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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 5 – 12 oktober 2020. 

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 

Debat over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 afgerond 

8 oktober 2020, wetsvoorstel - De Kamer rondt het debat over de tijdelijke coronawet af met de 

ministers De Jonge (Volksgezondheid), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ollongren 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

Stemmingsuitslagen wetgeving en amendementen - Plenaire vergadering 13 oktober 2020 

Stemmingsuitslagen moties – Plenaire vergadering 13 oktober 2020 

Zie ook: 

Kamerbrief verzoek spoedige behandeling Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Minister De Jonge verzoekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2020. 

 

PvdA vraagt naar scheefgroei en enorme winsten in de jeugdzorg 

6 oktober 2020, mondelinge vragen - De ene jeugdzorginstelling valt om, terwijl de andere enorme 

winsten maakt. Wat doet het kabinet aan deze scheefgroei, vraagt Kuiken (PvdA) aan 

staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid). 

Officiële publicaties  

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 

09-10-2020 Staatsblad 2020, 374 

Zie ook: 

Eerste Kamer stemt in met coronamelder – Eerste Kamer, 06-10-2020 

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke appwet - Rijksoverheid | 06-10-2020 

Kamerbrief over landelijke introductie app CoronaMelder en ‘Oplossing 2’ (inzet apps bij 

thuisrapportage) - Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2020 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P15662
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P15663
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/kamerbrief-verzoek-spoedige-behandeling-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/pvda-vraagt-naar-scheefgroei-en-enorme-winsten-de
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-374.html
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201006/eerste_kamer_stemt_in_met
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/eerste-kamer-stemt-in-met-tijdelijke-appwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-landelijke-introductie-app-coronamelder-en-oplossing-2-digitaal-hulpmiddel-bij-thuisrapportage
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-landelijke-introductie-app-coronamelder-en-oplossing-2-digitaal-hulpmiddel-bij-thuisrapportage


 

 

Week 42  

News Update Zorg 

2/9 

Z
O

R
G

/1
4

0
5

5
9

5
9

.1
 

Landelijke campagne van start: voor wie download jij CoronaMelder? - Rijksoverheid | 10-10-2020 

 

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2020, nr. 

2020-0000036462 houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de  Wet 

normering topinkomens met ingang van 1 januari 2021 (Beleidsregels WNT 2021) 

09-10-2020 Staatscourant 2020, 48379 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona   

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar 

Nieuwsbericht | 12-10-2020  

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, 

zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Document: 

Factsheet Voldoende PBM beschikbaar - Publicatie | 12-10-2020 

 

Kamerbrief over rapport onderzoek en advies preventief gebruik beschermingsmiddelen corona 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief over accenture rapport onderzoek en OMT-advies preventief 

gebruik, over het (preventief) gebruiken van beschermingsmiddelen tegen corona.  

Bijlagen: 

Preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg  - Publicatie | 

12-10-2020 

Adviesnotitie preventief gebruik van mond-neusbescherming in de acute zorg - Publicatie | 12-10-

2020 

Advies deel 1 n.a.v. 79e OMT COVID-19 - Brief | 06-10-2020 

Advies deel 2 n.a.v. 79e OMT COVID-19 - Brief | 07-10-2020 

Advies n.a.v. 78e OMT COVID-19, deel 2 - Brief | 30-09-2020 

Verwachte voorraadanalyse Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Rapport | 12-10-2020 

Appendix verwachte voorraadanalyse Persoonlijke Beschermingsmiddelen - Rapport | 12-10-2020 

Zie ook: 

OMT-advies zet veiligheid zorgprofessionals op het spel – FNV, 12-10-2020 

 

Leidse farmaceut levert bijna 8 miljoen coronavaccins 

Nieuwsbericht | 08-10-2020  

Nederland gaat minimaal 7,8 miljoen doses van het coronavaccin van Janssen Pharmaceutica 

afnemen, zodra dit vaccin wordt toegelaten tot de Europese markt. Minister Hugo de Jonge 

(Volksgezondheid) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie een 

contract heeft gesloten met deze farmaceut uit Leiden. 

