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In deze News Update: 
 
In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet- en regelgeving, 

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 12 – 19 april 2021. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en 

recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Wet- en regelgeving    

Tweede Kamer  

Overstap van medisch specialisten naar loondienst onderzocht 

14-04-2021 

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderzoek laten 

uitvoeren naar de overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst.  

In de Nederlandse ziekenhuiszorg werken ongeveer 7.000 vrijgevestigd medisch specialisten. In het 

rapport van de commissie VWS worden de juridische aspecten van een overgang naar werken in 

loondienst gepresenteerd. 

 

Wetsvoorstel: Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten en medische hulpmiddelen 

Met dit wetsvoorstel wordt de Rijksoctrooiwet 1995 gewijzigd om te bewerkstelligen dat de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid krijgt om in een noodsituatie of crisis een 

dwanglicentie voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel 

voor in-vitrodiagnostiek te verlenen om de volksgezondheid te beschermen. De aanleiding voor deze 

wijziging is de huidige COVID-19 pandemie, omdat deze pandemie de waarde van snel kunnen 

handelen ten tijde van een crisis in de volksgezondheid bloot heeft gelegd. 

 

Wetsvoorstel: Aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de 

bestrijding van de epidemie van covid-19 

16-04-2021 

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid. Het voert een algemene thuisquarantaineplicht 

in voor reizigers die naar Europees Nederland reizen vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied. Het 

biedt ook de mogelijkheid om zo’n quarantaineplicht ook voor Caribisch Nederland in te voeren. 

Daarnaast regelt het voorstel dat reizigers die in een hoogrisicogebied verbleven en met eigen 

vervoer naar Nederland komen verplicht kunnen worden om een negatieve testuitslag te hebben.  

Zie ook: 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/overstap-van-medisch-specialisten-naar-loondienst-onderzocht
https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/akd_-_juridisch_onderzoek_naar_overstap_vrijgevestigde_medisch_specialisten_naar_loondienst_002.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35809%28R2152%29
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35808
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35808
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Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer – Rijksoverheid, 16-04-2021 

 

Wetsvoorstel: Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 

16-04-2021 

Het wetsvoorstel regelt dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten 

zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals concertzalen, musea en theaters, evenementen en 

de horeca. Het is een tijdelijke maatregel om ervoor te zorgen dat deze sectoren eerder voor publiek 

open kunnen gaan. 

Zie ook: 

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer – Rijksoverheid, 16-04-2021 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona  

Voor ziekenhuispersoneel komt BioNTech/Pfizer beschikbaar als eventueel alternatief voor Janssen  

Nieuwsbericht | 16-04-2021 

Ziekenhuispersoneel onder de 60 jaar dat in direct contact staat met patiënten zou deze week 

versneld 35.000 extra Janssen-vaccins krijgen. Omdat het toedienen van dat vaccin tijdelijk on hold 

staat hebben de ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) na 

overleg met Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Ad Melkert (voorzitter 

Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen) besloten hen volgende week een eerste levering 

BioNTech/Pfizer te bieden als het Janssen-vaccin onverhoopt niet volgende week al beschikbaar zou 

komen. Een tweede levering volgt dan twee weken later waarmee de rest van het 

ziekenhuispersoneel met direct patiëntencontact kan worden gevaccineerd. 

Zie ook: 

Vaccin Janssen tijdelijk on hold – Rijksoverheid, 14-04-2021 

 

CoronaMelder juist nu van meerwaarde 

Nieuwsbericht | 14-04-2021  

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Open Universiteit stelt dat juist bij het stapsgewijs 

openen van de samenleving CoronaMelder van grote waarde kan zijn voor het bestrijden van het 

virus. Aanbevelingen voor verbetering van CoronaMelder uit hetzelfde onderzoek zijn door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en GGD/GHOR overgenomen. Zo is 

CoronaMelder nadrukkelijker onderdeel van de instructie voor bron- en contactonderzoekers en 

kunnen gebruikers voortaan zien of de app actief is. 

