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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet 
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies. 

Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding 
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd. 
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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 26 oktober – 2 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    

Officiële publicaties 

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-

PZO, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de invoering van 

een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg 

02-11-2020 Staatscourant 2020, 56471 

Internetconsultatie 

Initiatiefwetsvoorstel invloed van zorgverleners 

Zorgverleners invloed geven op beslissingen die de dagelijkse praktijk van de zorgverlening raakt en 

op zorginhoudelijk beleid van de organisatie met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Consultatie gegevens: 

Publicatiedatum  30-10-2020 

Einddatum consultatie 19-11-2020 

Tweede Kamer 

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus van 30 september 2020 

Motie van het lid Wilders over de salarissen van zorgmedewerkers structureel fors verhogen - Besluit: 

Aangenomen (69-67) 

Zie ook: 

Kamerbrief motie over het structureel fors verhogen van de salarissen van zorgmedewerkers - 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-10-2020 

Kabinet manipuleert zich onder loonsverhoging voor de zorg uit 'Geef zorgmedewerkers nou eens de 

waardering die ze verdienen' – FNV, 28-10-2020 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56471.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56471.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-56471.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/invloedzorgverleners
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P16544
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P16544
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/kamerbrief-over-motie-wilders-over-het-structureel-fors-verhogen-van-de-salarissen-van-zorgmedewerkers
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/kabinet-manipuleert-zich-onder-loonsverhoging-voor
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/10/kabinet-manipuleert-zich-onder-loonsverhoging-voor
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Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus van 14 oktober 2020 

Motie van het lid Wilders over met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel - Besluit: Aangenomen 

(68-67) 

Zie ook: 

Kamerbrief stand van zaken rondom motie om met spoed te zorgen voor meer zorgpersoneel  - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2020 

 

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg geneesmiddelenbeleid/hulpmiddelenbeleid  – 

aangenomen: 

• Motie van het lid Ploumen over nieuw advies over opname van explantatie in het basispakket  

• Motie van het lid Van den Berg c.s. over gepast gebruik van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen 

vergroten 

• Motie van de leden Van den Berg en Dik-Faber over heruitgifte van geneesmiddelen mogelijk 

maken 

• Motie van het lid Jansen over de regie over de verstrekking van genees- en hulpmiddelen bij de 

voorschrijver leggen 

Zie ook: 

Kamerbrief over beoordeling motie regie bij verstrekking van genees- en hulpmiddelen - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

• Motie van het lid Veldman c.s. over maatwerk bij de uitwerking van de ijzeren voorraad 

• Motie van het lid Raemakers over een sluis voor dure medische hulpmiddelen 

• Motie van de leden Ellemeet en Raemakers over juridische bepalingen aan de toolkit toevoegen 

• Motie van het lid Ellemeet over een oplossing voor het niet behalen van de termijn bij 

onderzoeken naar veelbelovende geneesmiddelen 

• Motie van het lid Dik-Faber c.s. over gelijke kansen bieden voor de productie van medische 

isotopen 

Zie ook: 

Kamer eist gelijk speelveld op markt voor medische isotopen 

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  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona   

Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (consultatieversie) 

Regeling | 28-10-2020 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P16539
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P16539
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/29/kamerbrief-stand-van-zaken-rondom-de-aangenomen-motie-wilders-25295-625
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P16535
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-appreciatie-motie-nav-notaoverleg-genees-en-hulpmiddelen
https://fd.nl/ondernemen/1362266/kamer-eist-gelijk-speelveld-op-markt-voor-medische-isotopen
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/documenten/regelingen/2020/10/28/tijdelijke-regeling-maatregelen-covid-19
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Dit document is de consultatieversie van een ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van 

het coronavirus. De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een omzetting van de huidige 

maatregelen die in de modelnoodverordening staan. 

 

Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen Covid-19 (consultatieversie) 

Regeling | 28-10-2020 

Dit document is de consultatieversie van een ministeriële regeling met maatregelen ter bestrijding van 

het coronavirus. Deze regeling bevat verschillende mondkapjesverplichtingen. 

