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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 19 – 26 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    

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over toezending BNC-fiche bij de Mededeling van de 

Commissie betreffende de EU-Strategie voor COVID-19-vaccins 

26-10-2020 2020-2021 Kamerstuk 22112, nr. 2923  

Bijlage: 

Annex to the Commission Decision 

Eerste Kamer  

Eerste Kamer stemt in met Coronawet 

27-10-2020 

Dinsdag 27 oktober stemde de Eerste Kamer in met het voorstel voor een Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19, beter bekend als de Coronawet. De stemming vond hoofdelijk plaats. 48 leden stemden 

voor, 24 leden stemden tegen. Ook is over vier moties gestemd waarvan twee zijn aangenomen.  

Zie ook: 

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet - Rijksoverheid Nieuwsbericht | 27-10-2020  

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke coronawet. Een 

ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen die de Tweede Kamer 

heeft aangebracht. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste 

instantie voor drie maanden. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona   

Minister Van Ark: nieuwe maatregelen voor beschikbaar houden acute zorg 

Nieuwsbericht | 23-10-2020  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-952102.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-952102.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-952105.pdf
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20201027/eerste_kamer_stemt_in_met
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/27/eerste-kamer-stemt-in-met-tijdelijke-coronawet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/minister-van-ark-nieuwe-maatregelen-voor-beschikbaar-houden-acute-zorg
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Door de snelle stijging van het aantal COVID-19-patiënten, neemt de druk op de zorg en iedereen die 

in de zorg werkt toe. Daarnaast maken veel mensen zich zorgen over het uitstellen van hun afspraak 

in het ziekenhuis of bij hun arts. Om ervoor te zorgen dat acute zorg en kritieke planbare zorg 

beschikbaar blijft, heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) met betrokken partijen 

nieuwe maatregelen afgesproken. 

Document: 

Q&A waarborgen kritieke planbare zorg tijdens toename COVID-19 patiënten - Publicatie | 23-10-

2020 

Zie ook: 

Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19 pandemie - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 23-10-2020 

Partijen in het zorgveld slaan handen ineen om zorg die dringend moet plaatsvinden toeganke lijk te 

houden – NZa, 23-10-2020 

 

Kamerbrief over aanwijzingen veiligheidsregiovoorzitters ten behoeve van bestrijding COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief aan de Eerste Kamer over aanwijzingen veiligheidsregiovoorzitters 

ten behoeve van bestrijding COVID-19. 

Bijlagen:  

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio [aanduiding veiligheidsregio] houdende 

voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 - Publicatie | 

23-10-2020 

Aanvulling aanwijzing gebruik niet-medische mondkapjes op luchthavens - Brief | 01-09-2020 

Aanvullende aanwijzing leerling- en doelgroepenvervoer - Brief | 11-09-2020 

Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van covid-19 met ingang van 14 

oktober 2020 22.00 uur - Brief | 14-10-2020 

Aanwijzing introductieweken studenten voor de bestrijding van COVID-19 - Brief | 20-08-2020 

Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van COVID-19 met ingang van 20 

september - Brief | 18-09-2020 

Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van COVID-19 met ingang van 27 

september - Brief | 25-09-2020 

Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van COVID-19 met ingang van 29 

september - Brief | 23-10-2020 

Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van COVID-19 met ingang van 1 

september - Brief | 01-09-2020 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio (10 augustus 2020) - Publicatie | 23-10-

2020 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio [aanduiding veiligheidsregio] (10 augustus 

2020) - Publicatie | 23-10-2020 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio (14 oktober 2020) - Publicatie | 23-10-

2020 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio [aanduiding veiligheidsregio] [20 

september 2020) - Publicatie | 23-10-2020 

Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio (XX september 2020) - Publicatie | 23-10-