Document: 

Eindrapport Kwalitatief Onderzoek Grip op CoronaMelder Universiteit Twente en Open Universiteit  - 

Rapport | 14-04-2021 

 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 

Nieuwsbericht | 13-04-2021  

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook 

liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel 

steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder 

mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder 

coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer. Het kabinet heeft daarom een 

openingsplan gemaakt.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/16/wetsvoorstel-quarantaineplicht-naar-tweede-kamer
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35807
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/16/wetsvoorstel-testbewijzen-naar-tweede-kamer
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/16/voor-ziekenhuispersoneel-komt-biontech-pfizer-beschikbaar-als-eventueel-alternatief-voor-janssen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/vaccin-janssen-tijdelijk-on-hold
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/coronamelder-beter-benut-en-juist-nu-van-meerwaarde
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/14/eindrapport-kwalitatief-onderzoek-grip-op-coronamelder-universiteit-twente-open-universiteit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/13/openingsplan-stap-voor-stap-meer-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan
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Documenten: 

Overzicht: 'Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk' - Publicatie | 13-04-2021 

Samenvatting in beeld: coronaregels vanaf 19 april 2021 - Publicatie | 13-04-2021 

Zie ook: 

Kamerbrief stand van zaken COVID-19 (april 2021) - Kamerstuk: Kamerbrief | 13-04-2021 

 

Ontheffingen antigeentesten 

Publicatie | 16-04-2021 

De volgende leveranciers hebben een ontheffing gekregen om een antigeen-sneltest als zelftest op 

de Nederlandse markt te mogen brengen: 

• Ontheffing AEnerG BV Lyher COVID-19 antigen test kit (nasal) 

• Ontheffing Roche SD Biosensor SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test 

• Ontheffing BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS rapid test 

• Ontheffing Acon Biotech Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

• Ontheffing MP Biomedicals Rapid SARS-CoV-2 Antigen Sante-Group 

 

Kamerbrief over over paramedische herstelzorg bij COVID-19 

Minister Van Ark stuurt een reactie op de motie-Marijnissen. Deze motie gaat over paramedische 

herstelzorg bij COVID-19. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2021 

 

Kamerbrief over dilemma’s bonus 2021 

Minister Van Ark stuurt een brief over de dilemma’s voor de bonus in 2021 aan medewerkers in de 

zorg.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-04-2021 

Zie ook: 

Drie miljard voor zorgbonus staat gelijk aan twee jaar structurele loonsverhoging  – FNV, 16-04-2021 

 

Beantwoording Kamervragen Appreciatie Raadaanbeveling Sneltesten 19-04-2021 

Beantwoording Kamervragen over de voorraad van vaccins in Nederland 15-04-2021 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘GGD en RIVM wijzen naar elkaar voor niet halen 

vaccinatiedoel’ 15-04-2021 

Beantwoording Kamervragen over vaccinproductie bij Halix en relatie met de Nederlandse regeri ng 

14-04-2021 

Vaccinatiestrategie: planning (versie 14 april 2021) 

 

Duurzame zorg 

Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg 

Meer dan 200 partijen hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Zij hebben ieder hun 

eigen doelen, maar baseren die op de volgende 4 afspraken: 

• CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030 

• Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen 

• Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren 

• Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten 

Publicatie | 12-04-2021 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/13/informatieblad-corona-13-april-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/13/beeldsamenvatting-coronamaatregelen-13-april-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/13/aanbieding-stand-van-zakenbrief-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/10/ontheffingen-antigeentesten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/16/kamerbrief-over-feitelijke-vragen-inzake-reactie-op-de-motie-marijnissen-cs-op-nr-1043-over-herstelzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/14/dilemmas-bonus-2021
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2021/04/drie-miljard-voor-zorgbonus-staat-gelijk-aan-twee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/19/beantwoording-commissiebrief-inzake-so-appreciatie-raadaanbeveling-sneltesten-21501-31
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/15/beantwoording-kamervragen-over-de-voorraad-van-vaccins-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-ggd-en-rivm-wijzen-naar-elkaar-voor-niet-halen-vaccinatiedoel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-ggd-en-rivm-wijzen-naar-elkaar-voor-niet-halen-vaccinatiedoel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/14/beantwoording-kamervragen-over-de-vaccinproductie-bij-halix-en-de-relatie-met-de-nederlandse-regering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/14/vaccinatiestrategie-planning-14-april-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/01/13/afspraken-in-de-green-deal-duurzame-zorg
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Eerstelijnszorg 