 

Kamerbrief over voorhangprocedure ontwerp Tijdelijk besluit veilige afstand 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief over de voorhangprocedure bij het ontwerp van het Tijdelijk besluit 

veilige afstand. Dit gaat over goedkeuring van een ontwerpmaatregel door de beide Kamers van de 

Staten-Generaal. Deze brief is aan de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. 

 

Kamerbrief stand van zaken COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Minister De Jonge beschrijft de huidige situatie rondom COVID-19. 

Bijlagen: 

Advies na 81e OMT COVID-19 - Brief | 20-10-2020 

Advies na 82e OMT COVID-19 - Brief | 27-10-2020 

Aanvullende maatregelen inzet voormalig zorgpersoneel - Publicatie | 27-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over uitvoering zorgbonus - Brief | 27-10-2020 

Overzicht inzetten Samenwerkingsplatform arbeidsmigranten en COVID-19 - Publicatie | 28-10-2020 

Plan van Aanpak Samenwerkingsplatform “Arbeidsmigranten en COVID -19” - Rapport | 10-09-2020 

Additionele IC-capaciteit voor COVID-19 patiënten - Brief | 21-10-2020 

Verdere opschaling COVID-19 - Rapport | 30-09-2020 

Ontwerp Fasering Testen - Publicatie | 27-10-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Vaccindeals staatsgeheim: experts roepen op tot 

transparantie’ 28-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over waarom Nederland geen medische mondkapjes maakt  28-10-2020 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Is de voorraad aan mondkapjes voldoende om een 

volgende besmettingspiek door te komen?’ 28-10-2020 

 

Eerstelijnszorg 

Commissiebrief over aanwijzing ivm verandering wetgeving ambulancezorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2020 

Minister van Ark stuurt de antwoorden op vragen en opmerkingen over het vervallen van de Tijdelijke 

wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv).  

 

Verzamelbrief acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2020 

Minister van Ark stuurt een brief over de stand van zaken van uitvoering van een aantal toezeggingen 

over acute zorg, waaronder de Wet ambulancezorgvoorzieningen. 

Bijlage: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/10/28/regeling-aanvullende-mondkapjesverplichtingen-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-voorhangprocedure-ontwerp-tijdelijk-besluit-veilige-afstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/stand-van-zakenbrief-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/20/advies-nav-81e-omt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/advies-nav-82e-omt-26-oktober-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/advies-nav-82e-omt-26-oktober-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/28/beantwoording-vragen-bonus-wetsvoorstel-belastingplan-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/28/overzicht-inzetten-samenwerkingsplatform-arbeidsmigranten-en-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/10/plan-van-aanpak-samenwerkingsplatform-arbeidsmigranten-en-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/21/additionele-ic-capaciteit-voor-covid-19-patienten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/01/verdere-opschaling-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/27/ontwerp-fasering-testen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vaccindeals-staatsgeheim-experts-roepen-op-tot-transparantie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vaccindeals-staatsgeheim-experts-roepen-op-tot-transparantie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-mondkapjes-blijven-made-in-china-arnhemse-fabriek-mag-nog-steeds-geen-medische-mondkapjes-maken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-is-de-voorraad-aan-mondkapjes-voldoende-om-een-volgende-besmettingspiek-door-te-komen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-is-de-voorraad-aan-mondkapjes-voldoende-om-een-volgende-besmettingspiek-door-te-komen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/commissiebrief-inzake-so-aanwijzing-aan-de-nza-ivm-het-vervallen-van-de-tijdelijke-wet-ambulancezorg-twaz-en-de-inwerkingtreding-van-de-wet-ambulancezorgvoorzieningen-wazv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/verzamelbrief-acute-zorg
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Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2020 - Rapport | 30-10-2020 

 

GGZ 

Kamerbrief met VSO over voornemen aanwijzing NZa experiment administratieve lastenverlichting in 

in ggz en forensische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-10-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt zijn inbreng in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) over 

een aanwijzing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een experiment te starten met 

administratieve lastenverlichting in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg.  