Zie ook: 

Coronavirus: Commissie keurt derde contract goed om toegang tot mogelijk vaccin te verzekeren – 

Europese Commissie, 08-10-2020 

 

Kamerbrief reactie op mededeling Europese Commissie over EU-strategie COVID-19-vaccins 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/10/landelijke-campagne-van-start-voor-wie-download-jij-coronamelder
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48379.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48379.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48379.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/12/voldoende-beschermingsmiddelen-voor-de-zorg-beschikbaar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/factsheet-voldoende-pbm-beschikbaar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-rapport-onderzoek-en-advies-preventief-gebruik-beschermingsmiddelen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/preventief-gebruik-van-mondneusmaskers-door-zorgmedewerkers-in-de-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/adviesnotitie-preventief-gebruik-van-mond-neusbescherming-in-de-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/06/advies-deel-1-nav-79e-omt-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/07/advies-deel-2-nav-79e-omt-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/30/advies-nav-78e-omt-covid-19-deel-2
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/verwachte-voorraadanalyse-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/appendix-verwachte-voorraadanalyse-persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/omt-advies-zet-veiligheid-zorgprofessionals-op-het
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/leidse-farmaceut-levert-bijna-8-miljoen-coronavaccins
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1829
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/05/kamerbrief-reactie-op-mededeling-europese-commissie-over-eu-strategie-covid-19-vaccins
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Minister De Jonge reageert op de mededeling van de Europese Commissie over de EU-strategie voor 

COVID-19-vaccins. 

Bijlagen: 

Commission decision approving the agreement with Member States on procuring Covid-19 vaccines 

on behalf of the Member States and related procedures - Publicatie | 18-06-2020 

Annex to the Commission Decision on approving the agreement with Member States on procuring 

Covid-19 vaccines on behalf of the Member States and related procedures - Publicatie | 18-06-2020 

 

Kamerbrief over aankoop vaccins tegen COVID-19 (coronavirus) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief over de aankoop(strategie) van vaccins tegen COVID-19 (het 

coronavirus). In zijn brief gaat de minister ook in de planning van toelating van de vaccins en de 

vaccinatiestrategie op het moment dat er vaccins beschikbaar komen. 

 

Beantwoording Kamervragen over onrust over onderhandelingen COVID-19-vaccins 

Kamerstuk: Kamervragen | 06-10-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht ‘Onrust over geheime 

vaccinonderhandelingen’. 

 

Kamerbrief reactie op voorstel gecoördineerde aanpak COVID-19-maatregelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2020 

Minister Blok deelt de reactie van het kabinet op het voorstel van de Europese Commissie voor een 

meer gecoördineerde aanpak van de beperkingen van het vrij verkeer binnen de Europese Unie 

tegen de COVID-19 pandemie. 

 

Besluit op Wob-verzoek over maatregelen Corona 

Wob-verzoek | 07-10-2020 

Besluit op een verzoek om informatie over de verslagen van de ministerraad en de ministeriele 

commissie COVID-19 in aanloop naar de Corona-maatregelen van 24 maart 2020. Het verzoek is 

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

 

Kamerbrief over stand van zaken universitair medische centra (umc’s)  

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2020 

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken universitair medische centra 

(umc’s). 

Bijlagen: 

Maatschappelijke opgaven umc's - Brief | 14-09-2020 

Monitor basiszorg UMC’s - Rapport | 30-09-2020 

 

Duurzame zorg 

Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg 

Publicatie 09-10-2020 

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 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/commission-decision-on-procuring-covid-19-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/commission-decision-on-procuring-covid-19-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/annex-to-commission-decision-on-procuring-covid-19-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/annex-to-commission-decision-on-procuring-covid-19-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-aankoop-vaccins-tegen-covid-19-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/beantwoording-kamervragen-over-onrust-over-onderhandelingen-covid-19-vaccins
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/09/kamerbrief-reactie-op-voorstel-gecoordineerde-aanpak-covid-19-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2020/10/07/besluit-op-wob-verzoek-over-maatregelen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-stand-van-zaken-universitair-medische-centra-umc%E2%80%99s
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/14/maatschappelijke-opgaven-umcs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/monitor-basiszorg-umcs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/01/13/afspraken-in-de-green-deal-duurzame-zorg
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• Minder medicijnresten in het drinkwater 

• Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten 

Lees meer over de afspraken over Green Deal op deze website. 

