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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 2 - 9 november 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  

Arbeidsmarktbeleid in de zorg 

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) spreekt op donderdag 12 

november 2020 van 10.00 tot 14.30 uur met minister Tamara van Ark voor Medische Zorg over het 

arbeidsmarktbeleid in de zorg. 

 

Kamer bespreekt ontwikkelingen rondom het coronavirus 

4 november 2020, debat - De regering neemt weer nieuwe maatregelen om de druk op de zorg door 

coronabesmettingen te verminderen. De Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers De 

Jonge (Volksgezondheid) en Van Ark (Medische Zorg). 

Eerste Kamer 

Aangenomen: Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de 

volksgezondheid 

In deze motie wordt de regering verzocht te bevorderen dat de Europese Unie haar rol ten behoeve 

van ‘public health’ versterkt en te onderzoeken hoe de Europese Unie coördinatie en samenwerking 

betreffende ‘public health’ vorm kan geven en over de resultaten de Kamer te informeren. 

Internetconsultatie 

Regeling strafrechtelijke handhaving door de Inspectie SZW 

De Inspectie SZW wordt aangewezen als bevoegd tot strafrechtelijke handhaving op het terrein van 

de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet. 

Consultatie gegevens: 

Publicatiedatum  02-11-2020 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/uitgelicht/arbeidsmarktbeleid-de-zorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-ontwikkelingen-rondom-het-1
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35403_e_motie_backer_d66_c_s_over
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35403_e_motie_backer_d66_c_s_over
https://www.internetconsultatie.nl/handhaving
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Einddatum consultatie 30-11-2020 

Type consultatie Ministeriële regeling 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona   

Kamerbrief over coronamaatregelen die op 3 november 2020 zijn afgekondigd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een brief over de extra maatregelen tegen de corona -

epidemie die tijdens de persconferentie van 3 november zijn afgekondigd.  

Bijlagen: 

Advies naar aanleiding van 83e en 84e OMT - Brief | 03-11-2020 

Vervolgadvies testen - Publicatie | 04-11-2020 

 

Aanwijzingen maatregelen vanaf 4 november tegen verspreiding coronavirus 

Circulaire | 04-11-2020 

Circulaire aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanpassing per 4 november 2020, 

22:00 uur.   

 

Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over structurele weerbaarheid van medisch industrie in 

crisistijd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2020 

Minister Van Ark stuurt een haar reactie op een initiatiefnota over structurele weerbaarheid van de 

medische industrie in crisistijd. De nota is opgesteld door het Tweede-Kamerlid Veldman (VVD). 

 

Kamerbrief met reactie op petitie 'Zorgbonus ook voor bio-medisch laboratoriummedewerkers' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2020 

Minister van Ark stuurt haar reactie op een petitie om de zorgbonus ook uit te keren aan bio -medisch 

laboratoriummedewerkers. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Testlabs kunnen wél meer aan, maar deze 

concurrentiestrijd zit in de weg' 04-11-2020 

Beantwoording Kamervragen over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in  verpleeghuizen 04-

11-2020 

Beantwoording Kamervragen over aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden 03-

11-2020 

Beantwoording Kamervragen over bonussen die uitgekeerd worden aan personeel op het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 03-11-2020 

 

GGZ 

Kamerbrief over voortgang aanpak personen met verward gedrag en een hoog (veiligheids)risico  

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de voortgang 

aanpak personen met verward gedrag en een hoog (veiligheids)risico. 

Bijlage: 

Convenant Capaciteit Beveiligde Bedden Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg  - 

Publicatie | 06-11-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-coronamaatregelen-3-november-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/03/advies-nav-83e-en-84e-omt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/vervolgadvies-testen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2020/11/04/aanwijzingen-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/06/commissiebrief-inzake-verzoek-commissie-vws-om-reactie-op-initiatiefnota-veldman-over-structurele-weerbaarheid-van-medische-industrie-in-crisistijd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/06/commissiebrief-inzake-verzoek-commissie-vws-om-reactie-op-initiatiefnota-veldman-over-structurele-weerbaarheid-van-medische-industrie-in-crisistijd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/09/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-de-petitie-zorgbonus-ook-voor-bio-medisch-laboratoriummedewerkers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-testlabs-kunnen-wel-meer-aan-maar-deze-concurrentiestrijd-zit-in-de-weg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-testlabs-kunnen-wel-meer-aan-maar-deze-concurrentiestrijd-zit-in-de-weg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/beantwoording-kamervragen-over-de-ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus-in-verpleeghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/beantwoording-kamervragen-over-aanvullend-compensatiepakket-coronacrisis-medeoverheden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/beantwoording-kamervragen-over-bonussen-die-uitgekeerd-worden-aan-personeel-op-het-ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/beantwoording-kamervragen-over-bonussen-die-uitgekeerd-worden-aan-personeel-op-het-ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/06/kamerbrief-over-voortgang-aanpak-personen-met-verward-gedrag-en-een-hoog-veiligheidsrisico
file://///houthoff.com/dfs/users/Homedirs/m.fleur/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/Kamerbrief%20over%20voortgang%20aanpak%20personen%20met%20verward%20gedrag%20en%20een%20hoog%20(veiligheids)risico
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Kamerbrief over Feitelijke vragen inzake Voortgang implementatie wetswijziging Toegang tot de Wlz 

