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Geachte heer Van den Berg, 
 
Het Corona virus heeft grote gevolgen voor de zorg in Nederland en voor alle organisaties en 
medewerkers die in de zorg werkzaam zijn. Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland 
(SOHN)  vraagt uw aandacht voor zorgaanbieders van lichaamsgebonden Orthopedische 
Hulpmiddelen zoals Prothesen, Orthesen (o.a. beugel, spalk en redressieapparatuur), Voetzorg en 
Compressiezorg.  
Bij onze Stichting zijn partnerorganisaties aangesloten die met elkaar de productie, distributie en zorg 
leveren om patiënten met een ernstig mobiliteits- of functioneringsprobleem te helpen. Het 
betreffen hier voornamelijk patiënten met een chronische lichamelijke beperking en patiënten die 
zich in een kliniek of revalidatiecentrum bevinden en gemobiliseerd  of gerevalideerd moeten 
worden. Er is hier sprake van noodzakelijke zorg en spoedzorg. Door de overheid zijn onze 
organisaties aangemerkt als een cruciale beroepsgroep en vallen wij ook onder de zogenaamde 
contactberoepen waarbij onze medewerkers de zorg binnen een afstand van 1,5 meter leveren op 
individuele medische indicatie. 
 
Door deze zorg aan te blijven bieden, leveren onze  partnerorganisaties een belangrijke bijdrage aan 
de overloop van ziekenhuizen in het vrijmaken van bedden voor Corona patiënten. De 
lichaamsgebonden Orthopedische Hulpmiddelen die het hier betreffen vallen onder de 
basisverzekerde zorg en zijn gecontracteerd door Zorgverzekeraars (ZVW) en de Zorgkantoren (WLZ) 
en worden aangeboden door Orthopedisch (schoen)technische bedrijven en bedrijven op het gebied 
van de Compressiezorg. 
 
Hoewel we door bovenstaande op een aantal plaatsen een toename zien van de zorgvraag, zien we 
ook dat veel ziekenhuizen en revalidatiecentra, hun deuren sluiten voor electieve zorg. 
Multidisciplinaire spreekuren zijn grotendeels komen te vervallen en ook patiënten zelf zeggen hun 
afspraken af uit veiligheidsoverwegingen. Dat is begrijpelijk, aangezien het merendeel van onze 
patiënten ernstige chronische beperkingen hebben met vaak onderliggend vaatlijden of diabetes en 
daarmee tot de kwetsbare groepen behoren. 
Op dit moment zien wij reeds een terugval van meer dan 50% in de zorgvraag en de verwachting is 
dat dit de komende tijd verder zal toenemen.  
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Ondanks alle maatregelen die onze organisaties nemen om hierop te anticiperen, zal de 
winstgevendheid en kasstroom significant negatiever worden. Wij zullen in staat moeten blijven onze 
kasstroom op een niveau te houden waarmee wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen en 
daarmee patiënten ook na deze moeilijke periode van noodzakelijke zorg te blijven voorzien en aan 
electieve zorg invulling te kunnen geven.  
Gezien de extreme situatie is het onvoorspelbaar wanneer de bedrijfsvoering weer op orde kan 
komen. 

Wij refereren aan meerdere brieven opgesteld door ZN, zoals de brieven dd. 17 maart 2020 
Ondersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren tijdens de Coronapandemie, dd. 23 maart 2020 
Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg en dd. 25 maart 2020 Coronacrisis. Op dinsdag 
31 maart 2020 is in de persconferentie door het ministerie van Sociale Zaken informatie gegeven 
over de NOW regeling. Zowel ZN als het ministerie van Sociale Zaken kunnen op dit moment echter 
geen volledige duidelijkheid geven over de operationalisering en alle voorwaarden van de geboden 
regelingen. Wij willen hierbij benadrukken dat voor genoemde bedrijven op korte termijn duidelijk 
zal moeten worden, welke regeling van toepassing kan zijn.  

Als SOHN hebben wij u graag op de hoogte willen brengen van de knelpunten die bedrijven in de 
lichaamsgebonden Orthopedische Hulpmiddelen ondervinden en worden en blijven wij graag 
aangesloten bij de informatievoorziening, besluitvorming en verdere uitvoering van de voorgestelde 
ondersteuning. Ook vernemen wij graag wanneer de uitwerking hiervan verwacht kan worden. Om 
te voorkomen dat men aanvragen bij de verschillende zorgverzekeraarsloketten moet indienen, 
pleiten wij voor een uniforme operationalisering.  

Als Stichting zullen wij onze achterban – orthopedische (schoen)techniek zorgbedrijven – verder 
informeren. 
 
In afwachting van een positieve reactie en met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Orthopedische hulpmiddelenzorg Nederland (SOHN) 
 
Dhr. C. Vergeer 
Dhr. drs. B. Kap 
Mw. E. Mik 
 
 
cc. 
Ministerie van VWS, dhr. J. van Ginneken 
NZa, dhr. R. Kooistra 
 
 


