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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 
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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 22 februari – 1 maart 2021. 

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

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

Wet- en regelgeving    

Internetconsultatie 

Domein-overstijgende samenwerking 

Met dit wetsvoorstel wordt de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschi llende 

zorgwetten gestimuleerd doordat er voor zorgkantoren financiële ruimte komt om afspraken over de 

zorgdomeinen heen te maken. Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het in bepaalde situaties mogelijk 

dat de zorgaanbieders, die zorg leveren in de langdurige zorg, in aanvulling op de bekostiging een 

extra vergoeding voor de geleverde zorg kunnen afspreken. 

Consultatie gegevens: 

Publicatiedatum 01-03-2021 

Einddatum consultatie 12-04-2021 

Zie ook: 

Voorkomen van duurdere zorg moet aantrekkelijker worden voor zorgfinanciers  - Rijksoverheid 

Nieuwsbericht | 26-02-2021  

Officiële publicaties 

Besluit van 18 februari 2021, houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 

25-02-2021 Staatsblad 2021, 93 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 februari 2021, kenmerk 

1823086-218025-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling E-health Thuis in verband 

met een ophoging van het subsidieplafond voor 2021 

24-02-2021 Staatscourant 2021, 8942 

 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.internetconsultatie.nl/domeinoverstijgendesamenwerking
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/voorkomen-van-duurdere-zorg-moet-aantrekkelijker-en-makkelijker-worden-voor-zorgfinanciers
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-93.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-93.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8942.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8942.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8942.html
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Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb 

22-02-2021 Staatscourant 2021, 8476 

 

Tweede regeling doorbetalen niet-geleverde Zvw-pgb-zorg in verband met Covid-19  

23-02-2021 Staatscourant 2021, 8811 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Corona  

Start aanvraag subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ 

Nieuwsbericht | 01-03-2021  

Zorgorganisaties kunnen vanaf vandaag tot en met 31 maart 17:00 uur subsidie aanvragen voor 

coronabanen. Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies 

in onder andere de zorg. Dit kan de werkdruk van zorgprofessionals verminderen en biedt kansen 

voor mensen uit sectoren waar op dit moment minder werk is. Het kabinet stelt hier €80 miljoen voor 

beschikbaar. Hiermee kunnen 3500 voltijdsbanen of 6300 deeltijdbanen worden gefinancierd.   

 

Zorgbonus voor zorgverleners pgb 

Nieuwsbericht | 26-02-2021  

In de eerste coronagolf in 2020 is een uitzonderlijke prestatie geleverd door zorgprofessionals. Op 

verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet via een netto bonus van € 1.000 haar waardering 

hiervoor uitgesproken. Zorgverleners die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020 hebben 

ingezet voor patiënten en cliënten met corona of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen corona 

komen in aanmerking voor een zorgbonus. Voor zorgprofessionals werkzaam voor een zorgaanbieder 

kon in het najaar van 2020 een bonus worden aangevraagd. Dit kan vanaf 1 maart ook voor 

zorgverleners die betaald worden vanuit een pgb als zij voldoen aan de voorwaarden in de pgb-

zorgbonusregeling. 

Zie ook: 

Handreiking pgb zorgbonus – Publicatie, 26-02-2021 

Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19 - 26-02-2021 

Staatscourant 2021, 9387 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 15 februari 2021, kenmerk 1825546-218196-

MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 in verband 

met de uitbreiding van de regeling naar pgb-zorgverleners - 26-02-2021 Staatscourant 2021, 9384 

 

Steeds meer jongeren gebruiken CoronaMelder 

Nieuwsbericht | 24-02-2021  

Steeds meer jongeren downloaden en gebruiken CoronaMelder. Dat blijkt uit doorlopend onderzoek 

van Tilburg University. Inmiddels hebben 1 op de 3 ondervraagde jongeren tussen de 17 en 24 jaar 

CoronaMelder op hun mobiel staan. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal 24-plussers dat de app 

gebruikt. In totaal downloadden al meer dan 4,5 miljoen mensen CoronaMelder. 