2020 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/minister-van-ark-nieuwe-maatregelen-voor-beschikbaar-houden-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/23/kamerbrief-tijdelijk-beleidskader-waarborgen-acute-zorg-in-covid-19-pandemie
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/partijen-in-het-zorgveld-slaan-handen-ineen-om-zorg-die-dringend-moet-plaatsvinden-toegankelijk-te-houden
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/23/partijen-in-het-zorgveld-slaan-handen-ineen-om-zorg-die-dringend-moet-plaatsvinden-toegankelijk-te-houden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/23/commissiebrief-inzake-aanwijzingen-veiligheidsregiovoorzitters-tbv-bestrijding-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-houdende-voorschriften-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronaviruscovid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-houdende-voorschriften-ter-voorkoming-van-verdere-verspreiding-van-het-coronaviruscovid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/01/aanvulling-aanwijzing-gebruik-niet-medische-mondkapjes-op-luchthavens
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/11/aanvullende-aanwijzing-leerling-en-doelgroepenvervoer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/14/aanwijzing-14-oktober
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/14/aanwijzing-14-oktober
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/08/20/aanwijzing-introductieweken-studenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/18/aanwijzing-miv-20-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/18/aanwijzing-miv-20-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/25/aanwijzing-miv-27-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/25/aanwijzing-miv-27-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/23/aanwijzing-miv-29-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/23/aanwijzing-miv-29-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/01/aanwijzing-per-1-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/09/01/aanwijzing-per-1-september
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-10-augustus-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-10-augustus2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-10-augustus2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-14-oktober-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-20-september-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-aanduiding-veiligheidsregio-20-september-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-xx-september-2020
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Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio (29 september 2020)  - Publicatie | 23-10-

2020 

 

Aanvullende adviezen voor zelfstandig wonende ouderen bij de Corona Routekaart  

Publicatie | 22-10-2020 

Voor zelfstandig wonende ouderen zijn een aantal aanvullende adviezen opgesteld behorend bij de 

verschillende risiconiveaus. Deze adviezen hebben als doel ouderen te ondersteunen zo goed 

mogelijk mee te blijven doen in de samenleving en tegelijkertijd besmetting met het coronavirus te 

voorkomen. 

 

Beantwoording Kamervragen over besluitvorming in coronapandemie 21-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over tv-item en onderzoek 'Driekwart mantelzorgers overbelast na 

coronaperiode' 20-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over de uitwerking van de digitale ondersteuning van bron- en 

contactonderzoek 20-10-2020 

 

Geneesmiddelen 

Beantwoording Kamervragen over Kamerbrief aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad 

Kamerstuk: Kamervragen | 21-10-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de brief ‘Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren 

voorraad’ van 7 juli 2020. 

 

Kwaliteit van zorg 

Kamerbrief over onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het onderzoek over de werking van Europese 

aanbestedingsrichtlijnen op het sociaal domein en de Monitor gemeentelijke zorginkoop.  

Bijlagen: 

Report public procurement of social health services: Study of regulatory burden and the level of 

cross-border dimension - Rapport | 31-08-2020 

Rapport aanbestedingen in het sociaal domein: Studie naar de uitvoeringslasten en 

grensoverschrijdendheid - Rapport | 31-08-2020 

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 - Rapport | 30-09-2020 

 

Aanbieding 2e voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2020 

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer de 2e voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2018-

2022. 

Bijlage: 

Voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte zorg 2018-2022 - Rapport | 21-10-2020 

 

Aanbieding boek 'Het kan wél!' over complexe zorgvragen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2020 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het boek 'Het kan wél!'.  

Bijlage: 

Het kan wél! Complexe zorgvragen bij VWS - Rapport | 30-09-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/23/noodverordening-van-de-voorzitter-van-de-veiligheidsregio-29-september-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/aanvullende-adviezen-bij-zelfstandig-wonende-ouderen-bij-de-corona-routekaart
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/21/beantwoording-kamervragen-over-besluitvorming-in-coronapandemie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/20/beantwoording-kamervragen-over-tv-item-en-onderzoek-driekwart-mantelzorgers-overbelast-na-coronaperiode
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/20/beantwoording-kamervragen-over-tv-item-en-onderzoek-driekwart-mantelzorgers-overbelast-na-coronaperiode
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/20/beantwoording-kamervragen-over-de-uitwerking-van-de-digitale-ondersteuning-van-bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/20/beantwoording-kamervragen-over-de-uitwerking-van-de-digitale-ondersteuning-van-bron-en-contactonderzoek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/21/beantwoording-kamervragen-over-kamerbrief-aanpak-geneesmiddelentekorten-en-ijzeren-voorraad
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/21/kamerbrief-over-onderzoeken-inkoop-en-aanbesteden-in-het-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/report-public-procurement-of-social-health-services-study-of-regulatory-burden-and-the-level-of-cross-border-dimension
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/report-public-procurement-of-social-health-services-study-of-regulatory-burden-and-the-level-of-cross-border-dimension
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/rapport-aanbestedingen-in-het-sociaal-domein-studie-naar-de-uitvoeringslasten-en-grensoverschrijdendheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/08/31/rapport-aanbestedingen-in-het-sociaal-domein-studie-naar-de-uitvoeringslasten-en-grensoverschrijdendheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/monitor-gemeentelijke-zorginkoop-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/21/aanbieding-2e-voortgangsrapportage-uitkomstgerichte-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/21/voortgangsrapportage-ii-uitkomstgerichte-zorg-2018-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/21/aanbieding-boek-het-kan-wel-over-complexe-zorgvragen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/het-kan-wel-complexe-zorgvragen-bij-vws
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Zorg en ondersteuning thuis 

