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Aan:  

 

Jeugdzorgregio’s  

 

Onderwerp: toewijzingen dr. Leo Kannerhuis na overname. 

 

Den Haag, 13 februari 2019 

 

Geachte medewerker. 

 

Parnassia Groep heeft in verband met de precaire situatie van het dr. Leo Kannerhuis op 

1 oktober 2018 de activiteiten overgenomen. De VNG heeft de Nederlandse gemeenten 

middels haar nieuwsbericht hierover in kennis gesteld. Deze overname was financieel 

onvermijdelijk en gelet op de continuïteit van zorg onontbeerlijk. De VNG heeft dit 

onderkent. Veel van het personeel wat werkzaam was in de administratieve organisatie 

van het dr. Leo Kannerhuis heeft de organisatie na de overname verlaten met gevolgen 

voor de continuïteit van processen.  

 

In 2018 zijn voor Parnassia Groep in veel regio’s forse veranderingen geweest als gevolg 

van de stopzetting van de DBC financiering en de overgang in meerdere regio’s naar 

integrale bekostiging en integrale hulpverlening met hoofd en onderaannemerschap, 

naast invoering van nieuwe administratieve processen rondom aanvragen van indicaties, 

herindicaties, toewijzingen, facturatie, etc. De impact hiervan is terug te vinden in het 

recent gepubliceerde onderzoek van JB Lorenz: .. en de rekening komt later. 

 

Het vertrek van administratief personeel bij het dr. Leo Kannerhuis, de noodzakelijke 

overname van het dr. Leo Kannerhuis in de loop van het jaar en de landelijk grote 

hoeveelheid aan veranderingen leiden ertoe dat Parnassia Groep niet voor alle cliënten 

van het Leo Kannerhuis beschikt over toewijzingen voor 2018. 

 

Na overleg met en instemming van de VNG verzoeken wij u, omdat uw regio in 2018 

gebruik heeft gemaakt van het dr. Leo Kannerhuis op grond van het LTA, om de 

volgende toestemming:  

 

1/ Coulance om in 2019 te mogen blijven factureren over de zorg die geleverd is in 

2018. Wij streven er naar deze voor 1 juli te hebben afgerond. 

2/ De cliënten die in 2018 op basis van het LTA in zorg waren zijn in het bezit van een 

verwijzing conform het LTA, maar hebben niet allemaal een toewijzing. Wij verzoeken u 

om deze toewijzing als niet noodzakelijk aan te merken. 

3/ Wij voorzien u van een lijst met de ons thans bekend zijnde BSN nummers van de 

cliënten uit uw regio die in 2018 in zorg waren en nog geen toewijzing hebben, maar wel 

een verwijzing conform het LTA. Deze lijst bestaat uit de periode van 1/10/2018 tot en 

met 31/12/2018 waar de zorg onder Parnassia Groep is geboden. Die overgang maakte 

dat alle toewijzingen opnieuw moesten worden aangevraagd op naam van Parnassia 

Groep om de zorg te continueren. U kunt zo controleren dat de zorg inderdaad kinderen 

en jongeren uit uw regio betrof en daarmee aangeven dat u instemt met de afwezigheid 

van de toewijzing op dit moment.  

 

Gelet op het proces van de accountantsverklaring welke wij momenteel doorlopen doen 

wij een dringend beroep op u om uw reactie uiterlijk dinsdag 19 februari bekend te 

maken bij onze afdeling zorgverkoop verkoop@parnassiagroep.nl of bij de u bekende 
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relatie en contractmanager van Parnassia Groep in de regio. Uiteraard kunt u ook aan hen 

of middels het email adres eventuele vragen stellen. 

 

Wij zullen u deze week bellen om de naam van de medewerker waarmee wij de BSN 

gegevens kunnen delen. 

 

De VNG ondersteunt dit verzoek, u kunt dit binnenkort ook lezen op de site van de VNG. 

 

 

Met vriendelijke groet  

 
Betty Kooijman 

Lid raad van bestuur/CFO 

 

 

 