voor mensen met een psychische stoornis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de feitelijke vragen inzake Voortgang implementatie wetswijziging 

Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. 

 

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO Wachttijden ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO 

Wachttijden ggz. 

 

Kamerbrief over gesprek tussen VWS en de Nederlandse ggz over de bonusregeling 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2020 

Minister van Ark informeert de Tweede Kamer over een gesprek tussen VWS en de Nederlandse ggz 

over de bonusregeling. 

 

Kamerbrief over concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer een commissiebrief inzake het concept generieke 

module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ (inclusief omschrijving regiebehandelaarschap) 

van ZIN. 

 

Kwaliteit van de zorg 

Kamerbrief over stand van zaken wetgeving zorgaanbieders 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief over de stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding 

zorgaanbieders en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders.  

Bijlage: 

Normering winstuitkering zorg - Rapport | 30-09-2020 

 

Commissiebrief vragen over advies van verkenner over de fusie van Santiz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen van de commissie VWS over het advies over de fusie van 

Santiz ziekenhuizen.  

 

Kamerbrief over verzoek om kapitaallastenbrief in de langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief als reactie op het verzoek van de vaste commissie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport om informatie over kapitaallasten in de langdurige zorg 

 

Werken in de zorg 

Kamerbrief reactie op motie over structureel betere financiële waardering voor zorgverleners  

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister van Ark stuurt een brief met een reactie op de aangenomen motie Kox in Eerste Kamer met 

de oproep een structureel betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken.  

Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/kamerbrief-over-feitelijke-vragen-inzake-voortgang-implementatie-wetswijziging-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis35146-18
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/kamerbrief-over-feitelijke-vragen-inzake-voortgang-implementatie-wetswijziging-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis35146-18
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-wachttijden-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/kamerbrief-over-toezegging-aan-het-lid-van-kooten-arissen-dd-4-november-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/commissiebrief-inzake-concept-generieke-module-indiceren-en-coordineren-van-zorg-in-de-ggz-inclusief-omschrijving-regiebehandelaarschap-van-zin
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-stand-van-zaken-aanpassingswet-wet-toetreding-zorgaanbieders-en-wetsvoorstel-integere-bedrijfsvoering-zorgaanbieders
file://///houthoff.com/dfs/users/Homedirs/m.fleur/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/Kamerbrief%20over%20stand%20van%20zaken%20wetgeving%20zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/commissiebrief-inzake-lijst-van-vragen-commissie-vws-over-brief-inzake-advies-van-de-verkenner-over-de-fusie-van-santiz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/commissiebrief-inzake-verzoek-om-kapitaallastenbrief-in-de-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-reactie-op-aangenomen-motie-kox-cs-in-eerste-kamer-met-de-oproep-een-structureel-betere-financiele-waardering-voor-zorgverleners-mogelijk-te-maken
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Kamerbrief over Reactie op aangenomen motie Kox c.s. met de oproep een structureel betere 

financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken - Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Motie-Kox (SP) c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (EK 35.570, G)  

 

Kamerbrief over voortgangsrapportage Werken in de Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister Van Ark stuurt een brief over de vierde voortgangsrapportage van het actieprogramma 

Werken in de Zorg. 

Bijlagen 

Bijlage bij Vierde voortgangsrapportage Werken in de Zorg - Publicatie | 04-11-2020 

Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg - Rapport | 31-10-2020 

 

Ziekenhuiszorg 

Kamerbrief met reactie op klacht over prijsverhoging oogcontrole door ziekenhuis Laurentius in 

Roermond 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2020 

Minister van Ark stuurt de Tweede Kamer een reactie op de klacht over prijsverhoging oogcontrole 

door ziekenhuis Laurentius in Roermond. 