Kamerbrief monitor en implementatie abonnementstarief Wmo 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2020 

Minister De Jonge reageert op het rapport 'Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage - 

2020'. Ook meldt hij de voortgang van de implementatie van het abonnementstarief bij het CAK.  

Bijlage: 

Monitor abonnementstarief Wmo - tweede rapportage – 2020 - Rapport | 30-09-2020 

Zie ook: 

Abonnementstarief onvoldoende gecompenseerd: grens bereikt  – VNG, 23-10-2020 

Boodschap ALV VNG aan kabinet – VNG, 23-10-2020 

Rechtspraak  
 

Geen gronden voor ontbinden arbeidsovereenkomst arts RadboudUMC 

26-10-2020 

Anders dan de kantonrechter oordeelt het hof dat er geen gronden zijn om de arbeidsovereenkomst 

tussen RadboudUMC en een medisch specialist te ontbinden. Eerder oordeelde de kantonrechter dat 

het verzoek van RadboudUMC om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren 

toewijsbaar was. De medisch specialist kwam daartegen in beroep. 

Uitspraak: ECLI:NL:GHARL:2020:8626   

 

ECLI:NL:RBNHO:2020:8353 - Rechtbank Noord-Holland - 8-10-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Bestuursrecht; Belastingrecht 

In geschil is of een woon-zorgcomplex gedeeltelijk kwalificeert als een woning (zodat op het 

woningdeel een tarief van 2% van toepassing is) of dat het volledig kwalif iceert als zorginstelling 

(zodat op het geheel het tarief van 6% van toepassing is). Naar het oordeel van de rechtbank is het 

complex naar zijn aard en met aanknoping bij zijn objectieve kenmerken bestemd is voor zowel 

wonen als zorg. 

  

ECLI:NL:RBGEL:2020:5560 - Rechtbank Gelderland - 14-10-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - Op 

tegenspraak - Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Raamovereenkomst met jeugdhulpverleningsinstantie door gemeente onrechtmatig ontbonden. 

Verklaring voor recht toegewezen. Brieven en uitlatingen in de media door gemeente niet 

onrechtmatig. Daarop betrekking hebbende vorderingen afgewezen.  

Toezicht & advies 

Autoriteit Consument & Markt 

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen 

27-10-2020  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/23/kamerbrief-monitor-en-implementatie-abonnementstarief-wmo
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/monitor-abonnementstarief-wmo-tweede-rapportage-2020
https://vng.nl/nieuws/abonnementstarief-onvoldoende-gecompenseerd-grens-bereikt
https://vng.nl/nieuws/boodschap-alv-vng-aan-kabinet
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Geen-gronden-voor-ontbinden-arbeidsovereenkomst-arts-RadboudUMC.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:8626
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:8353
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:8353
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:5560
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:5560
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorgverzekeraars-mogen-extra-kosten-corona-aanpak-onderling-verdelen
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Zorgverzekeraars mogen dit jaar de extra kosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat vindt 

de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van vragen van de zorgverzekeraars. Zonder 

onderlinge verdeling bestaat het risico dat de continuïteit van de zorg in gevaar komt.  

Nederlandse Zorgautoriteit  

Tijdige toegang tot zorg: wat verwachten we van de zorgverzekeraars? 