Zie ook: 

KNMG tekent ook voor verduurzaming van de zorgsector – KNMG, 08-10-2020 

 

Eerstelijnszorg 

Kamerbrief concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2020 

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer het concept van de Regeling ambulancezorgvoorzieningen. 

Ook reageert zij op de moties die bij de behandeling van het wetsvoorstel 

ambulancezorgvoorzieningen zijn aangenomen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.  

Bijlage: 

Concept Regeling ambulancezorgvoorzieningen - Regeling | 07-10-2020 

 

Gehandicaptenzorg 

Kamerbrief 2e voortgangsrapportage programma Volwaardig leven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

Minister Van Ark meldt de voortgang van het programma Volwaardig leven. 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Volwaardig leven - Rapport | 12-10-2020 

Voortgangsrapportage Volwaardig leven - eenvoudig verteld - Rapport | 12-10-2020 

Factsheet voortgang programma Volwaardig leven - Publicatie | 12-10-2020 

Voortgangsrapportage Begeleiding à la carte en Innovatie-impuls van Volwaardig leven - Rapport | 

30-09-2020 

Arbeidsmarktverkenning gehandicaptenzorg - Rapport | 01-10-2020 

Volwaardig leven: Naasten in beeld - Rapport | 12-10-2020 

CONCEPT Maatschappelijke Businesscase Copiloten - Rapport | 30-09-2020 

Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte - Rapport | 30-09-2020 

Een waardig leven - Rapport | 30-06-2020 

 

GGZ 

Kamerbrief aanwijzing nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en 

forensische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2020 

Staatssecretaris Blokhuis meldt dat hij van plan is de Nederlandse Zorgautoriteit een aanwijzing te 

geven om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren voor de geneeskundige geestelijke 

gezondheidszorg en de forensische zorg. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.  

 

HealthTech | Geneesmiddelen 

Kamerbrief over voortgang beleid medische hulpmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief over de voortgang van het beleid op het gebied van medische 

hulpmiddelen.  

Bijlage: 

Actielijst MedTech voor de langere termijn - Publicatie | 09-10-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-tekent-ook-voor-verduurzaming-van-de-zorgsector-1.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/07/kamerbrief-concept-regeling-ambulancezorgvoorzieningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/10/07/concept-regeling-ambulancezorgvoorzieningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-2e-voortgangsrapportage-programma-volwaardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/voortgangsrapportage-volwaardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/voortgangsrapportage-volwaardig-leven-eenvoudig-verteld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/factsheet-voortgang-programma-volwaardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/voortgangsrapportage-begeleiding-a-la-carte-en-innovatie-impuls-van-volwaardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/01/arbeidsmarktverkenning-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/volwaardig-leven-naasten-in-beeld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/concept-maatschappelijke-businesscase-copiloten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/een-copiloot-geeft-een-zevmb-gezin-lucht-en-ruimte
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/een-waardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/kamerbrief-aanwijzing-nieuwe-bekostiging-geneeskundige-geestelijke-gezondheidszorg-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/kamerbrief-aanwijzing-nieuwe-bekostiging-geneeskundige-geestelijke-gezondheidszorg-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/09/kamerbrief-over-voortgang-beleid-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/09/actielijst-medtech-voor-de-langere-termijn
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Kamerbrief over Sluiskandidaten eerste helft 2021 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2020 

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op 

basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland aangemerkt zijn als 

kandidaat voor de pakketsluis. 

 

Kamerbrief over best practices die verspilling van geneesmiddelen voorkomen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2020 

Minister Van Ark bericht de Tweede Kamer over de best practices ter voorkoming van verspilling van 

geneesmiddelen. 

 

Beantwoording Kamervragen over uitzending ‘Medicijnverspilling: wat is er tegen te doen?’  

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de Radar-uitzending ‘Medicijnverspilling: wat is er tegen te 

doen?’.  

 

Jeugdzorg 

Reacties op consultatie Jeugdwet 

Rijksoverheid | 05-10-2020  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en zij maken met aanbieders afspraken over 

bijvoorbeeld welke hulp geleverd wordt. Het kabinet wil een betere beschikbaarheid van 

specialistische zorg in de regio. Zij stelt voor om regels over regionale samenwerking voor inkoop van 

specialistische zorg vast te leggen. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaar heid 

zorg voor jeugdigen’. Er zijn tijdens de consultatie 274 reacties binnengekomen.  