Bijlage: 

Klacht over prijsverhoging oogcontrole - Brief | 29-10-2020 

 

Zorg en ondersteuning thuis 

Kamerbrief over update proces handreiking kindzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief over update proces handreiking kindzorg 

Bijlagen:  

Notitie verduidelijking begrippen kindzorg - Publicatie | 01-10-2020 

Bemiddeling kindzorg - Brief | 03-11-2020 

 

Kamerbrief over VSO Doorontwikkeling en invoering PGB2.0 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-11-2020 

Minister De Jonge stuurt antwoorden op de vragen over VSO Doorontwikkeling en invoering PGB2.0.  

 

Kamerbrief over Voortgang cliëntondersteuning 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Voortgang cliëntondersteuning 2020.  

Bijlagen: 

Koploperproject Cliëntondersteuning - Publicatie | 02-11-2020 

Rapportage evaluatie Koploperproject Cliëntondersteuning - Rapport | 15-10-2020 

Tussentijdse monitor Pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning - Rapport | 15-10-2020 

Wegwijzers naar cliëntondersteuning - Publicatie | 14-02-2020 

 

Zorgverzekering 

Beantwoording Kamervragen over het afschaffen van de collectiviteitskorting 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2020 

Minister Van Ark beantwoordt vragen over het afschaffen van de collectiviteitskorting. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-reactie-op-aangenomen-motie-kox-cs-met-de-oproep-een-structureel-betere-financiele-waardering-voor-zorgverleners-mogelijk-te-maken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-reactie-op-aangenomen-motie-kox-cs-met-de-oproep-een-structureel-betere-financiele-waardering-voor-zorgverleners-mogelijk-te-maken
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35570_g_motie_kox_sp_c_s_over_de
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35570_g_motie_kox_sp_c_s_over_de
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-vierde-voortgangsrapportage-programma-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/bijlage-bij-vierde-voortgangsrapportage-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/31/monitor-actieprogramma-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-klacht-over-prijsverhoging-oogcontrole-door-ziekenhuis-laurentius-in-roermond
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/05/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-klacht-over-prijsverhoging-oogcontrole-door-ziekenhuis-laurentius-in-roermond
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/29/klacht-over-prijsverhoging-oogcontrole
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-over-update-proces-handreiking-kindzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/01/notitie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/03/bemiddeling-kindzorg-nav-rondetafelgesprek-7-september-2020-in-tweede-kamer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-doorontwikkeling-en-invoering-pgb20
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-voortgang-clientondersteuning-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/02/koploperproject-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/rapportage-evaluatie-koploperproject-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/15/tussentijdse-monitor-pilots-gespecialiseerde-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/14/wegwijzers-naar-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-afschaffen-van-de-collectiviteitskorting
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Kamerbrief over stand van zaken monitor ouderenhuisvesting 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2020 

Minister Ollongren stuurt een brief over de stand van zaken van de monitor ouderenhuisvesting.  

Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RVS:2020:2631 - Raad van State - 4-11-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij besluit van 30 maart 2018 heeft de minister van VWS het verzoek van het CBD om handhavend 

op te treden tegen UAD-verkooppunten in supermarkten toegewezen voor het filiaal van Albert Heijn 

aan de Rondgang in Assen en afgewezen voor het Helperplein in Groningen en dat aan de 

Scharmbarg in Assen. Het CBD is de koepelorganisatie van de Nederlandse drogisterijen. Het CBD 

behartigt de belangen van de Nederlandse drogisterijen. Bij brief van 1 september 2017 heeft het 

CBD bij de minister een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot de verkooppunten van 

zogeheten UAD-geneesmiddelen in supermarkten, in het bijzonder in filialen van Albert Heijn 

vanwege overtreding van van de Geneesmiddelenwet. Het concept "Drogist op afstand" van Albert 

Heijn bestaat hieruit dat in de winkel bij het schap met UAD-geneesmiddelen een informatiebord is 

geplaatst, waarop staat vermeld dat vragen over de UAD-geneesmiddelen kunnen worden gesteld 

aan de (assistent-)drogist. 

  

ECLI:NL:RBAMS:2020:5150 - Rechtbank Amsterdam - 26-10-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Civiel recht 

KG cosmetisch arts is gebonden aan relatiebeding. De boetes zijn in kort geding niet toewijsbaar. 