Kamerbrief over internetconsultatie houtskoolschets acute zorg 

Minister Van Ark stuurt een brief over de internetconsultatie over de houtskoolschets acute zorg. De 

houtskoolschets is bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en 

bekostiging van de acute zorg. Bij een internetconsultatie kunnen burgers en organisaties hun 

mening geven over een onderwerp.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2021 

Bijlage: 

Openbare respondenten internetconsultatie houtskoolschets acute zorg - Publicatie | 16-04-2021 

 

E-health 

Kamerbrief over update e-healtmonitor en Slimme zorg-estafette 

Minister Van Ark stuurt een brief met een update van de e-healthmonitor (monitor digitale zorg). In 

haar brief gaat zij ook in op de Slimme zorg-estafette die in februari 2021 plaatsvond. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2021 

Bijlage: 

Indicatoren e-healthmonitor 2021-2023 en doelstellingen voor e-health - Rapport | 19-04-2021 

 

Geneesmiddelen | Medische hulpmiddelen  

Besluit op Wob-verzoek over plasmageneesmiddelen 

Besluit op een verzoek om informatie over toestemming van de minister voor Medische Zorg voor het 

uitvoeren van werkzaamheden rond plasmageneesmiddelen door Sanquin Plasma Products BV. Het 

verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Wob-verzoek | 16-04-2021 

 

Kamerbrief over voortgang ijzeren voorraad geneesmiddelen 

Minister Van Ark stuurt een voortgangsbrief over de ontwikkeling van de ijzeren voorraad van 

geneesmiddelen. Dit is een voorraad van belangrijke medicijnen die wordt aangehouden om een 

periode van leveringsonzekerheid op te kunnen vangen. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2021 

 

Kamerbrief ijzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij cris es 

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de kaders voor het aanleggen van een ijzeren 

voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-04-2021 

Bijlagen: 

Inspectierapport Landelijk Consortium Hulpmiddelen - Rapport | 07-12-2020 

IJzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises  - 

Publicatie | 14-04-2021 

 

Kwaliteit van zorg 

Aanbiedingsbrief bij NZa-monitor acute zorg 2020 en NZa-monitors contractering 2021 

Minister Van Ark biedt vier monitors aan die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgebracht:  

• Contractering wijkverpleging 2021; 

• Contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021; 

• Contractering ggz 2021; 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/16/kamerbrief-over-internetconsultatie-houtskoolschets-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/16/bijlage-openbare-respondenten-internetconsultatie-houtskoolschets-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/19/kamerbrief-over-update-e-healthmonitor-en-slimme-zorg-estafette
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/indicatoren-e-healthmonitor-2021-2023-en-doelstellingen-voor-e-health
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/04/16/besluit-op-wob-verzoek-over-plasmageneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/16/voortgangsbrief-ijzeren-voorraad-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/14/kamerbrief-over-ijzeren-voorraad-persoonlijke-beschermingsmiddelen-en-medische-hulpmiddelen-bij-crises
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/07/inspectierapport-landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/14/ijzeren-voorraad
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/19/kamerbrief-over-aanbieding-nza-monitor-acute-zorg-2020-en-3-nza-monitors-contractering-2021


 

 

Week 16 

News Update Zorg 

5/9 

Z
O

R
G

/1
4

5
5

1
2

0
0

.1
 

• Acute zorg 2020. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2021 

Bijlagen: 

Monitor contractering wijkverpleging 2021 - Publicatie | 19-04-2021 

Monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021 - Rapport | 24-03-2021 

Monitor contractering ggz 2021 - Publicatie | 19-04-2021 

Trendanalyse en toekomstverkenning gebruik acute zorg - Publicatie | 18-01-2021 

Monitor acute zorg 2020 - Publicatie | 19-04-2021 

Informatiekaart regionale ontwikkelingen acute zorg 2020 - Publicatie | 19-04-2021 