Document: 

Eindrapportage CoronaMelder Evaluatie - Rapport | 17-02-2021 

 

Kamerbrief over koppeling DigiD GGD coronatest.nl 

Minister De Jonge schrijft een brief over dat coronatest.nl nog niet voldeed aan de regu liere eisen die 

gesteld zijn door de toezichthouder Logius aangaande de koppeling met DigiD maar inmiddels wel.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8476.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-8811.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/01/start-aanvraag-subsidieregeling-%E2%80%98coronabanen-in-de-zorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/zorgbonus-voor-zorgverleners-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/02/26/handreiking-pgb-zorgbonus
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9387.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9384.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9384.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-9384.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/24/steeds-meer-jongeren-gebruiken-coronamelder
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/24/steeds-meer-jongeren-gebruiken-coronamelder
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/kaperbrief-over-koppeling-digid-ggd


 

 

Week 9 

News Update Zorg 

3/9 

Z
O

R
G

/1
4

4
3

4
3

3
0

.1
 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-02-2021 

 

Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-

testlocaties 

Er zijn organisaties die op eigen initiatief hun personeel testen op corona. En er zijn private 

aanbieders die coronatesten aanbieden tegen betaling. Deze ontwikkeling kan en wil de overheid niet 

tegenhouden. Maar om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen de testen moeten voldoen, 

hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

(IGJ) uitgangspunten opgesteld voor testen op corona buiten de GGD-teststraten. 

Publicatie | 24-02-2021 

 

Kamerbrief over Kabinetsappreciatie Commissiemededeling HERA Incubator 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de Kabinetsappreciatie op de mededeling van de 

Europese Commissie over de HERA-Incubator. Deze brief is naar de Tweede en Eerste Kamer 

gestuurd. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2021 

 

Kamerbrief stand van zaken COVID-19 

Minister De Jonge beschrijft de stand van zaken rondom COVID-19, en de maatregelen om het 

coronavirus onder controle te houden. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2021 

 

Kamerbrief over aankoop extra doses BioNTechPfizer en Moderna 

Minister de Jonge schrijft een brief over de aankoop van extra doses coronavaccins van 

BioNTechPfizer en Moderna. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2021 

 

Kamerbrief reactie op berichten over tegen de regels met voorrang vaccineren personeel 

zorginstellingen 

Minister De Jonge reageert op berichten over het met voorrang vaccineren van personeel in 

zorginstellingen dat geen contact heeft met cliënten. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2021 

 

Commissiebrief inzake Website Coronamelder 

Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer een commissiebrief over de website Coronamelder.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2021 

 

Beantwoording Kamervragen over COVID-19-herstelzorg door fysiotherapeuten 01-03-2021 

Beantwoording Kamervragen over medicijntekorten door omschakeling naar vaccinproductie  25-02-

2021 

Beantwoording Kamervragen over beleid maskergebruik ziekenhuiszorg 25-02-2021 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'EU still firmly opposed to lifting intellectual property 

rights on vaccines' 24-02-2021 

Beantwoording Kamervragen over pgb-houders en hun zorgverleners en de vaccinatiestrategie 23-

02-2021 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/kamerbrief-over-kabinetsappreciatie-commissiemededeling-hera-incubator
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/kamerbrief-over-aankoop-extra-doses-biontechpfizer-en-moderna
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/commissiebrief-inzake-verzoek-om-een-schriftelijke-reactie-te-ontvangen-op-berichten-over-het-tegen-de-regels-in-met-voorrang-vaccineren-van-personeel-in-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/commissiebrief-inzake-verzoek-om-een-schriftelijke-reactie-te-ontvangen-op-berichten-over-het-tegen-de-regels-in-met-voorrang-vaccineren-van-personeel-in-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/22/commissiebrief-inzake-website-coronamelder
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/beantwoording-kamervragen-over-covid-19-herstelzorg-door-fysiotherapeuten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-horizons-tepezza-supply-dwindles-as-manufacturer-catalent-pivots-to-warp-speed-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/beantwoording-kamervragen-over-het-beleid-rondom-maskergebruik-ter-preventie-van-sars-cov-2-infecties-in-de-ziekenhuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-eu-still-firmly-opposed-to-lifting-intellectual-property-rights-on-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-eu-still-firmly-opposed-to-lifting-intellectual-property-rights-on-vaccines
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-pgb-houders-en-hun-zorgverleners-en-de-vaccinatiestrategie
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Beantwoording Kamervragen over de vaccinatie van bewoners en personeel in de langdurige zorg  

23-02-2021 

Beantwoording Kamervragen over HTM-directeur Bruno Bruins als commissaris bij vaccin-instituut 

23-02-2021 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het Kabinet het vaccininstituut Intravacc alsnog wil 

verkopen 23-02-2021  

 

Europese Unie 

Kamerbrief met Geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 16 maart 2021 

Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer de Geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad 

van 16 maart 2021 aan. Dezelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-03-2021 

Bijlagen: 

Geannoteerde agenda Informele EU Gezondheidsraad (videoconferentie) van 16 maart 2021 - 

Publicatie | 01-03-2021 

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen - Publicatie | 01-03-2021 

 

Geneesmiddelen 

Kamerbrief opvolging toezegging over octrooibescherming van geneesmiddelen 

Minister Van 't Wout informeert de Kamer nader over de voorwaarden voor octrooibescherming van 

geneesmiddelen. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-02-2021 

 

GGZ 

Kamerbrief over verzoek uit Regeling van werkzaamheden om zo snel mogelijk het aantal 

crisisplekken in de (jeugd-)ggz op te schalen 

Staatssecretaris Blokhuis schrijft een brief over het verzoek uit Regeling van werkzaamheden als 

reactie op de motie van het lid Klaver om zo snel mogelijk het aantal crisisplekken in de (jeugd -)ggz 

op te schalen. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2021 

 

Beantwoording Kamervragen over verlies woning bij aflopen zorgindicatie 01-03-2021 

 

HealthTech 

Kamerbrief over rapport Berenschot over sluis MedTech 

Minister Van Ark stuurt de Tweede Kamer het rapport Berenschot over sluis MedTech.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2021 

Bijlage: 

Een sluis voor toelating van MedTech middelen: een goed idee? - Rapport | 11-02-2021 

 

Beantwoording Kamervragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over het bericht ‘Medische 

hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening’ 22-02-2021 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-de-vaccinatie-van-bewoners-en-personeel-in-de-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-htm-directeur-bruno-bruins-wordt-commissaris-bij-vaccin-instituut
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-kabinet-het-vaccininstituut-intravacc-alsnog-wil-verkopen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-kabinet-het-vaccininstituut-intravacc-alsnog-wil-verkopen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/geannoteerde-agenda-informele-eu-gezondheidsraad-van-16-maart-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/01/geannoteerde-agenda-informele-eu-gezondheidsraad-videoconferentie-van-16-maart-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/01/kwartaalrapportage-lopende-eu-wetgevingsonderhandelingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/opvolging-toezegging-over-octrooibescherming-van-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/kamerbrief-over-verzoek-uit-regeling-van-werkzaamheden-inzake-reactie-op-motie-van-het-lid-klaver-om-zo-snel-mogelijk-het-aantal-crisisplekken-in-de-jeugd-ggz-op-te-schalen-25-295-nr-923
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/24/kamerbrief-over-verzoek-uit-regeling-van-werkzaamheden-inzake-reactie-op-motie-van-het-lid-klaver-om-zo-snel-mogelijk-het-aantal-crisisplekken-in-de-jeugd-ggz-op-te-schalen-25-295-nr-923
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/beantwoording-kamervragen-over-mensen-die-hun-woning-moeten-verlaten-respectievelijk-kwijtraken-als-ze-hun-zorgindicatie-verliezen-of-worden-opgenomen-in-een-ggz-instelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/22/kamerbrief-over-rapport-berenschot-over-sluis-medtech
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/11/onderzoek-een-sluis-voor-toelating-van-medtech-middelen-een-goed-idee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-medische-hulpmiddelen-de-patient-betaalt-de-rekening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-medische-hulpmiddelen-de-patient-betaalt-de-rekening
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Jeugdzorg 

Kamerbrief met goede voorbeelden van administratieve lastenverlichting jeugdzorg 

Staatssecretaris Blokhuis deelt, zoals toegezegd bij het Wetgevingsoverleg Jeugd, een aantal goede 

voorbeelden van administratieve lastenverlichting in de jeugdzorg. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-03-2021 

 

Kwaliteit van zorg 

Kamerbrief over stand van zaken domein-overstijgende samenwerking 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van domein -overstijgende 

samenwerking. Verder biedt hij het evaluatierapport aan over de experimenten domein-overstijgend 

samenwerken in Dongen, Ede en Hollandscheveld. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2021 

Bijlage: 

Domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk - eindrapportage monitoring en evaluatie - Rapport | 

31-01-2021 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Hoe een bejubeld personeelsplan in de zorg toch 

sneuvelde’ 01-03-2021 

 

Verpleeghuizen en zorginstellingen 

Beantwoording Kamervragen over centralisatie gehandicaptenzorg Zeeland 01-03-2021 