Onvoldoende staat vast of het beding is overtreden. Daarnaast kan bodemrechter de boetes mogelijk 

matigen. 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:11058 - Rechtbank Den Haag - 23-10-2020 - Kort geding - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

Afwijzing vordering om een zorgverzekeraar – die de zorgovereenkomst met eiseres heeft opgezegd 

– te gebieden om te goeder trouw met eiseres te onderhandelen over voortzetting van de 

zorgovereenkomst. In de zorgovereenkomst staat weliswaar, naast een opzeggingsmogelijkheid, 

vermeld dat partijen de intentie hebben om de overeenkomst te continueren, maar dat kan in dit geval 

niet leiden tot de conclusie dat de zorgverzekeraar daarom niet mag overgaan tot opzegging zonder 

eerst met eiseres te onderhandelen over voortzetting van de zorgovereenkomst.  

  

ECLI:NL:RVS:2020:2648 - Raad van State - 4-11-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij besluit van 20 juli 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem de 

subsidie voor Iriszorg voor beschermd wonen over 2016 vastgesteld op € 1.450.672,00 en € 

499.358,00 teruggevorderd. Iriszorg biedt zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos 

zijn of dreigen te worden en aan mensen met verslavingsproblemen. In 2015 is op grond van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning de regionale taak voor beschermd wonen overgedragen vanuit de 

Algemene wet bijzondere ziektekosten naar gemeenten. De gemeente Doetinchem heeft voor 2015 

en 2016 gekozen om subsidieafspraken te maken met instellingen die zorg boden aan cliënten 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/06/kamerbrief-over-stand-van-zaken-monitor-ouderenhuisvesting
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2631
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:5150
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:5150
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11058
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11058
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2648
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beschermd wonen. Iriszorg is zo een instelling. Op 31 augustus 2015 heeft Iriszorg een 

subsidieaanvraag beschermd wonen 2016 ingediend. 

  

ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 - Gerechtshof Den Haag - 27-10-2020 - Hoger beroep - Civiel recht 

Octrooirecht; equivalentie; inventiviteit 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:10751 - Rechtbank Den Haag - 28-10-2020 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

meervoudig - Civiel recht 

De rechtbank heeft geoordeeld dat de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van de 

beëindiging van haar onderneming niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Deze 

schade staat niet in verband met de onrechtmatige daad van de Staat (trage besluitvorming op 

verzoek tot hertoetsing.  

Toezicht  

Autoriteit Consument & Markt 

ACM: Zorginstelling Thebe mag deel Careyn overnemen na overdracht wijkverpleging in twee 

gemeenten 

03-11-2020 

Zorginstelling Thebe mag onder voorwaarden een aantal zorgactiviteiten van Stichting Careyn in 

West-Brabant overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt als voorwaarde dat Careyn 

de wijkverpleging in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in West-Brabant moet 

overdragen aan een andere zorginstelling. Anders zou er in die gemeenten te weinig keus overblijven 

voor cliënten. 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Contractering kortdurende zorg verloopt positief: benut kansen voor verbetering 

Nieuwsbericht | 06-11-2020 

Er gaat veel goed in de contractering van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 

(kortdurende zorg). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars beoordelen het contracteerproces met een 

(ruime) voldoende. Dat blijkt uit de monitor eerstelijnverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020 van 

de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarnaast staan zorgverzekeraars en zorgaanbieders positief 

tegenover experimenten. Dit biedt een mooie kans om het eerstelijnsverblijf en de geriatrische 

revalidatiezorg - en ook andere vormen van kortdurende zorg - verder te ontwikkelen. 

Zie ook: 

NZa tevreden over contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg – ZN, 06-11-2020 

 

Verwijzingen naar ziekenhuis op 73 procent van verwachte niveau 

Nieuwsbericht | 06-11-2020 

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden doen naar de ziekenhuiszorg lag vorige week op 73 

procent van het verwachte niveau zonder corona. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken. 

Daarmee is het totaal aantal gemiste verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken 

opgelopen tot 990 duizend. Dat blijkt uit nieuwe analyses van data van ZorgDomein door de 

Nederlandse Zorgautoriteit. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:2052
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:10751
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:10751
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-zorginstelling-thebe-mag-deel-careyn-overnemen-na-overdracht-wijkverpleging-twee-gemeenten
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-zorginstelling-thebe-mag-deel-careyn-overnemen-na-overdracht-wijkverpleging-twee-gemeenten
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/06/contractering-kortdurende-zorg-verloopt-positief-benut-kansen-voor-verbetering
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5556994048
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/11/06/verwijzingen-naar-ziekenhuis-op-73-procent-van-verwachte-niveau
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EU  
 

Strengthening the World Health Organization: the EU is ready to take the leading role  

Raad van de EU 06-11-2020 

Today, the Council and the representatives of the governments of the member states approved 

conclusions on the role of the EU in strengthening the World Health Organization (WHO). 