Informatiekaart Tijdregistratie Wijkverpleging - Publicatie | 19-04-2021 

Micromodellering acute zorg - Publicatie | 17-02-2021 

Bijlage 1 – Analyse Vektis-data - Publicatie | 19-04-2021 

Bijlage 2 – Resultaten vragenlijst zorgaanbieders - Publicatie | 19-04-2021 

Afschrift van brief monitors contractering 2021 en informatiekaart t ijdregistratie wijkverpleging - Brief | 

07-04-2021 

Bijlage 1 en 2 monitor contractering wijkverpleging 2021 - Publicatie | 19-04-2021 

Bronnen en methode monitor acute zorg 2020 - Publicatie | 19-04-2021 

 

Verpleeghuizen en zorginstellingen 

Beantwoording Kamervragen over passende zorg bij complexe Zorgvragen 16-04-2021 

Rechtspraak  
 

Boete voor ziekenhuis vanwege overtreden AVG 

Rechtspraak.nl, 16-04-2021 

De rechtbank Den Haag heeft op 31 maart 2021 uitspraak gedaan in een zaak over een boete die de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd aan een Haags ziekenhuis. Het ziekenhuis kreeg 

de boete vanwege het overtreden van de AVG, persoonsgegevens van patiënten werden namelijk 

niet voldoende beschermd. De AP had een boete opgelegd van 460.0000 euro maar die heeft de 

rechtbank teruggebracht naar 350.000 euro. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2021:3090  

 

Eisen corona-sneltestbedrijven afgewezen 

Rechtspraak.nl, 16-04-2021 

De eisen van een groep corona-testbedrijven die een kort geding hadden aangespannen tegen 

Stichting Open Nederland en de Nederlandse Staat, zijn door de rechter afgewezen.  

De schriftelijke motivering van de afwijzing van de eisen van de testbedrijven volgt uiterlijk op 29 april 

2021. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2021:1883 - Rechtbank Gelderland - 13-4-2021 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Kort 

geding - Op tegenspraak - Civiel recht 

Zorgverzekering; preferentiebeleid. Beschikbaarheid tenminste één geneesmiddel met bepaalde 

werkzame stof (art. 2.8 lid 3 Bzv). Verhouding tot medische noodzaak (art. 2.8 lid 4 Bzv). Niet kan 

worden aanvaard dat aanwijzing preferent geneesmiddel steeds uitsluitend op werkzame sto f kan 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/monitor-contractering-wijkverpleging-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/24/monitor-contractering-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/monitor-contractering-ggz-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/18/trendanalyse-en-toekomstverkenning-gebruik-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/monitor-acute-zorg-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/informatiekaart-regionale-ontwikkelingen-acute-zorg-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/informatiekaart-tijdregistratie-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/17/micromodellering-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/bijlage-1-analyse-vektis-data
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/bijlage-2-resultaten-vragenlijst-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/04/07/aaanbiedingsbrief-monitors-contractering-2021-en-informatiekaart-tijdregistratie-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/bijlage-1-en-2-monitor-contractering-wijkverpleging-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/19/bronnen-en-methode-monitor-acute-zorg-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/16/beantwoording-kamervragen-over-passende-zorg-bij-complexe-zorgvragen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Boete-voor-ziekenhuis-vanwege-overtreden-AVG.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:3090
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/kort-geding-sneltesten.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1883
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1883
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worden gebaseerd ongeacht toedieningsvorm. Ook de therapeutische waarde van de 

toedieningsvorm zal door de zorgverzekeraar in de afweging moeten worden betrokken. Een 

onvoldoende zorgvuldige afweging om een bepaalde toedieningsvorm niet te vergoeden of te 

verstrekken, kan onrechtmatig zijn. In dit geval is niet gebleken dat zorgverzekeraar de 

therapeutische waarde van calciprotiol en betamethason in de vorm van schuimspray voor de 

behandeling van psoriasis patiënten voldoende in de afweging heeft betrokken in aanmerking 

genomen dat grote aantallen patiënten met meer succes behandeld kunnen worden met schuimspray 

dan met zalf. 