 

Werken in de zorg 

Kamerbrief opschalen Anders werken en eindrapportage Commissie Werken in de Zorg 

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over het opschalen van Anders werken en de 

eindrapportage van de Commissie Werken in de Zorg. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-02-2021 

Bijlagen: 

Overkoepelende brief over adviezen Commissie Werken in de Zorg 2020 - Brief | 05-02-2021 

‘Anders besturen’, vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave  - Rapport | 17-12-2020 

Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals - Rapport | 10-11-2020 

Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen - Rapport | 10-11-2020 

Sociale en technologische innovatie - Rapport | 17-12-2020 

 

Zorgverzekering 

Beantwoording Kamervragen over duurdere zorgverzekering door keuze eigen risico 25-02-2021 

Beantwoording Kamervragen over fysiotherapie 23-02-2021 

Rechtspraak  
 

Invoeren avondklok was toegestaan 

Rechtspraak.nl, 26-02-2021 

De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone 

bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Dit heeft het gerechtshof Den Haag vandaag beslist. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/kamerbrief-over-goede-voorbeelden-administratieve-lastenverlichting-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/26/kamerbrief-over-stand-van-zaken-domein-overstijgende-samenwerking
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/31/domeinoverstijgend-samenwerken-in-de-praktijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-hoe-een-bejubeld-personeelsplan-in-de-zorg-toch-sneuvelde
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-hoe-een-bejubeld-personeelsplan-in-de-zorg-toch-sneuvelde
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorginstelling-s-heeren-loo-de-zorg-in-zeeland-centraliseert
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/kamerbrief-over-opschalen-anders-werken-en-eindrapportage-cwidz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/02/05/overkoepelende-brief-over-adviezen-commissie-werken-in-de-zorg-2020-veel-inspanningen-zijn-geleverd-en-toch-is-het-niet-genoeg-het-transformeren-van-de-arbeidsmarkt-in-de-zorg-kan-alleen-samen-en-in-hogere-versnelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/17/advies-commissie-werken-in-de-zorg-over-anders-besturen-vanuit-een-gezamenlijke-maatschappelijke-opgave
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/10/behoud-en-betrokkenheid-van-zorgprofessionals
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/10/onderwijsvernieuwing-en-leven-lang-ontwikkelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/17/advies-commissie-werken-in-de-zorg-over-sociale-en-technologische-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-slechte-eigenrisicokeuzes-maken-de-zorgverzekering-duurder-voor-laagopgeleiden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/23/beantwoording-kamervragen-over-fysiotherapie
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Invoeren-avondklok-was-toegestaan.aspx
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Hiermee is het vonnis van de Haagse rechtbank van tafel in het kort geding dat was aangespannen 

door Viruswaarheid tegen de Staat. 

Uitspraak: ECLI:NL:GHDHA:2021:285   

 

ECLI:NL:RBOBR:2019:7593 - Rechtbank Oost-Brabant - 18-12-2019 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

enkelvoudig - Civiel recht 

Geschil over de vraag of gedeclareerde zorg op grond van de Zvw voor vergoeding in aanmerking 

komt; is sprake van verzekerde zorg?; onverschuldigde betaling in conventie; in reconventie is 

onvoldoende onderbouwd dat de zorgdeclaraties voor vergoeding in aanmerking komen. 

  

ECLI:NL:GHDHA:2021:190 - Gerechtshof Den Haag - 16-2-2021 - Hoger beroep - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

Geschil tussen een exploitant van dermatologische klinieken en vijf zorgverzekeraars over beweerde 

onregelmatigheden bij de indiening van declaraties voor zorgverrichtingen en de vraag in hoeverre 

betaling van declaraties geweigerd mag worden. 

  

ECLI:NL:RBNNE:2021:549 - Rechtbank Noord-Nederland - 19-2-2021 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Bestuursrecht; Belastingrecht 

