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Beroepen en functies die niet in aanmerking komen voor de zorgbonus 
 

Vooropgesteld moet worden dat alle zorgprofessionals in Nederland belangrijk werk doen. De 
subsidieregeling is nu specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van 
COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast de gewoonlijke dagelijkse 
prestaties. De verwachting is dat niet alle zorgprofessionals deze uitzonderlijke prestaties hebben 
geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Voor sommige zorgprofessionals is het werk 

grotendeels stil te komen liggen. Ook zijn er zorgprofessionals, waarvan weliswaar het werk niet is 
stil komen te liggen, maar die hun werk in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren, waardoor 
zij geen aanvullende risico’s hebben gelopen en ook geen uitzonderlijke prestaties hebben hoeven 
leveren. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis 
werkzaamheden konden verrichten en daarbij bijvoorbeeld middelen als beeldbellen konden 
gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is deze bonus niet bedoeld. 
  

Verder is een criterium uit de subsidieregeling dat de zorgaanbieder op grond van de 
subsidieregeling geen bonus mag uitkeren aan de zorgprofessional als deze meer dan tweemaal 

modaal verdient (onder punt 4 staat daarover een nadere toelichting).  
Tot slot komen alleen zorgprofessionals in aanmerking die als werknemer of als derde 
(bijvoorbeeld een zzp’er en uitzendkracht werkzaamheden hebben verricht bij een zorgaanbieder. 
De bonus op grond van de subsidieregeling is dus niet beschikbaar voor degenen die zelfstandig 

als zorgprofessional werken en geen zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.  
 
In onderstaande lijst zijn de beroepen/functie(s)(groepen) meegenomen die naar verwachting niet 
voldoen aan de bovengenoemde punten. Hierbij zijn een aantal overwegingen in aanmerking 
genomen:  
- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) hebben niet met COVID-19 patiënten of cliënten gewerkt 
en hebben hun reguliere werkzaamheden kunnen voortzetten (hetzij op een andere wijze);  

- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen), hebben minder of geen werkzaamheden verricht ten 
gevolge van COVID-19;  
- bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) verdienen meer dan tweemaal modaal; 
- bij bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) gaat het met name om de zelfstandig werkende 
zorgprofessionals die niet in dienst zijn bij een zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut 

(dit kan anders zijn als zij voor een zorgaanbieder werken).  
 

Uitnodiging  
Sommige zorgprofessionals uit een van de onderstaande beroepen/functie(s)(groepen) voldoen 

wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling 

voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de 

ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Het betreft hier een 

afweging van de zorgaanbieder. 

 

 

- administratief personeel 

- adviseurs marketing, public relations 

en sales 

- algemeen directeuren 

- allergoloog 

- alternatief genezers 

- ambulant begeleider 

- ambulant hulpverlener 

- anesthesioloog 

- apothekers 

- arbeids- en organisatiepsycholoog 

- arbeidsgeneesheer 

- arts infectieziektebestrijding 

- arts jeugdgezondheidszorg 

- arts klinische chemie 

- arts voor maatschappij en 

gezondheid 

- arts microbioloog 

- arts onderzoeker 

- arts spoedeisende hulp (seh) 

- arts voor verstandelijk gehandicapten 

(avg) 

- artsen, therapeuten en 

gespecialiseerd verpleegkundigen, 

overig 

- assistent-verloskundigen en 

kraamverpleegkundigen 

- audiciens en audiologen 

- audiologieassistent 

- basispsycholoog 

- bedrijfsarts 

- begeleider pleegzorg 

- behandelcoördinator 

- beleidsmedewerkers en - adviseurs 

- beveiligingsfunctionaris met 

pedagogische taken  
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- bewegingsagoog 