  

ECLI:NL:RBGEL:2021:1884 - Rechtbank Gelderland - 13-4-2021 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Kort 

geding - Op tegenspraak - Civiel recht 

Zorgverzekering; preferentiebeleid. Beschikbaarheid tenminste één geneesmiddel met bepaalde 

werkzame stof (art. 2.8 lid 3 Bzv). Verhouding tot medische noodzaak (art. 2.8 lid 4 Bzv). Niet kan 

worden aanvaard dat aanwijzing preferent geneesmiddel steeds uitsluitend op werkzame stof kan 

worden gebaseerd ongeacht toedieningsvorm. Ook de therapeutische waarde van de 

toedieningsvorm zal door de zorgverzekeraar in de afweging moeten worden betrokken. Een 

onvoldoende zorgvuldige afweging om een bepaalde toedieningsvorm niet te vergoeden of te 

verstrekken, kan onrechtmatig zijn. In dit geval is niet gebleken dat zorgverzekeraars de 

therapeutische waarde/werking van Colecalciferol in de vorm van een drank ampul voldoende in de 

afweging hebben betrokken in aanmerking genomen dat grote aantallen patiënten met ernstige 

slikproblemen niet met een capsule kunnen worden behandeld en zijn aangewezen op de ampul.  

  

ECLI:NL:GHARL:2021:3206 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 6-4-2021 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Privacy. Onrechtmatig handelen. 

  

ECLI:NL:RBROT:2021:3125 - Rechtbank Rotterdam - 10-2-2021 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Civiel recht 

Geschil tussen hoogleraar en werkgever/ziekenhuis. Octrooirechten vinding. Potentiële waarde 

royalty’s. Vonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2019:3142). 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik! 

Nieuwsbericht | 12-04-2021  

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik. De NZa heeft 

regelgeving en prestaties vastgesteld en de concepttarieven voor 2022 gepubliceerd. Er zijn 

bovendien verschillende factsheets en spelregels opgesteld. Ook de benodigde tabel len voor de 

bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar. Met deze nieuwe informatie kunnen 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het 

zorgprestatiemodel in 2022. 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1884
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1884
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3206
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:3206
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:3125
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:3125
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/04/12/zorgprestatiemodel-klaar-voor-gebruik
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Zorggebruik in de volwassenen ggz op niveau van voor coronacrisis 

Nieuwsbericht | 14-04-2021  

De coronacrisis heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op de specialistische ggz. Het aantal 

verwijzingen en gestarte nieuwe behandelingen daalde scherp met 25% tot 50%. Ook laten diverse 

onderzoeken zien dat er meer psychische problemen worden ervaren door het voortduren van de 

crisis. Gevreesd werd voor een opstopping van de gespecialiseerde zorg voor mensen met 

psychische problemen, die in de toekomst weer zou kunnen zorgen voor een overbelasting van de 

gespecialiseerde ggz. 

 

Ziekenhuizen melden verdere afschaling reguliere zorg 

Nieuwsbericht | 15-04-2021  

De Nederlandse ziekenhuizen melden deze week opnieuw dat er minder operatiekamers in gebruik 

zijn dan vorige week. Ook de kritieke planbare zorg, de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden 

om gezondheidsschade te voorkomen, is minder vaak volgens planning beschikbaar. Dat blijkt uit de 

wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van gegevens die ziekenhuizen 

bijhouden in het Zorgbeeldportaal. De afschaling is het gevolg van het toegenomen aantal 

coronapatiënten in de ziekenhuizen. 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

1.700 bedden op IC-afdelingen in ziekenhuizen vrijwel zeker niet haalbaar 

Nieuwsbericht | 14-04-2021  

De afgelopen dagen is de druk op de IC’s steeds verder opgelopen. Dit leidt tot verschillende 

knelpunten. Ziekenhuizen moeten de kritiek-planbare zorg versneld afbouwen en soms op de dag zelf 

het operatieprogramma beperken. Het aantal overplaatsingsverzoeken is aanzienlijk groter dan het 

aantal aangeboden bedden. Dit kan leiden tot risicovolle situaties, vooral als er structureel gebruik 

gemaakt moet worden van de noodbedden (BOSS-bedden) in ziekenhuizen. De IGJ houdt nauw 

contact met alle ziekenhuizen en bespreekt de mogelijkheden om de IC-capaciteit verder uit te 

breiden. Het aantal van 1.700 is vrijwel zeker niet haalbaar. 