 

Jeugdzorg 

Aanbiedingsbrief bij vragen over Besluit wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht - en 

uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2020 

Aanbiedingsbrief van minister Van Ark bij vragen over Besluit wi jziging van het Besluit 

openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche). 

 

Kamerbrief over onderzoek en instellingsbesluit jeugdautoriteit  

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het 

‘Verdiepingsonderzoek stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders’ van de Jeugdautoriteit. 

Ook informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over het instellingsbesluit Jeugdautoriteit.  

Bijlage: 

Verdiepingsonderzoek stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders - Rapport | 30-09-2020 

 

Kamerbrief over evaluatie jeugdverblijven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over evaluatie jeugdverblijven.  

Deze brief is ook naar Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Handreiking Burgerschapsvorming in het kader van de Wet op de Jeugdverblijven - Publicatie | 02-

11-2020 

 

Kwaliteit van de zorg 

Kamerbrief over verkenning toekomstbestendigheid Wet op beroepen in individuele gezondheidszorg 

(BIG) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2020 

Minister van Ark stuurt een brief over een verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet op 

de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De verkenning is nodig om ervoor te zorgen 

kwaliteit van de zorg voor patiënten beschermd blijft, terwijl de zorg en zorgberoepen zich verder 

ontwikkelen.  

 

Kamerbrief over wijziging van het beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg  

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Minister van Ark stuurt concept regeling houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het 

leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/30/referentiekader-spreiding-en-beschikbaarheid-ambulancezorg-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/26/kamerbrief-met-vso-over-voornemen-aanwijzing-nza-experiment-administratieve-lastenverlichting-in-in-ggz-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/26/kamerbrief-met-vso-over-voornemen-aanwijzing-nza-experiment-administratieve-lastenverlichting-in-in-ggz-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-vso-tweede-tranche-amvb-34-111-nr-28
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-vso-tweede-tranche-amvb-34-111-nr-28
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-onderzoek-en-instellingsbesluit-jeugdautoriteit
file://///houthoff.com/dfs/users/Homedirs/m.fleur/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/Kamerbrief%20over%20onderzoek%20en%20instellingsbesluit%20jeugdautoriteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-evaluatie-jeugdverblijven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/02/handreiking-burgerschapsvorming-in-het-kader-van-de-wet-op-de-jeugdverblijven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-verkenning-toekomstbestendigheid-wet-big
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/02/kamerbrief-over-verkenning-toekomstbestendigheid-wet-big
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-wijziging-van-het-beleidskader-subsidiering-transparantie-over-de-kwaliteit-van-zorg
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Bijlage: 

Concept - Regeling houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het leren gebruiken van 

uitkomstinformatie voor Samen beslissen - Kamerstuk | 27-10-2020 

 

Verpleeghuizen en zorginstellingen 

Kamerbrief over Verzamelbrief toegang Wlz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Minister van Ark stuurt de Verzamelbrief toegang Wlz 

Bijlagen: 

De waarde van onafhankelijke indicatiestelling in de Wlz - Rapport | 17-07-2020 

Rapportage positionering hulpmiddelen - Rapport | 17-06-2020 

Eindrapport project CIZ Versnelt - Rapport | 30-09-2020 

 

Kamerbrief over uitspraak Wlz-zorginkoopkader 2021-2023 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Minister De Jonge schrijft een brief over het Wet langdurige zorg-zorginkoopkader 2021-2023.  

Zie ook: 

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

ZN, 23-10-2020 

Hoger beroep zorgkantoren tegen vonnis inkoopkader Wlz – ActiZ, 28-10-2020 

NEWS UPDATE ZORG | WEEK 41 - Zorgaanbieders halen inkoopbeleid van zorgkantoren onderuit  - 

Houthoff 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aanbiedingsbrief bij afschrift antwoordbrief aan VNG over schommelingen gemeentefonds 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2020 

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren bij een afschrift van de antwoordbrief aan VNG over de 

schommelingen in het gemeentefonds. 

