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Zorgverzekeraars Nederland 
t.a.v. Dhr.  Drs. W.J. Adema RA MBA 
Postbus 520 
3700 AM ZEIST 
 
Per mail verzonden op 8 april 2020 
 
Amsterdam, 8 april 2020 
 
Geachte heer Adema, 
  
Eerder hebben wij als Stichting SOHN een brief gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland met 
betrekking tot de ontstane knelpunten rond de Corona crisis. Stichting Orthopedische 
Hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN) heeft partnerorganisaties aangesloten, die zijn aangemerkt als 
cruciale beroepsgroep die met elkaar de productie, distributie en zorg leveren om patiënten met een 
ernstig mobiliteits- of functioneringsprobleem te helpen. Het betreffen hier patiënten met een 
chronische lichamelijke beperking thuis of in een instelling en patiënten die zich in een kliniek of 
revalidatiecentrum bevinden en gemobiliseerd of gerevalideerd moeten worden.  
Inmiddels hebben wij ook kennis genomen van de hulp die geboden wordt aan zorgaanbieders die 
een contract hebben met een Zorgverzekeraar voor zowel de basisverzekerde zorg als de aanvullend 
verzekerde zorg. Uit die berichtgeving putten wij de hoop om zowel op het gebeid van liquiditeit als 
continuïteit ook in de toekomst nog de nodige zorg te kunnen leveren. 
  
Naast het bieden van zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet, leveren onze organisaties ook 
boven budgettaire hulpmiddelenzorg ik het kader van de WLZ. Uit de brief van ZN van 5 april jl. 
kenmerk:  B-20-5256 lezen wij dat deze regeling niet geldt  voor zorgaanbieders die direct betrokken 
zijn bij hulp aan corona‐patiënten en andere acute zorg en voor WLZ‐gefinancierde langdurige zorg. 
Met deze zorgaanbieders worden afzonderlijke afspraken gemaakt.  
  
Graag zouden wij vernemen hoe en op welke wijze met onze beroepsgroep afspraken gemaakt 
worden voor de boven budgettaire hulpmiddelenzorg WLZ. 
 
Als Stichting zullen wij onze achterban – orthopedische (schoen)techniek zorgbedrijven – verder 
informeren. 
 
Bestuur Stichting Orthopedische hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN) 
 
Dhr. C. Vergeer 
Mw. E. Mik 
 
 
cc. 
Ministerie van VWS, dhr. J. van Ginneken 
Zorgkantoren 
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