- bewegingstechnologen, zorgtechnici 

- bewindvoerders 

- (bio)medisch technologen 

- brandwondenverpleegkundige 

- budgetconsulenten 

- cardioloog 

- cardioloog thoracaal chirurg 

- chiropractor 

- chirurg 

- consultatiebureau-assistent 

- coördinator sociaal-cultureel werk 

- coördinerend begeleider 

- creatief therapeut 

- dermatologie verpleegkundige 

- dermatoloog 

- diabetes verpleegkundige 

- diëtisten en voedingsdeskundigen 

- educatiemedewerker  

- ergotherapeut 

- ervaringsdeskundige 

- facilitair medewerker 

- farmaceutisch medewerkers en 

apothekersassistenten 

- fijninstrumentmakers en reparateurs 

instellingen 

- fitnessinstructeurs en leiders van 

recreatieprogramma's instellingen 

- forensisch arts  

- forensisch patholoog 

- fysiotherapeut 

- gastouders 

- gastro-enterologie verpleegkundige 

- gedragsdeskundige 

- gezinshuisouder 

- gezondheidszorgpsycholoog 

- gipsverbandmeesters 

- groepswerkers justitiële, penitentiaire 

inrichting 

- gynaecoloog 

- gz-psycholoog 

- hersen-, hart- en longfunctie 

laboranten en technici 

- huidtherapeut 

- huisarts 

- huishoudelijke hulp 

- hygiënisten, onderzoekers en 

adviseurs arbeidsomstandigheden 

- inspecteurs veiligheid, gezondheid en 

voeding 

- internisten 

- internist allergoloog 

- jeugdarts 

- jeugdreclasseerder 

- jobcoaches, re-integratie- en 

werkbegeleiders 

- kaakchirurg 

- keel-, neus- en oorarts (kno) 

- kinderarts 

- kinderopvang 

- kinderverpleegkundige  

- klinisch chemicus 

- klinisch farmaceutisch en 

microbiologisch analisten 

- klinisch geneticus 

- klinisch geriater 

- klinisch neuropsycholoog 

- klinisch psycholoog 

- klinisch-chemisch onderzoekers 

- kraamverzorgende 

- kok 

- kwaliteitsmedewerkers 

- laboranten medische diagnostiek en 

therapie 

- logopedist 

- maag, darm, lever arts (mdl) 

- managers gezondheidszorg 

- managers staf gezondheidszorg 

- managers op administratief en 

commercieel gebied 

- managers ouderenzorg 

- managers sociale dienstverlening 

- masseurs en assistenten fysio- en 

bewegingstherapie 

- medewerker veilig thuis (AMK) 

- medewerker bureau HALT 

- medewerker gezondheidsvoorlichting 

en -opvoeding 

- medewerker medische registratie en 

medisch archief 

- medewerker sterilisatie 

gezondheidszorg 

- medewerker veilig thuis/medewerker 

(AMK) 

- medewerker werving selectie en 
bemiddeling pleegzorg 

- medewerker wijk-, buurtteam 

- mediator 

- medisch en pathologisch laboranten 

- medisch milieukundige 

- medisch secretaressen 

- medisch specialisten  

- mondhygiënisten 

- neonatologieverpleegkundige 

- neurochirurg 

- neurologieverpleegkundige 

- neuroloog 

- nucleair geneeskundige 

- obstetrisch en gynaecologisch 

verpleegkundige 

- oefentherapeut en psychomotorisch 

therapeut 

- oncologieverpleegkundige 

- onderzoeker 

bewegingswetenschappen 

- onderzoekers farmacie 

- onderzoekers geneeskunde 

(algemeen) 
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- oogarts 

- oogheelkundig assistenten 

- optometristen en orthoptisten 

- operatieassistenten 

- orthodontist 

- orthopedagoog 

- orthopedische chirurg 

- pathologisch onderzoekers 

- (ped)agogisch medewerker 

- plastisch chirurg 

- podotherapeut 

- praktijkbegeleider  

- praktijkopleiders 

- psychiaters 

- psychologen  

- psychologisch medewerker 

- psychotherapeut 

- radioloog 

- radiotherapeut 

- receptionist 

- reclasseringswerker 

- research verpleegkundige 

- reumatoloog 

- revalidatiearts 

- sociaal geneeskundigen (arbeid en 

gezondheid) 

- sociaal geneeskundigen 

(maatschappij en gezondheid) 

- sociaal geriater 

- sociotherapeuten 

- specialist ouderengeneeskunde 

- specialisten bedrijfsbeheer en 

administratie, overig 

- specialisten ict 

- specialisten op maatschappelijk 

gebied, overig 

- speltherapeut 

- sporttrainers en zweminstructeurs 

- tand(prothese) technici 

- tandarts 

- tandartsassistent 

- teamleiders thuiszorg, kraamzorg 

- technisch oogheelkundig assistent 

- telefonist 

- theologen, geestelijk verzorgers en 

voorgangers van de eredienst 

- therapeut 

- thuisbegeleider 

- tolken 

- uroloog 

- vakspecialisten bedrijfsbeheer en 

administratie (binnen zorg) 

- vakspecialisten ict (binnen zorg) 

- verloskundigen  

- verslavingsarts 

- vertrouwensarts  

- vertrouwenspersoon 

- vertrouwensarts/vertrouwensarts 

amk 

- verzekeringsarts 

- voedingsassistent 

- werkbegeleider 

- wetenschappelijk onderzoeker 

pedagogiek 

- wetenschappelijk onderzoeker 

psychologie 

- zenuwarts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