Bijlage: 

Antwoordbrief aan VNG over schommelingen gemeentefonds - Brief | 27-10-2020 

Rechtspraak  
 

Ziekenhuis hoeft mogelijke schade door PIP-borstimplantaten niet te vergoeden 

Rechstpraak.nl, 27-10-2020 

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat het Zuyderland Medisch Centrum 

(ZMC) geen schadevergoeding hoeft te betalen aan een patiënte. Zij heeft in 2003 PIP-

borstimplantaten laten plaatsen bij dit ziekenhuis en stelt ernstige en zelfs levensbedreigende 

lichamelijke klachten te hebben gekregen als gevolg daarvan. De producent van die implantaten 

bleek ermee gefraudeerd te hebben. Eerder wees de rechtbank Limburg de vordering af.  

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2020:3319 

 

ECLI:NL:RVS:2020:2565, Raad van State, 28-10-2020, 201902837/1/A2, Bestuursrecht 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/concept-regeling-houdende-regels-voor-het-verstrekken-van-subsidie-voor-het-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/concept-regeling-houdende-regels-voor-het-verstrekken-van-subsidie-voor-het-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-verzamelbrief-toegang-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/17/de-waarde-van-onafhankelijke-indicatiestelling-in-de-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/17/rapportage-positionering-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/30/eindrapport-project-ciz-versnelt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/kamerbrief-over-uitspraak-in-kort-geding-dd-1-oktober-inzake-het-wlz-zorginkoopkader-2021-2023
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5506629632
https://www.actiz.nl/nieuws/leden/hoger-beroep-zorgkantoren-tegen-vonnis-inkoopkader-wlz
https://www.houthoff.com/insights/News-Update/Zorg-2020-week-41
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/aanbiedingsbrief-bij-afschrift-antwoordbrief-aan-vng-over-schommelingen-gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/10/27/antwoordbrief-aan-vng-over-schommelingen-gemeentefonds
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Ziekenhuis-hoeft-mogelijke-schade-door-PIP-borstimplantaten-niet-te-vergoeden.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:3319
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2565
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(28-10-2020) Bij onderscheiden besluiten van 18 september 2017 heeft het Zorginstituut, voor zover 

van belang, de vereveningsbijdrage voor het jaar 2016 voor VGZ herberekend en voorlopig 

vastgesteld. De hoogte van de voorlopige vaststelling is voor VGZ Zorgverzekeraar N.V. bepaald op 

€ 3.307.556.540,00, voor IZA Zorgverzekeraar N.V. op € 659.276.054,00, voor IZZ Zorgverzekeraar 

N.V. op € 376.314.575,00, voor N.V. zorgverzekeraar UMC op € 79.558.995,00, voor N.V. VGZ Cares 

op € 5.580.286,00 en voor N.V. Univé Zorg op € 948.975.707,00. Het Zorginstituut heeft de 

vereveningsbijdrage voor VGZ voor het jaar 2016 herberekend en voorlopig vastgesteld. Daarbij heeft 

het zich gebaseerd op het Besluit zorgverzekering, de Regeling risicoverevening 2016 en de 

Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016. VGZ is het niet eens met twee aspecten 

van de herberekening. 

Toezicht  

Autoriteit Consument & Markt 

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen 

27-10-2020  

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. 