Het streven is om het wetsvoorstel rond de jaarwisseling naar de Raad van State te versturen.  

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Tekort aan jeugdzorgers steeds nijpender  

Kamerstuk: Kamervragen | 06-10-2020 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht ‘Tekort aan jeugdzorgers steeds 

nijpender’. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Sterke daling nieuwe werknemers in de jeugdzorg: Zo 

gaat het kapot - Kamerstuk: Kamervragen | 06-10-2020 

De jeugdzorg is inmiddels de stille schande van onze maatschappij geworden – FNV, 05-10-2020 

 

Kwaliteit van de zorg 

Kamerbrief over Stand van zaken kennisinfrastructuur langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over stand van zaken kennisinfrastructuur langdurige 

zorg. 

Bijlagen: 

Plan van aanpak Vergroten bereik onder zorgverleners - Rapport | 31-08-2019 

Kennisvragen Langdurige zorg - Rapport | 30-04-2020 

Kennisagenda langdurige ouderenzorg - Publicatie | 31-05-2020 

Adviesrapport Commissie expertisecentra langdurige zorg - Rapport | 31-03-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-sluiskandidaten-eerste-helft-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/kamerbrief-over-best-practices-die-verspilling-van-geneesmiddelen-voorkomen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/08/beantwoording-kamervragen-over-uitzending-medicijnverspilling-wat-is-er-tegen-te-doen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/05/reacties-op-consultatie-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-tekort-aan-jeugdzorgers-steeds-nijpender
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-sterke-daling-nieuwe-werknemers-in-de-jeugdzorg-zo-gaat-het-kapot
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-sterke-daling-nieuwe-werknemers-in-de-jeugdzorg-zo-gaat-het-kapot
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/de-jeugdzorg-is-inmiddels-de-stille-schande-van-on
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-stand-van-zaken-kennisinfrastructuur-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/08/31/plan-van-aanpak-vergroten-bereik-onder-zorgverleners
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/30/kennisvragen-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/31/kennisagenda-langdurige-ouderenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/31/adviesrapport-commissie-expertisecentra-langdurige-zorg
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Projectplan voor de structurele monitoring van de gezondheid van mensen met verstandelijke 

beperkingen, van public health tot derde lijn - Publicatie | 12-10-2020 

Leren van data - Eenheid van taal en continue zorgregistratie specialisten ouderengeneeskunde - 

Rapport | 30-06-2019 

Resultaten van een Delphi-studie - Rapport | 29-02-2020 

Integrale voorbeelden vanuit programma’s gericht op Ouderenzorg, Dementie, Kwaliteit van Zorg, 

Gehandicapten en Chronisch zieken - Publicatie | 12-10-2020 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief over de Voortgangsrapportage a Zorgevaluatie en Gepast Gebruik 

(ZE&GG). 

Bijlage: 

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Jaarplan 2020-2021 - Rapport | 12-10-2020 

 

Kamerbrief over Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te 

gaan 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

Minister van Ark biedt de Tweede Kamer de resultaten aan van de onderzoeken gemeentepolis en 

maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan. 

Bijlagen: 

Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen. Maatregelen van gemeenten en 

zorgverzekeraars - Rapport | 30-09-2020 

Fact-finding Gemeentelijke collectiviteiten - Rapport | 28-09-2020 

 

Beantwoording commissiebrief over open brief Stichting Federatie Zorginstellingen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-10-2020 

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een antwoord op de commissiebrief over verzoek 

om reactie op de open brief van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ).  

 

Marktwerking 

Kamerbrief reactie op petitie 'Preventie als basis voor onze zorg, stop de marktwerking in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2020 

Kamerbrief van minister De Jonge met een reactie op de petitie 'Preventie als basis voor onze zorg, 

stop de marktwerking in de zorg. 

