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Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan
Klaassen. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Coronavirus en gehandicaptenzorg
•

Ombudsman: klachten over eigen bijdrage Wmo en Wlz in coronatijd
Bij de Ombudsman zijn vragen en klachten binnengekomen over de
inning
van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. De ombudsman heeft
minister De Jonge per brief om duidelijkheid gevraagd. Meer daarover in
dit bericht van de Ombudsman; onderaan het bericht staat een link naar
de brief die de Ombudsman stuurde.

•

Gemeenten krijgen meer geld voor coronakosten Wmo en Jeugdwet
Eerder kregen de gemeenten al € 144 mln. ; daar is nu € 26 mln. aan
toegevoegd door het rijk. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

•

Zorginstellingen schieten Zorgbonus alvast (deels) voor
Die zorgbonus van € 1000 moet uiterlijk in december worden uitbetaald
aan zorgmedewerkers. VWS heeft lijsten gemaakt van medewerkers die
wel of niet voor die bonus in aanmerking komen. Diverse zorginstellingen

wijken daarvan af en schieten de bonus alvast voor. Zie verder dit
bericht
(bron: Skipr).
•

Nu ook zorgbonus mogelijk voor instellingen die werken met PGB
Zie daarvoor dit bericht van Per Saldo.

•

Niet-geleverde PGB-zorg doorbetalen wordt weer mogelijk
Dat schrijft Per Saldo. Meer info in dit bericht.

•

Nieuw: Handreiking coronacrisis voor lokale cliëntenraden
gehandicaptenzorg
Die handreiking is gemaakt door de :LSR en KansPlus. En is bedoeld om
lokale cliëntenraden in de gehandicaptenzorg te helpen bij hun werk in
coronatijd. De handreiking is via dit bericht te downloaden (bron: LSR).

•

Oproep aan gemeenten: borg het doelgroepenvervoer tot eind dit
jaar
Die oproep doen Rijk en VNG aan de gemeenten. Nog niet overal zijn
afspraken gemaakt tot eind dit jaar. Zie verder dit bericht (bron VGN);
een uitgebreide versie is hier te lezen

•

Wat doet het coronavirus bij mensen met een verstandelijke
beperking?
De Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van Radboudumc
registreert onder andere besmettingen met het coronavirus en overlijden
bij mensen met een verstandelijke bepekring. De werkplaats heeft de
resultaten tot nu toe samengevat in een overzichtelijke poster (link).

•

Update Handreiking testen en persoonlijke beschermingsmiddelen
De handreiking is bedoeld voor medewerkers in de gehandicaptenzorg.
Deze is samengesteld door VGN in samenwerking met
beroepsorganisaties.
Die handreiking is nu geactualiseerd en via dit bericht te lezen.

•

Bekostiging corona-units bij gehandicapteninstellingen verder
geregeld
Een aantal gehandicapteninstellingen heeft aparte corona-afdelingen
opgericht. Over de betaling van de kosten zijn verdere afspraken

gemaakt.
VGN bericht daarover (link).
Wlz
•

Zorgkantoren in hoger beroep tegen uitspraak inkoopbeleid
langdurige zorg
Eerder keurde de rechter in kort geding het Wlz- inkoopbeleid van enkele
zorgkantoren af. Dat was op verzoek van VGN en onder meer een aantal
gehandicapteninstellingen. Deze zorgkantoren hebben enkele weken
geleden aangekondigd het vonnis te zullen uitvoeren voor het
aankoopbeleid van 2021/2022. Daar blijven ze bij. Maar nu hebben die
zorgkantoren aangekondigd om ook in hoger beroep te gaan.Zie
daarvoor deze berichten van Skipr (link) en Zorgverzekeraars Nederland
(link).

•

Eerste resultaten programma Volwaardig leven (2)
In aanvulling op het bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een link
naar
een bericht van VGN over de resultaten van dit programma.

Wmo
•

Stand van zaken abonnementstarief Wmo
In een brief (link) geeft minister De Jonge de stand van zaken bij de
uitvoering van de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’).

Jeugdzorg
•

Financieel tekort is voor de gemeenschap; de winst is privé
Dat is de conclusie van een onderzoek door Follow the Money en het
Brabants Dagblad over de Jeugdzorg in delen van Brabant. Het
onderzoek is gedaan bij kleine en grote aanbieders van jeugdzorg. Meer

toelichting in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en het
Brabants Dagblad (link).
PGB
•

Kritische blog over het PGB -gebruikersportal 2.0
Het PGB bestaat 25 jaar. Sociaalweb publiceert een reeks blogs om dat
te vieren. Deze week verscheen het vierde blog (link) over het
gebruikersportal 2.0.

Wet zorg en dwang
•

Problemen bij crisishulp aan verstandelijk gehandicapten
Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico en dagblad
Trouw.
Dit probleem speelt ook in de ouderenzorg, Zie voor een kort bericht hier
(bron: Skipr). Zie verder de uitgebreide artikelen van Investico (link) en
Trouw (link).

Divers
•

Het kan wél! Complexe zorgvragen bij VWS
Bij VWS bestaan diverse units die zich bezighouden met het oplossen
van
complexe zorgvragen. Een aantal van die complexe zorgvragen zijn nu in
een boek samengebracht. Dat boek is via deze link te vinden.

•

Nieuwe genen gevonden als oorzaak verstandelijke beperking
Dat is gebeurd in een onderzoek waar Radboudumc aan meedeed.
Meer info in dit bericht (bron: NZG).

•

4 Meest bizarre registratielasten in de gehandicaptenzorg
Die zijn terug te vinden in dit bericht op Kennisplein
gehandicaptensector.
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