Zie ook: 

Zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen – ZN, 27-10-2020 

NEWS UPDATE ZORG | WEEK 44 - ACM: zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak 

onderling verdelen - Houthoff 

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa roept zorgkantoren op gerichter in te zetten op verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg  

Nieuwsbericht | 28-10-2020 

Zorgkantoren hebben de dialoog met verpleeghuizen over de kwaliteit van zorg goed opgepakt. Zij 

hebben méér inzicht in de kwaliteit van zorg en bespreken de noodzakelijke verbeteringen. De NZa 

roept zorgkantoren wel op om meer te doen om het geld dat bedoeld is voor de verbetering van de 

kwaliteit van de verpleeghuiszorg daar in te zetten waar dat tot de meeste verbetering leidt. Dat blijkt 

uit het rapport 'Sturing op kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg door zorgkantoren'. 

 

Verwijzingen blijven achter, in september nog veel zorg ingehaald 

Nieuwsbericht | 28-10-2020  

Het aantal verwijzingen dat huisartsen konden uitschrijven naar de ziekenhuiszorg en de ggz is 

opnieuw lager dan verwacht zonder corona-uitbraak. Vorige week was dat voor de ziekenhuiszorg 

76% van het verwachte aantal verwijzingen zonder corona-uitbraak. Het totaal aantal gemiste 

verwijzingen naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken is daarmee opgelopen tot 954 duizend.  

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Verwerken recepten vanaf thuiswerkplek tijdelijk toegestaan 

Nieuwsbericht | 26-10-2020 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorgverzekeraars-mogen-extra-kosten-corona-aanpak-onderling-verdelen
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5518000128
https://www.houthoff.com/insights/News-Update/Zorg-2020-week-44_2
https://www.houthoff.com/insights/News-Update/Zorg-2020-week-44_2
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/28/nza-roept-zorgkantoren-op-gerichter-in-te-zetten-op-verbetering-kwaliteit-verpleeghuiszorg
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_329558_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/10/28/verwijzingen-blijven-achter-in-september-nog-veel-zorg-ingehaald
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/26/verwerken-recepten-vanaf-thuiswerkplek-tijdelijk-toegestaan
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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft tijdelijk toestemming om recepten ook buiten de 

apotheek te verwerken. Zo worden apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten maar niet 

ziek zijn, in de gelegenheid gesteld vanuit huis door te werken. 

 

Goede samenwerking in de zorg: nu belangrijker dan ooit 

Nieuwsbericht | 30-10-2020  

Voor elke patiënt een goede, passende en veilige plek voor zorg vinden is een uitdaging nu door het 

grote aantal coronabesmettingen de druk in de zorg oploopt. Het aantal patiënten thuis, in 

ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen neemt toe. Tegelijkertijd is de uitval onder 

zorgverleners hoog door ziekte en quarantaine. De kwaliteit en continuïteit van de zorg komt hierdoor 

in het hele land onder druk te staan. 

EU 
 

Heropleving coronavirus: Commissie neemt meer maatregelen om paraatheid en respons in hele EU 

te versterken 

EC, 28-10-2020 

Vandaag stelt de Europese Commissie een aanvullende reeks maatregelen vast om de verspreiding 

van het coronavirus te helpen beperken, levens te redden en de veerkracht van de interne markt te 

versterken. Concreet zijn de maatregelen erop gericht een beter inzicht te krijgen in de verspreiding 

van het virus en de doeltreffendheid van de respons, gerichte tests op te voeren, het traceren van 

contacten te versterken, de voorbereidingen voor vaccinatiecampagnes te verbeteren en de toegang 

tot essentiële voorraden, zoals vaccinatieapparatuur, te handhaven, waarbij alle goederen in de 

eengemaakte markt worden vervoerd en veilig reizen makkelijker wordt gemaakt. Dit gaat vooraf aan 

de virtuele vergadering van de Europese leiders op 29 oktober over de coördinatie inzake COVID-19, 

in vervolg op de Europese Raad van 15 oktober. Hoewel de lidstaten beter voorbereid en beter 

gecoördineerd zijn dan in de eerste maanden van de pandemie, worden burgers, gezinnen en 

gemeenschappen in heel Europa nog steeds geconfronteerd met een ongekend risico voor hun 

gezondheid en welzijn. 

