommissie van 
mening was dat zij hierover nog geen goed oordeel kon geven. In het huidige 
voorstel beschikt ZN gelukkig over vrijwel volledige data en kan de 
toetsingscommissie het voorstel inhoudelijk beoordelen. De toetsingscommissie 
vindt het aannemelijk dat wijkverpleging die start binnen 7 dagen na ontslag uit 
het ziekenhuis of een verpleeginstelling COVID-19-gerelateerd is als er geen 
sprake was van een voorgeschiedenis met wijkverpleging. Zij kan zich dus vinden 
in het voorstel van ZN. Zij kan zich ook vinden in het voorstel om deze zorg 
maximaal 28 dagen mee te nemen. Hiermee is het verschil tussen declaraties op 
dag- en maandbasis relatief beperkt. Bij een korte(re) periode zou bij declaraties 
op dagbasis minder zorg onder de Catastroferegeling vallen dan bij declaraties op 
maandbasis. Dit resulteert dan mogelijk in verschillen tussen verzekeraars, 
afhankelijk van de wijze van declareren, en dat vindt de toetsingscommissie 
onwenselijk. Mogelijk wordt bij een periode van 28 dagen ook reguliere zorg aan 
de Catastroferegeling toegerekend. De toetsingscommissie is zich ervan bewust 
dat een exacte afbakening van COVID-19-zorg niet mogelijk is. Dit betekent dat 
in sommige gevallen reguliere zorg aan de Catastroferegeling wordt toegekend. 
Dit is ook het geval bij de wijkverpleging, waar bij een kortere periode dan 28 
dagen verschillen kunnen ontstaan tussen verzekeraars. Het voorstel is daarom in 
de ogen van de toetsingscommissie redelijk. Het gaat daarnaast om verzekerde 
zorg die via uniforme, eenduidige prestaties is geregistreerd. 
 
5.1.6 Vervolgtrajecten bij revalidatiezorg toevoegen 
 
Op dit moment valt geriatrische revalidatiezorg en medisch specialistische 
revalidatiezorg gestart binnen 7 dagen na ontslag uit het ziekenhuis met 
hoofddiagnose COVID-19 of na coronacohortverpleging (bij GRZ) onder de 
COVID-19-gerelateerde zorg. ZN stelt voor om ook vervolgproducten binnen de 
revalidatiezorg als herstelzorg voor COVID-19 aan te wijzen, met een maximum 
van drie vervolgproducten per patiënt. Daarbij hoeft volgens ZN het zorgproduct 
niet hetzelfde te zijn, maar moet het wel starten binnen maximaal 7 dagen na 
sluiting van het voorgaande zorgproduct. De onderbouwing hiervoor is dat een 
traject uit meerdere zorgproducten kan bestaan. In sommige gevallen is het 
traject nog niet afgerond als de maximale doorlooptijd (120 dagen) van een 
zorgproduct is gehaald. Op dat moment wordt een nieuw zorgproduct geopend. In 
andere gevallen kan het zijn dat verschillende zorgproducten nodig zijn, 
bijvoorbeeld voor een klinisch traject gevolgd door een ambulant traject. ZN stelt 
een maximum van drie vervolgproducten voor omdat in dat geval het grootste 
deel van de kosten gedekt is.  
 
De toetsingscommissie deelt de mening van ZN dat vervolgproducten binnen de 
revalidatiezorg waarschijnlijk COVID-19-gerelateerd zijn. In deze gevallen is het 
zorgtraject nog niet afgerond. Zij kan zich dus vinden in het voorstel van ZN. Het 
gaat daarnaast om verzekerde zorg die via uniforme, eenduidige prestaties is 
geregistreerd. De aanpassing brengt extra complexiteit met zich mee, maar dit 
weegt volgens ZN op tegen de materialiteit die gepaard gaat met de aanpassing. 
In afwijking van het voorstel van ZN adviseert de toetsingscommissie om alleen 
de vervolgproducten binnen dezelfde kostenrubriek te selecteren. Dus om bij 
geriatrische revalidatiezorg alleen vervolgproducten binnen de geriatrische 
revalidatiezorg mee te nemen en geen vervolgproducten binnen de medisch 
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specialistische revalidatie en vice versa. De reden hiervoor is dat de beleidsregels 
en rekenregels zijn ingericht per zorgrubriek. Selecties op basis van 
afhankelijkheden tussen rubrieken geven veel extra complexiteit. Uit de cijfers 
van ZN blijkt ook dat dit slechts beperkt voorkomt. Daarmee acht de 
toetsingscommissie dit alternatief redelijk en evenwichtiger.  
 
5.2 Oordeel aanpassingen die zijn onderzocht maar niet tot een voorstel 
voor aanpassing hebben geleid 
 
Naast de inhoudelijke voorstellen, geeft ZN aan dat er zeven aanpassingen zijn 
onderzocht die niet tot een voorstel hebben geleid. In de meeste (zes) gevallen 
gaat het hier om een beperkte materialiteit waardoor de zorgkosten niet opwegen 
tegen de administratieve lasten van de aanvullende selecties. De 
toetsingscommissie vindt het redelijk voor deze aanpassingen geen voorstel te 
doen gezien de beperkte materialiteit.  
 
Alleen in het geval van personen met een nevendiagnose COVID-19 betreft het 
een substantiële hoeveelheid patiënten. In dit geval geeft ZN aan geen voorstel te 
doen omdat het moeilijk aantoonbaar is welke zorg een gevolg is van COVID-19 
en welke zorg een gevolg is van de hoofddiagnose. De toetsingscommissie stemt 
hiermee in. Het gaat erom dat met de voorstellen patiënten en zorg worden 
geselecteerd die in het merendeel van de gevallen aan COVID-19 zijn toe te 
rekenen. Bij een nevendiagnose met COVID-19 is dat ingewikkeld, omdat dat 
sterk afhangt van de hoofddiagnose van de patiënt. Dit kan dan alleen behaald 
worden met nadere selecties per type hoofddiagnose. De selecties worden in onze 
ogen dan te complex en dat is onwenselijk.  
 
5.3 Tot slot 
 
Dit oordeel betreft de tweede en laatste herijking van de beleidsregels. De 
toetsingscommissie constateert, net als ZN, dat de huidige beleidsregels al 
grotendeels toereikend zijn om COVID-19-zorg te identificeren. Met deze laatste 
aanscherpingen denkt de toetsingscommissie dat er gedegen en evenwichtige  
rekenregels zijn om de patiëntgebonden COVID-19-kosten zo goed mogelijk te 
identificeren. Zij heeft hiermee vertrouwen dat de catastrofebijdrage voor 
verzekeraars juist bepaald kan worden. 
 
Hoewel we natuurlijk hopen dat de COVID-19-pandemie een eenmalige 
gebeurtenis is, wil de toetsingscommissie hierbij wel adviseren om bij een 
volgende catastrofe meteen werk te maken van goede registratie van de 
verleende zorg. We hebben in dit traject gemerkt dat het eenvoudiger is om de 
juiste zorg te identificeren als er aparte declaratiecodes zijn, zoals bij de 
paramedische herstelzorg het geval is. Ook denken wij dat het belangrijk is om 
meteen in te zetten op het gebruik van registraties van zorgaanbieders. In het 
geval van de huisartsenzorg had dan een nauwkeurigere selectie van de geleverde  
zorg gemaakt kunnen worden. 
  
Tot slot maakt de toetsingscommissie graag van deze gelegenheid gebruik om ZN 
te bedanken voor de voorstellen en constructieve bijeenkomsten. 
 