Nieuwsbericht | 20-10-2020  

De corona-uitbraak stelt zorgmedewerkers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zwaar op de proef. 

Het is nu extra duidelijk hoe belangrijk het is dat iedereen die dat nodig heeft, op tijd zorg kan krijgen. 

Duidelijk is dat niet één partij hiervoor de sleutel in handen heeft. Het garanderen van tijdige toegang 

tot zorg is een samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en 

overheid. 

 

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis en ggz verder gedaald 

Nieuwsbericht | 22-10-2020  

Huisartsen hebben vorige week opnieuw minder verwijzingen voor hun patiënten kunnen uitschrijven 

naar de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Vorige week lag het aantal verwijzingen 

naar ziekenhuiszorg op 72% van wat we zouden verwachten zonder coronacrisis. Voor de geestelijke 

gezondheidszorg is dit 83%. Dat blijkt uit een analyse van de verwijsdata van ZorgDomein door de 

Nederlandse Zorgautoriteit. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Medische hulpmiddelen vanaf 1 september weer alleen met CE-markering toegestaan 

Nieuwsbericht | 21-10-2020  

Update 21 oktober 

Zorgaanbieders mogen vanaf 1 september 2020 alleen nog medische hulpmiddelen met een CE-

markering gebruiken. In verband met tekorten door het coronavirus stond de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sinds half maart tijdelijk, in geval van nood, alternatieve medische 

hulpmiddelen zonder CE-markering toe. Dat is vanaf september afgelopen. Voor chirurgische 

mondkapjes, handschoenen en voor benodigdheden voor coronatesten geldt voorlopig nog een 

uitzondering. 

 

Bezoek in verpleeghuizen: maatwerk door het coronavirus 

Nieuwsbericht | 22-10-2020 

Verpleeghuizen die te maken hebben met besmettingen met het coronavirus, bieden maatwerk bij het 

mogelijk maken van bezoek aan bewoners door familie, kennissen en mantelzorgers. Zij zoeken 

steeds een balans tussen de veiligheid van de groep - het voorkomen van coronabesmettingen - en 

de kwaliteit van leven van individuele bewoners. 

SER  

Adviesaanvraag over werken in de zorg 

23-10-2020 

De minister voor Medische zorg en sport, en de staatssecretaris en minister voor Volksgezondheid 

Welzijn en Sport vragen gezamenlijk aan de SER om een advies over de arbeidsmarkt in de zorg.  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/20/tijdige-toegang-tot-zorg-wat-verwachten-we-van-de-zorgverzekeraars
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/aantal-verwijzingen-naar-ziekenhuis-en-ggz-verder-gedaald
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/08/11/medische-hulpmiddelen-vanaf-1-september-weer-alleen-met-ce-markering-toegestaan
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/22/bezoek-in-verpleeghuizen-maatwerk-door-het-coronavirus
https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/adviesaanvraag-werken-in-zorg
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EU 
 

Werkprogramma van de Commissie voor 2021 — Van strategie tot resultaat 

EC persbericht, 19-10-2020 

Vandaag heeft de Commissie haar werkprogramma voor 2021 vastgesteld. Dat heeft tot doel Europa 

gezonder, eerlijker en welvarender te maken, en tegelijk de langetermijntransformatie te versnellen 

naar een groenere economie die klaar is voor het digitale tijdperk. Het werkprogramma bevat nieuwe 

wetgevingsinitiatieven op het gebied van de zes centrale ambities van de politieke beleidslijnen van 

voorzitter Von der Leyen, en volgt op haar eerste toespraak over de Staat van de Unie. De 

Commissie zal niet alleen werk maken van de prioriteiten van het programma, maar ook alles blijven 

doen wat in haar vermogen ligt om de crisis te beheersen en de Europese economie en samenleving 

veerkrachtiger te maken. 

 

EU4Health: Raad bepaalt standpunt 

Raad van de EU Persmededeling 21-10-2020 

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU zijn het unaniem eens geworden over het mandaat voor 

onderhandelingen met het Europees Parlement over het EU4Health-programma (2021-2027). 