The conclusions acknowledge the central role of the WHO as the leading and coordinating authority 

in addressing global health challenges. At the same time, they recall that during many pandemics 

expectations on WHO have often outweighed its capacities and its ability to support its member 

states in developing strong and resilient health systems. 

Sectornieuws  
 

ZN-directeur Petra van Holst over wisselen van medicijnen: “Zorgverzekeraars hebben 

maatschappelijke opdracht om te zorgen dat zorg betaalbaar blijft”  

ZN, 09-11-2020 

Veel medicijnen worden gemaakt door verschillende fabrikanten.  

 

ZN tekent convenant voor samenwerking beveiligde zorg  

ZN, 07-11-2020 

Zorgverzekeraars Nederland heeft namens zorgverzekeraars en zorgkantoren op 6 november met 

zorgaanbieders, de Dienst Justitiële Inrichtingen, minister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis 

afspraken bekrachtigd met een convenant over de zorg aan personen met verward gedrag en een 

hoog veiligheidsrisico. 

 

ZN: betere richtlijnen nodig voor indicatie en vergoeding intensieve kindzorg 

ZN, 05-11-2020 

Ieder kind met complexe (lichamelijke) beperkingen is uniek en heeft passende zorg nodig.  

 

Zorginstituut Nederland lanceert Zorgcijfersdatabank 

Zorginstituut Nederland | 05-11-2020 

Actuele en betrouwbare cijfers over alle kosten voor de basisverzekering en de langdurige zorg zijn 

vanaf vandaag in te zien via de website Zorgcijfersdatabank.nl van Zorginstituut Nederland.  

 

Zorginstituut start met beoordeling ‘duurste medicijn ter wereld’ Zolgensma  

Zorginstituut Nederland | 09-11-2020 

Zolgensma kost ongeveer 1,9 miljoen euro per behandeling en is daarmee het duurste geneesmiddel 

dat sinds kort op de Europese markt is toegelaten.  

 

Handreiking meerkosten landelijke inkoop Jeugdwet en Wmo 

VNG, 06-11-2020 

De VNG heeft de landelijke afspraken over de vergoeding van meerkosten door corona uitgewerkt in 

een handreiking voor de landelijke inkoop Jeugd en Wmo (LTA).  

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/11/06/strengthening-the-world-health-organization-the-eu-is-ready-to-take-the-leading-role/
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5566922752
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5566922752
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5558796288
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5551915008
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/11/05/zorginstituut-nederland-lanceert-zorgcijfersdatabank
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/11/09/zorginstituut-start-met-beoordeling-%E2%80%98duurste-medicijn-ter-wereld%E2%80%99-zolgensma
https://vng.nl/nieuws/handreiking-meerkosten-landelijke-inkoop-jeugdwet-en-wmo
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Publicaties    
 

GZR Updates 2020/284 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 25-2-2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:707 - 

Het MSB heeft de ledenovereenkomst met de radiologe opgezegd. Zij heeft elders een 

loondienstbetrekking aangeboden gekregen maar het MSB beroept zich op het concurrentiebeding uit 

de ledenovereenkomst. De voorzieningenrechter legde het concurrentiebeding zuiver taalkundig uit 

en concludeerde dat het MSB hier geen beroep op kon doen. Het hof bepaalt dat in kort geding niet 

kan worden bepaald welke zin partijen aan het beding mochten geven. Dat kan alleen in een 

bodemprocedure. Het hof oordeelt pragmatisch dat de getroffen voorzieningen bij afweging van de 

belangen van partijen in stand blijven. 

  

NJB 2020/2618 - Redactie  

Nederlands Juristenblad, Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

  

FJR 2020/62 - Jong de, R.D.J.  

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Transitiejongeren, een zorg(e)loze jeugd 

  

NIPR 2020-347 - Rechtbank Rotterdam - 22-4-2020 

Onrechtmatige daad: aanbieden van medische hulpmiddelen op de Nederlandse markt, slaafse 

nabootsing, handelen in strijd met regelgeving over medische hulpmiddelen. 
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