 

Werken in de zorg 

Kamerbrief reactie op voorstel voor aparte cao verpleegkundigen en verzorgenden 

Minister Van Ark reageert op een voorstel voor een aparte cao voor verpleegkundigen en 

verzorgenden. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over 1 cao voor verplegend en verzorgend personeel  

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de mogelijkheid van 1 cao voor verplegend en verzorgend 

personeel. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/projectplan-voor-de-structurele-monitoring-van-de-gezondheid-van-mensen-met-verstandelijke-beperkingen-van-public-health-tot-derde-lijn
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/projectplan-voor-de-structurele-monitoring-van-de-gezondheid-van-mensen-met-verstandelijke-beperkingen-van-public-health-tot-derde-lijn
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/leren-van-data
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/resultaten-van-een-delphi-studie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/integrale-voorbeelden-vanuit-programmas-gericht-op-ouderenzorg-dementie-kwaliteit-van-zorg-gehandicapten-en-chronisch-zieken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/12/integrale-voorbeelden-vanuit-programmas-gericht-op-ouderenzorg-dementie-kwaliteit-van-zorg-gehandicapten-en-chronisch-zieken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-zegg-en-gepast-gebruik
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/12/zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-jaarplan-2020-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-onderzoeken-gemeentepolis-en-maatregelen-om-ongewenste-zorgmijding-tegen-te-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-over-onderzoeken-gemeentepolis-en-maatregelen-om-ongewenste-zorgmijding-tegen-te-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/ongewenste-zorgmijding-vanwege-financiele-redenen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/ongewenste-zorgmijding-vanwege-financiele-redenen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/28/fact-finding-gemeentelijke-collectiviteiten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/05/beantwoording-commissiebrief-inzake-reactie-op-open-brief-stichting-federatie-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/06/kamerbrief-reactie-op-petitie-preventie-als-basis-voor-onze-zorg-stop-de-marktwerking-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/12/kamerbrief-reactie-op-voorstel-voor-aparte-cao-verpleegkundigen-en-verzorgenden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/07/beantwoording-kamervragen-over-1-cao-voor-verplegend-en-verzorgend-personeel
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Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RBROT:2020:8834 - Rechtbank Rotterdam - 30-9-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Civiel recht 

Zorgverzekering, dekkingsvoorwaarden, bevoegdheid zorgverzekeraar tot s tellen van voorwaarden 

aan persoon zorgverlener, functiegerichte omschrijving Zvw en Bzv. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:8028 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 6-10-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Generiek kortingspercentage. Hinderpaalcriterium. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:8030 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 6-10-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Generiek kortingspercentage. Hinderpaalcriterium. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:8031 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 6-10-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Generiek kortingspercentage. Hinderpaalcriterium. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:7949 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 29-9-2020 - Hoger beroep - 

Bestuursrecht; Belastingrecht 

Overdrachtsbelasting. Tarief. Verkrijging door zorgaanbieder van een aantal onroerende zaken. 

Gescheiden aanbod van wonen en zorg. Geheel zelfstandige appartementen voor ouderen. Bestemd 

voor gebruik als verpleeg- of verzorgingsinstelling? Netwerkvrijstelling van toepassing op bronnetten 

(onderdeel van warmtesystemen)? 

  

ECLI:NL:RVS:2020:2374 - Raad van State - 7-10-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij besluit van 14 mei 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de door de 

stichting ontvangen subsidie over de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2015 

vastgesteld en het teveel ontvangen bedrag teruggevorderd. De stichting heeft op Bonaire een 

opvangvoorziening voor kwetsbare jonge meisjes en tienermoeders. Op 1 juli 2011 heeft zij een 

aanvraag ingediend bij de minister om haar een projectsubsidie te verlenen voor het project ‘Kas pa 

Hoben Ku Futuro’ voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2013. Bij besluit van 13 juli 

2012 heeft de minister een projectsubsidie verleend van $ 863.110,00 voor die periode. Bij e -mail van 

5 januari 2018 heeft de stichting een aanvraag voor de subsidievaststelling ingediend.  