Sectornieuws  
 

Ziekenhuizen vragen kabinet om extra investeringen coronazorg 

NVZ, 30-10-2020 

De begrotingen van ziekenhuizen staan zwaar onder druk. De coronacrisis zorgt voor hogere 

uitgaven aan ziekenhuiszorg in de komende jaren. Tegelijkertijd zien de ziekenhuizen de inkomsten 

teruglopen doordat reguliere zorg wordt uitgesteld. Terwijl er juist extra geld nodig is om meer 

zorgmedewerkers aan te trekken en de uitgestelde zorg op een later moment in te halen. Zonder 

deze extra investeringen komt het aanbod van zorg in Nederland volgens de NVZ in het geding. 

Daarnaast moet de onderlinge concurrentie worden opgeschort. Dit schrijft de NVZ in een brandbrief 

aan de Tweede Kamer. 

Zie ook: 

Ziekenhuizen vragen 600 miljoen extra vanwege coronacrisis – Medisch Contact, 30-10-2020 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/goede-samenwerking-in-de-zorg-nu-belangrijker-dan-ooit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_1986
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/ziekenhuizen-vragen-kabinet-om-extra-investeringen-coronazorg
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/-ziekenhuizen-vragen-600-miljoen-extra-vanwege-coronacrisis.htm
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Ziekenhuizen vrezen financiële problemen door tweede coronagolf 

 

Zilveren Kruis zet met gemeenten schouders onder ggz in de regio 

ZN, 02-11-2020 

Samen met 43 gemeenten heeft Zilveren Kruis regiobeelden gemaakt om de geestelijke 

gezondheidszorg in kaart te brengen. Het is voor zorgverzekeraars en gemeenten relevant om een 

goed beeld te hebben van de mensen voor wie zij een verantwoordelijkheid hebben in zorg en 

ondersteuning. 

 

ZN ondertekent convenant medisch generalistische zorg 

ZN, 30-10-2020 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren vinden het belangrijk dat mensen met een beperking tijdig de 

juiste en goede zorg krijgen. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft daarom het convenant 

medisch generalistische zorg (mgz) ondertekend. Samen met onder meer Ieder(in), KansPlus en de 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen de zorgverzekeraars en zorgkantoren de 

toegang tot zorg door huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten verbeteren.  

 

Pleidooi voor langere consulten en extra opleidingsplekken 

LHV, 29-10-2020 

Een van de lessen uit de eerste golf van de coronacrisis is dat de meeste huisartsen werken met een 

langer consult voor de patiënten die naar de huisartsenpraktijk moeten komen. Meer tijd voor een 

patiënt moet, ook na de coronacrisis, de standaard worden in iedere huisartsenpraktijk en daar moet 

de bekostiging op worden aangepast. Ook moeten er veel meer opleidingsplekken voor huisartsen 

beschikbaar komen, om in de vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien. Voor deze punten heeft 

de LHV samen met InEen en NHG aandacht gevraagd bij de Tweede Kamer. 

Publicaties    
 

Markwerking 

'Corona heeft laten zien dat het zorgstelsel op de schop moet' 

FD, 02-11-2020 

In het kort 

• GroenLinks wil einde aan marktwerking in de zorg. 

• Financiering zorg moet voortaan via de belastingen. 

• Zorgverzekeraars worden omgevormd tot landelijke zorgfondsen. 

• Zij krijgen budgetten om zorg in te kopen op basis van de lokale populatie.  

Het is al vaker aangekondigd, maar door corona laat het nog steeds op zich wachten: de 

contourennota van zorgminister Hugo de Jonge. Daarin zal hij aangeven hoe er volgens hem aan het 

stelsel moet worden gesleuteld om beter te kunnen sturen op preventie, samenwerking en 

kostenbeheersing. 

GroenLinks is het wachten beu en reikt De Jonge alvast de bouwstenen aan. Dinsdag presenteert de 

partij haar 'Zorgplan voor de toekomst'. 