EU4Health is een krachtig antwoord op de COVID-19-pandemie, maar focust ook op 

langetermijnacties van de EU op gezondheidsgebied. Doel is de volksgezondheid te verbeteren en 

de EU bestand te maken tegen toekomstige gezondheidscrises. Het programma is van cruciaal 

belang, aangezien een ernstige gezondheidsbedreiging als COVID-19 nog steeds gevolgen heeft 

voor de economieën van de EU-lidstaten en het welzijn van de burgers. 

 

Published initiative: 3rd health programme (2014-2020) – final evaluation 

The final evaluation of the 3rd health programme that ran from 2014 to 2020 will assess:  

• its results and the impact of those results 

• its effectiveness, cost-efficiency and EU-added value 

• what worked well and what did not. 

The lessons learnt from the evaluation will be used to improve the implementation of the 4th health 

programme that will run from 2021 to 2027. 

Sectornieuws  
 

Zorgkantoren vragen rechter om duidelijkheid over onderbouwing van tarieven voor langdurige zorg  

ZN, 23-10-2020 

De betrokken zorgkantoren* vragen de rechter om verduidelijking van het vonnis over het 

inkoopkader voor de Wet langdurige zorg.  

 

WHO CARES: geleerde lessen voor nieuwe vormen van wonen en zorg 

RV&S Nieuwsbericht | 20-10-2020  

De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt om nieuwe vormen van wonen en zorg.  

 

Voortgang onderzoek structurele middelen jeugd 

VNG, 23-10-2020 

file://///houthoff.com/dfs/users/Homedirs/m.fleur/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/Werkprogramma%20van%20de%20Commissie%20voor%202021%20—%20Van%20strategie%20tot%20resultaat
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/10/21/eu4health-programme-council-agrees-its-negotiating-position/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Final-evaluation-of-the-3rd-Health-Programme-2014-2020
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5506629632
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/10/20/who-cares-geleerde-lessen-voor-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg
https://vng.nl/nieuws/voortgang-onderzoek-structurele-middelen-jeugd
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Het onderzoek over de structurele middelen voor jeugdhulp moet een antwoord geven op de vraag 

welke structurele middelen gemeenten nodig hebben om de taken op basis van de jeugdwet goed uit 

te voeren en welke maatregelen helpen het tekort te verkleinen 

 

Open brief aan NVZ en NFU 

FNV, 24-10-2020 

FNV Zorg & Welzijn heeft samen met de zorgbonden CNV Zorg & Welzijn, NU'91 en FBZ, de 

beroepsvereniging V&VN en de Patiëntenfederatie Nederland een open brief geschreven aan de 

brancheverenigingen voor de algemene en universitaire ziekenhuizen over het gebruik van 

mondkapjes. 

Publicaties    
 

Benchmark Ziekenhuizen 2020: transformatie sector is noodzakelijk 

BDO, 20 oktober 2020 

 

Ondernemingsrecht 2020/144 - Met noot - Uchelen van-Schipper, M.J. - Gerechtshof Amsterdam - 

21-7-2020 

Benoemingsrecht van de Bisschoppenconferentie in relatie tot bepalingen in Boek 2 BW en 

sectorregels voor onderwijs- en zorginstellingen. 

  

BerichtenIE 2020/2 - Friedmann, A. e.a.  

Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen 

  

NJB 2020/2404 - Prins, J.E.J.  

Nederlands Juristenblad, Corona-corvee voor farmaceuten 

  

NJB 2020/2494 - Redactie  

Nederlands Juristenblad, CoronaMelder 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.6 - Ruijter de, A.  

Artikel - EU-gezondheidsrecht en -beleid na COVID-19 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.4 - Rijken, J.J.  

Artikel - Coronacompensatie van zorgverzekeraars voor zorgaanbieders 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.7 - Batting, M.L. e.a.  

Kroniek rechtspraak - Kroniek rechtspraak bestuursrecht 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.1 - Ploem, M.C.  

Redactioneel - De coronapandemie in gezondheidsrechtelijk perspectief 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.2 - Dute, J.C.J.  

Artikel - De aanpak van de COVID-19-epidemie: een juridische tussenbalans 

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/open-brief-aan-nvz-en-nfu
https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/2020/benchmark-ziekenhuizen-2020-ps-dzb-bmz-azh-zrg-20
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Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.3 - Legemaate, J.L.  

Artikel - De coronapandemie en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/5.5 - Ploem, M.C. e.a.  

Artikel - Corona te lijf via een app 
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