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit  

Zorgen over spreiding coronapatiënten en doorgang reguliere zorg 

Nieuwsbericht | 06-10-2020  

De ziekenhuiszorg staat onder druk nu steeds meer coronapatiënten in het ziekenhuis worden 

opgenomen. In bepaalde regio’s schalen ziekenhuizen de reguliere zorg al af. Om mensen de zorg te 

kunnen bieden die ze nodig hebben is het cruciaal dat mensen met corona verspreid worden over he t 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:8834
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:8834
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8028
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8028
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8030
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8030
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8031
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8031
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7949
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7949
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2374
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/zorgen-over-spreiding-corona-patienten-en-doorgang-reguliere-zorg
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land. Alleen zo houden ziekenhuizen ruimte om ook reguliere zorg te blijven verlenen en kunnen we 

gezondheidsschade voorkomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het LCPS bundelen de 

krachten om dit te realiseren. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Inspectie: ook tijdens coronacrisis moet goede en veilige zorg voorop staan 

Nieuwsbericht | 08-10-2020  

Overvolle IC’s in ziekenhuizen, eenzame bewoners in verpleeghuizen. Dagbesteding die stil viel in de 

gehandicaptenzorg en de jeugdhulp. Contact alleen via beeldbellen. Tekorten aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen en testcapaciteit, dreigende tekorten aan geneesmiddelen.  Het is allemaal 

uitvoerig beschreven en onderzocht. De impact van het coronavirus en de maatregelen op de zorg en 

jeugdhulp is groot. Hoe groot, wordt duidelijk uit een voortgangsrapportage van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Zie ook: 

Inspectie ziet druk op ziekenhuizen door meer coronapatiënten; nog steeds veilige zorg  - 

Nieuwsbericht | 08-10-2020  

 

Onderling uitwisselen van Veklury® (remdesivir) tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk toegestaan  

Nieuwsbericht | 06-10-2020  

Vanwege een tekort aan de virusremmer Veklury® (remdesivir) in sommige ziekenhuizen heeft de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten dat dit geneesmiddel onderling mag worden 

uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken. Normaal is het onderling uitwisselen van geneesmiddelen 

verboden, maar de inspectie staat nu toe dat ziekenhuisapotheken hun anonieme voorraad Veklury® 

(remdesivir) onderling uitwisselen als dat nodig is voor de behandeling van patiënten met COVID-19. 

Zie ook: 

Coronavirus: Commissie sluit een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst met Gilead voor de 

levering van Remdesivir – Europese Commissie, 08-10-2020 

Sectornieuws  
 

Impact COVID-19 op prijsindexen 2021 zet verder door 

NVZ, 07-10-2020 

Zoals naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 en de juni -raming al  door de 

NVZ is gecommuniceerd, heeft het nieuwe coronavirus COVID-19 forse impact op de ramingen van 

de prijsindexen 2021.  

 

Zorgkantoren bestuderen vonnis en geven duidelijkheid voor 2021  

ZN, 08-10-2020 

De betrokken zorgkantoren* passen de uitvoering van de zorginkoop voor 2021 aan op de uitspraak 

van de rechter over het zorginkoopkader voor de langdurige zorg van donderdag 1 oktober jl.  

Zie ook: 

Zorgkantoren passen inkoopbeleid aan na uitspraak rechter - ActiZ, 09-10-2020 

 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/inspectie-ook-tijdens-coronacrisis-moet-goede-en-veilige-zorg-voorop-staan
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/inspectie-ziet-druk-op-ziekenhuizen-door-meer-coronapatienten-nog-steeds-veilige-zorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/onderling-uitwisselen-van-veklury-remdesivir-tussen-ziekenhuisapotheken-tijdelijk-toegestaan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1845
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/impact-covid-19-op-prijsindexen-2021-zet-verder-door
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5452726272
https://www.actiz.nl/nieuws/zorgkantoren-passen-inkoopbeleid-aan-na-uitspraak-rechter
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Zorgkantoren: realiseer 25.000 extra verpleeghuisplaatsen tot 2025 

ZN, 08-10-2020 

De komende jaren ligt er een enorme bouwopgave voor de ouderenzorg.  

 

Zorgverzekeraars: samen verantwoordelijkheid nemen om zorg toegankelijk te houden tijdens 

aanhoudende coronapandemie 

ZN, 07-10-2020 

De coronapandemie blijft de zorg voor grote uitdagingen stel len.  

Publicaties    
 

Internetrecht 2020/5 - Voort van der, M.G.P.E. e.a.  

De ‘concessievrije’ CoronaMelder? 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Freeke Heijne  

Advocaat-counsel 

T +31206056924 

M +31651845332 

E f.heijne@houthoff.com  
Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5452660736
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5448597504
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5448597504
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
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