 

1. Lexplicatie, Inleiding bij: Wet normering topinkomens 

https://fd.nl/economie-politiek/1362677/ziekenhuizen-vrezen-financiele-problemen-door-tweede-coronagolf
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5540118528
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5530419200
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/pleidooi-voor-langere-consulten-en-extra-opleidingsplekken
https://fd.nl/economie-politiek/1362696/corona-heeft-laten-zien-dat-het-zorgstelsel-op-de-schop-moet
https://www.legalintelligence.com/documents/31987149?srcfrm=Dossiers
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Storm, J.R. - Lexplicatie serie - Lexplicatie Staats- en bestuursrecht - Vanaf 

Aanpassingswet van enige wetten aan de Rijkswet op het Nederlanderschap - 

Lexplicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector - Wet normering topinkomens - Lexplicatie Omgevingsrecht - Vanaf Algemene 

douanewet - Lexplicatie Arbeidsrecht - Vanaf Algemene pensioenwet politieke 

ambtsdragers - InView Legal - InView Arbeidsrecht - Lexplicatie Vastgoedrecht 
 

2. TGMA 2020/3 - Redactie - 26-10-2020 - Reactie lokaal bestuur op 

wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van 

Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging hebben in een gezamenlijke brief 

aan de Tweede Kamer een reactie uitgebracht op het wetsvoorstel Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35526, nr. 2). De 

belangenorganisaties pleiten daarin voor meer lokaal maatwerk. 
 

3. VNG Magazine 2020/15 - Eerenberg, E. - 9-10-2020 - Aanpassingen 

Jeugdwet missen lokale basis 

De voorgestelde wijzigingen van de Jeugdwet moeten in deze vorm van tafel. De wet 

gaat te weinig uit van de lokale basis, schrijft wethouder Eelco Eerenberg (D66) van 

Utrecht en vicevoorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. 

 

Legal Support  
 

Wetgevingsoverzicht 

 

 

HealthTech NL   

Siemens Healthineers ziet omzet en winst dalen FD, 02-11-2020 

Farmaceutische industrie moet duistere kant onderdrukken bij coronavaccin  FD, 01-11-2020 

 

(Internet)consultaties  

Consultatie Einddatum Meer info 

Houtskoolschets acute zorg Gesloten 

01-11-2020 

Beleidsnota | Reacties 

Patiënten schieten niets op met nieuwe inrichting 

acute zorg – ZorgVisie, 13-10-2020 

Initiatiefwetsvoorstel invloed van 

zorgverleners 

19-11-2020 Wet 

Reacties 

Regeling financiële derivaten Wmg 01-12-2020 Ministeriële regeling 

Regeling jaarverantwoording WMG 01-12-2020 Ministeriële regeling 

https://www.legalintelligence.com/documents/34651984?srcfrm=Dossiers
https://www.legalintelligence.com/documents/34651984?srcfrm=Dossiers
https://www.legalintelligence.com/documents/34655902?srcfrm=Dossiers
https://www.legalintelligence.com/documents/34655902?srcfrm=Dossiers
https://myprojects.houthoff.com/houthoff/siteHomePage.action?metaData.helpID=0&metaData.siteID=7804&metaData.parentFolderID=98894
https://fd.nl/ondernemen/1363044/siemens-healthineers-ziet-omzet-en-winst-dalen
https://fd.nl/opinie/1362505/farmaceutische-industrie-moet-duistere-kant-onderdrukken-bij-coronavaccin
https://www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg
https://www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg/reacties/datum/1/100
https://www.zorgvisie.nl/blog/patienten-schieten-niets-op-met-nieuwe-inrichting-acute-zorg/
https://www.zorgvisie.nl/blog/patienten-schieten-niets-op-met-nieuwe-inrichting-acute-zorg/
https://www.internetconsultatie.nl/invloedzorgverleners
https://www.internetconsultatie.nl/invloedzorgverleners
https://www.internetconsultatie.nl/invloedzorgverleners/reacties
https://www.internetconsultatie.nl/regelingderivatenwmg
https://www.internetconsultatie.nl/regelingjaarverantwoordingwmg
https://myprojects.houthoff.com/houthoff/siteHomePage.action?metaData.helpID=0&metaData.siteID=7804&metaData.parentFolderID=98894