Publicatie: 

Brief aan minister Van Ark over oplopende druk op ziekenhuizen - Brief | 14-04-2021 

Zorginstituut Nederland 

Reguliere zorg nam in 2020 af met € 2,2 miljard, coronakosten ruim € 3,9 miljard  

Nieuwsbericht | 14-04-2021 

Door zorguitval in verband met de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in het 

basispakket in 2020 met 4,7% ten opzichte van 2019. Dat is een daling van € 2,2 miljard. 

Daartegenover staan de extra coronakosten van € 3,9 miljard. Daardoor stijgen de totale gemaakte 

kosten in de Zvw stabiel met 3,7%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het vierde kwartaalbericht 

2020 van de ZorgCijfers Monitor. Zorginstituut Nederland publiceert ieder kwartaal over de 

kostenontwikkelingen van het basispakket (Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (Wet 

langdurige zorg). 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/zorggebruik-in-de-volwassenen-ggz-op-niveau-van-voor-coronacrisis
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/04/15/ziekenhuizen-melden-verdere-afschaling-reguliere-zorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/1.700-bedden-op-ic-afdelingen-in-ziekenhuizen-vrijwel-zeker-niet-haalbaar
https://www.igj.nl/publicaties/brieven/2021/04/14/brief-aan-minister-van-ark-over-oplopende-druk-op-ziekenhuizen
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2021/04/14/reguliere-zorg-nam-in-2020-af-met-%E2%82%AC-22-miljard-coronakosten-ruim-%E2%82%AC-39-miljard
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EU   
 

COVID-19: Raad bepaalt onderhandelingsmandaat voor het digitale groene certificaat  

Raad van de EU, 14-04-2021 

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag overeenstemming bereikt over een mandaat voor 

onderhandelingen met het Europees Parlement over het voorstel voor een digitaal groen certificaat. 

Dit certificaat moet het veilige en vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie faciliteren. Het toont of 

een persoon is gevaccineerd tegen COVID-19, een negatief testresultaat heeft gekregen of is 

hersteld van COVID-19. 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief bij VSO met reactie kabinet op voorstel Europees digitaal groen certificaat  - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2021 

Digital Green Certificate: MEPs seek clarifications regarding the travel facilitation tool  – EP, 13-04-

2021 

Sectornieuws  
 

Zorgverzekeraars toetsen gezamenlijk innovaties voor digitale zorg 

ZN, 15-04-2021 

Zorgverzekeraars gaan gezamenlijk nieuwe toepassingen van digitale zorg beoordelen.  

 

Neem een investeringsagenda voor de zorg op in regeerakkoord 

KNMG, 19-04-2021 

Er moet door het komende kabinet flink worden geïnvesteerd in de zorg: met name op preventie, in 

zorgprofessionals en op digitalisering.  

 

Vierde rapportage Visitatiecommissie sociaal domein  

VNG, 15-04-2021 

De Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein publiceert vandaag haar vierde 

tussenrapportage.  

Publicaties  
 

Keteninformatisering in kort bestek : Theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling in 

maatschappelijke ketens 

J.H.A.M. Grijpink 

Boek | 9789462361867 

Maatschappelijke ketensamenwerking, zoals voor jeugdzorg, veiligheid, gezondheid of sociale 

zekerheid, eist informatie-uitwisseling op grote schaal tussen zeer veel zelfstandige organisaties en 

professionals. 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/12/kamerbrief-over-inbreng-verslag-schriftelijk-overleg-inzake-kabinetsappreciatie-digital-green-pass
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01517/digital-green-certificate-clarifications-needed-on-travel-facilitation-tool
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6141575168
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/neem-een-investeringsagenda-voor-de-zorg-op-in-regeerakkoord-.htm
https://vng.nl/nieuws/vierde-rapportage-visitatiecommissie-sociaal-domein
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