Eiseres is BIG-geregistreerd tandarts en was in de jaren 2013, 2014 en 2015 in opleiding tot 

kaakchirurge. Naast haar dienstbetrekking verrichtte zij werkzaamheden in andere ziekenhuizen. In 

geschil is of deze werkzaamheden voor de inkomstenbelasting als onderneming kwalificeren. Over de 

aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor het jaar 2012 heeft eiseres eerder 

geprocedeerd. De uitkomst van die procedure is dat deze werkzaamheden niet als onderneming 

kwalificeren. - De rechtbank oordeelt dat ook voor de beoefenaar van een vrij beroep geldt dat de 

beroepsuitoefening enkel als onderneming kwalificeert indien hij voldoende zelfstandigheid heeft ten 

opzichte van zijn opdrachtgever, niet slechts incidenteel opdrachten aanvaardt maar streeft naar 

continuïteit door het verkrijgen van verschillende opdrachten, en ondernemersrisico loopt. - Volgens 

de rechtbank maakt eiseres – op wie in deze de bewijslast rust – niet aannemelijk dat zij 

ondernemersrisico loopt, streeft naar continuïteit en zelfstandig is ten opzichte van haar 

opdrachtgevers. Gelet daarop maakt eiseres niet aannemelijk dat de werkzaamheden als 

onderneming kwalificeren. De beroepen zijn daarom ongegrond. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Reguliere zorg schaalt verder op, wel grote regionale verschillen in wachttijden 

Nieuwsbericht | 25-02-2021  

Er zijn in januari 2021 meer patiëntcontacten geweest in ziekenhuizen dan in dezelfde maand in 2019 

en 2020. Er wordt relatief iets meer urgentere zorg geleverd en meer zorg in academische 

instellingen. Ook het aantal operaties ligt weer op een normaal niveau, waarbij er wel een 

verschuiving lijkt te zijn naar relatief lichte ingrepen met minder opnames. Er zijn ook verschillen 

tussen specialismen: operaties bij orthopedie en keel-, neus en oorheelkunde blijven bijvoorbeeld 

achter. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:285
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7593
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7593
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:190
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:190
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:549
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:549
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/25/reguliere-zorg-schaalt-verder-op-wel-grote-regionale-verschillen-in-wachttijden
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Nog geen structurele bekostiging voor intensiever samenwerken in de geboortezorg 

Nieuwsbericht | 26-02-2021  

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog 

niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer gisteren. Minister van Ark 

had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de Kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit 

te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel van de minister was ook in lijn met het advies 

dat de Nederlandse Zorgautoriteit hier eerder over heeft uitgebracht. 

Zie ook: 

Zorgverzekeraars steunen de integrale geboortezorg organisaties (IGO’s)  – ZN, 26-02-2021 

Autoriteit Consument & Markt  

Unilabs Nederland mag SHO Groep overnemen (concentratiebesluit) 

25-02-2021 

Unilabs Nederland B.V. mag SHO Groep B.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 23 februari 2021 

besloten. 

 

Intrekking melding overname BModesto Vastgoed door Gilde Healthcare (eindmededeling)  

26-02-2021 

Coöperatieve Gilde Healthcare Services III U.A. en BModesto Vastgoed B.V. hebben hun melding 

voor een overname ingetrokken. Dat hebben de partijen op 16 februari 2021aan de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) laten weten. 

Inspectie Gezondheidszorg & jeugd  

Einde verscherpt toezicht Santiz 

Nieuwsbericht | 26-02-2021  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op twee ziekenhuizen in de 

Achterhoek beëindigd. De ziekenhuizen die eerder gezamenlijk onder de naam Santiz opereerden 

gaan zelfstandig verder. Bij zowel het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem als het Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix in Winterswijk is het bestuur en het interne toezicht voldoende ingevuld. 

EU   
 

Coronavirus: First EU disinfection robots arrive in hospitals 

EC, 26-02-2021 

Today two Slovenian hospitals received two of the first robots purchased by the Commission to 

disinfect patient rooms, thus helping reduce and contain the spread of coronavirus. A further 29 

disinfection robots are deployed to hospitals in Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, 

Greece, Spain, Croatia, Lithuania, Luxembourg and the Netherlands. These robots can disinfect a 

standard size patient room in as quickly as 10 minutes by using ultraviolet light and disinfect over 18 

rooms in one charge. The aim is to ensure a sterile environment in hospitals without exposing staff to 

unnecessary risk. Since this is a physical process rather than one using a chemical disinfectant, it is 

safer for the hospital staff as they do not need to handle, transport or store toxic, hazardous or 

corrosive chemicals anymore. Cleaning staff operate the robot remotely via a mobile application and 

the operation is started from outside the room to be disinfected, so no healthcare worker is present 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/nog-geen-structurele-bekostiging-voor-intensiever-samenwerken-in-de-geboortezorg
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5966004224
https://www.acm.nl/nl/publicaties/unilabs-nederland-mag-sho-groep-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-melding-overname-bmodesto-vastgoed-door-gilde-healthcare-eindmededeling
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/einde-verscherpt-toezicht-santiz
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_882
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during the process. Supplied by the Danish company UVD Robots, which won an emergency 

procurement tender, the devices are part of the Commission's effort to provide useful and necessary 

equipment to Member States in aid of tackling the pandemic. In total, €12 million are available from 

the Emergency Support Instrument to purchase 200 robots. 