 

 

Week 45  

News Update Zorg 

10/11 

Z
O

R
G

/1
4

1
0

4
7

4
6

.1
 

Uitvoeringsregeling Wtza 01-12-2020 Ministeriële regeling 

EU: 3rd health programme (2014-

2020) – final evaluation 

17-11-2020 

Roadmap 

Public consultation: Fourth quarter 2020 

 

Agenda Tweede en Eerste Kamer – week 45 

TK Plenair 05-10 • VSO Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, 

concept-AMvB acute zorg (29247-316) 

• VSO Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (33149-62) 

• VAO Aanvraag Gegevensuitwisseling / Gegevensbescherming / ICT 

/ E-Health / Slimme zorg / Administratieve lasten (AO d.d. 08/10) 

• VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 

2021 (29689-1079) 

EK Stemmingen • Motie-Kox (SP) c.s. over de financiële waardering voor 

zorgverleners (35.570, G) 

• Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over overtollige liquiditeiten bij 

zorgverzekeraars (35.570, N) 

 Com. VWS 

Bespreking 

Brief van de minister van VWS over stand van zaken wijkverpleging, NZa-

advies bekostiging wijkverpleging per 2022 en wetsvoorstel bevorderen 

zorgcontractering (EK 23.235, A) - Thuiszorg (23.235) 

 Com. VWS 

Bespreking 

Brief van de minister van VWS over de reactietermijn van het ontwerp 

Tijdelijk besluit veilige afstand (EK 35.526, N) - Tijdelijke wet maatregelen 

covid-19 (35.526) 

 

Dossiers (LI) 

Health Tech   

Artikel 13 Zvw   

Zorgfusies  

Zorg publicaties en rechtspraak  

 

FD Zorg  

FD Ziekenhuizen  

FD Farmacie  

FD Biotechnologie  

FD Coronavirus  

Rijksoverheid: Coronavirus COVID-19 

RIVM: Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) 

European Commission: Coronavirus response 

World Health Organization: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 

 

Kennispagina's 

Informatiebronnen Zorg 

Kennisdossiers Zorg 

Nieuws Zorg 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg – Houthoff.com 

https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringsregelingwtza
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Final-evaluation-of-the-3rd-Health-Programme-2014-2020
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12604-Final-evaluation-of-the-3rd-Health-Programme-2014-2020
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A03779
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A03779
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A03777
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A03777
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A04552
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A04552
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A05106
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A05106
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.eerstekamer.nl/motiedossier/35570_n_motie_otten_fractie_otten
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35570_n_motie_otten_fractie_otten
https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35570_n_motie_otten_fractie_otten
https://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/thuiszorg
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35526_tijdelijke_wet_maatregelen
https://www.legalintelligence.com/dossiers/152522
https://www.legalintelligence.com/dossiers/21721
https://www.legalintelligence.com/dossiers/15136
https://www.legalintelligence.com/dossiers/24810
https://fd.nl/tag/Zorg
https://fd.nl/tag/ziekenhuizen
https://fd.nl/tag/farmacie
https://fd.nl/tag/biotechnologie
https://fd.nl/tag/coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://intra.houthoff.com/Kennis/Kennisgroepen/Zorg/Pages/Databanken.aspx
http://intra.houthoff.com/Kennis/Kennisgroepen/Zorg/Pages/Kennisdossiers-Zorg.aspx
http://intra.houthoff.com/Kennis/Kennisgroepen/Zorg/Pages/Nieuws%20Zorg.aspx
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
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Vragen? 

Neem contact op met Mirella Fleur (6224) & +31618473364 

mailto:m.fleur@houthoff.com