 

European Health Union: Commission launches a “structured dialogue” to address vulnerabilities in the 

supply of medicines in the EU   

EC, 26-02-2021 

Today, the Commission launched a structured dialogue with the actors in the pharmaceuticals 

manufacturing chain as part of the Pharmaceutical Strategy for Europe. The dialogue, which 

comprises of national authorities, patients and health non-governmental organisations as well as the 

research community, aims to gain a better understanding of the functioning of the global supply 

chains of medicines and identify causes and drivers of vulnerabilities. The initiative will help to 

address the resilience of our pharmaceuticals supply chains, in particular to develop production 

capacity for critical active ingredients, raw materials and medicines in the EU to ensure better 

preparedness for future health pandemics, in light of the experiences with COVID-19. The initiative 

could also provide input in setting up the new European Health Emergency Preparedness and 

Response Authority (HERA). The launch of the dialogue follows a request by the European Council to 

reinforce the EU's strategic autonomy in the area of pharmaceutical products since the COVID-19 

crisis has raised concerns about possible shortages of certain pharmaceuticals and a possible EU 

dependency on imports of pharmaceuticals from third countries. Vice-President Schinas opened the 

event and Commissioners Kyriakides and Breton moderated a roundtable discussion with 

stakeholders.  Minister of Health Marta Temido represented the Portuguese Presidency and MEPs 

Dolores Montserrat and Nathalie Colin-Oesterlé the European Parliament. Coordinated by the 

Commission, the structured dialogue aims to generate information and analysis on medicines supply 

through a series of working meetings to follow at experts level. This dialogue is one of the flagship 

initiatives of the Pharmaceutical Strategy, adopted in November 2020.  The dialogue will serve to put 

forward, by the end of this year, a set of policy recommendations to address identified vulnerabilities 

in the pharmaceutical manufacturing supply chain strengthen the resilience of our health systems. 

Ultimately, it will ensure that medicines are available to patients in need, and at all times in the 

European Union. More information here. 

 

COVID-19: MEPs discuss ways to increase roll-out of vaccines with pharma CEOs 

EP Press Releases ENVI ITRE  25-02-2021  

MEPs debated how to increase capacity and improve delivery of COVID-19 vaccines. 

In a hearing today, MEPs demanded clarity on vaccine deliveries and insisted that pharmaceutical 

companies honour their contracts. 

 

Sassoli on the pandemic: “There can be no return to how things were before”  

EP EU affairs 25-02-2021  

David Sassoli called on EU leaders to continue the common approach to Covid-19 vaccines in a 

speech to the European Council. 

 

Statement of the members of the European Council on COVID-19 and health, 25 February 2021 

European Council Statements and remarks 25 February 2021 

I. COVID 19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_882
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_882
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy/dialogue_medicines-supply_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210222IPR98344/covid-19-meps-discuss-ways-to-increase-roll-out-of-vaccines-with-pharma-ceos
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210224STO98605/sassoli-on-the-pandemic-there-can-be-no-return-to-how-things-were-before
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-on-covid-19-and-health-25-february-2021/
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1. We are determined to continue to work together and coordinate our action to tackle the pandemic 

and its consequences. The epidemiological situation remains serious, and the new variants pose 

additional challenges. We must therefore uphold tight restrictions while stepping up efforts to 

accelerate the provision of vaccines… 

Publicaties  
 

CPB presenteert tiende editie doorrekening verkiezingsprogramma’s  

CPB Persbericht, 01-03-2021 

Het Centraal Planbureau heeft zojuist de resultaten van de doorrekening van de 

verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen gepubliceerd.  

 

ActiZ presenteert Analyse Verkiezingsprogramma 2021: Bijna is het zover: de verkiezingen gaan van 

start! 

ActiZ, 24-02-2021 

Op 15, 16 en 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland.  

 

Lancering Kieskompas over de zorg 

ZN, 24-01-2021 

Bij het online Zorgkieskompas is vanaf vandaag, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing, een 

speciale stemhulp over de zorg beschikbaar.  
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