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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 7 – 13 juni 2022. 

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    

Internetconsultaties 

Eerste tranche aanpassing Wpg 

Dit wetsvoorstel is de eerste tranche van de aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg) voor 

een versterkte pandemische paraatheid. Het creëert een structureel wettelijk kader voor de 

bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel, waarbij de betrokkenheid van beide 

Kamers der Staten-Generaal en de bescherming van grondrechten wettelijk is verankerd. 

Publicatiedatum 08-06-2022 

Einddatum consultatie 29-06-2022 

Tweede Kamer 

Behandeling Wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek afgerond 

8 juni 2022, wetsvoorstel - Ontwikkelingen op het gebied van preventief gezondheidsonderzoek 

maken dat minister Kuipers (Volksgezondheid) voorstelt om de wetgeving aan te passen. De Kamer 

debatteert er met hem over. 

De Kamer stemt op 21 juni over het wetsvoorstel. 

Plenair verslag 

 

Plenair verslag Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch 

specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte 08-06-2022 

De Kamer heeft op 14 juni over de ingediende moties gestemd. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Beleid 

Minister Helder wil regeldruk in de zorg verder verminderen 

Nieuwsbericht | 08-06-2022  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://internetconsultatie.nl/eerstetrancheaanpassingwpg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/behandeling-wijziging-wet-op-het
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z01985&dossier=35384
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/89#id9f240100
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/89#id50b41a91
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/2021-2022/89#id50b41a91
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2022P11346
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/minister-helder-wil-regeldruk-in-de-zorg-verder-verminderen
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Minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder maakt werk van het verder verminderen van 

administratieve regeldruk in de zorg. Het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg moet werkplezier in 

de zorg vergroten en meer tijd vrijmaken om zorg te bieden. De ambitie van het programma is om 

nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of 

schrappen. Daarnaast gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

zorginstellingen en zorgwerknemers ondersteunen om in de directe omgeving onnodige regeldruk te 

verminderen. 

Document: 

Kamerbrief over Programma [Ont]Regel de Zorg 2022 – 2025 - Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2022 

 

Corona 

Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden 

Nieuwsbericht | 13-06-2022  

De samenleving zo open en veilig als mogelijk houden – dat is het uitgangspunt van de corona 

langetermijnstrategie. Om hiervoor te zorgen heeft het kabinet een basisparaatheid voor vaccineren, 

monitoren, testen en traceren, en wordt een juridisch instrumentarium voorbereid om maatregelen, 

zoals afstand houden, te kunnen treffen als dat nodig is. In de langetermijnstrategie, die minister 

Kuipers vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is ook nadrukkelijk een rol voor de 

verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf weggelegd. Preventief 

kunnen we met elkaar al veel doen. Zo zijn sectoren bezig met plannen die beschrijven hoe zij 

omgaan met een potentiële opleving van het virus. 

Documenten: 

Kamerbrief met nadere uitwerking langetermijnaanpak COVID-19 - Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-

2022 

Uitleg in beeld langetermijnaanpak COVID-19 - Publicatie | 13-06-2022 

Zie ook: 

Kamerbrief met beleidsreactie op wetenschapstoets langetermijnaanpak COVID-19 - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 13-06-2022 

 

Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID 

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een nieuwe opleving van het Coronavirus. Onderdeel 

daarvan is het beter inrichten van de zorg, zodat ook bij een instroom van COVID-patiënten, de 

normale zorg zoveel mogelijk door kan blijven gaan. 

Het ‘expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen’, bestaande uit experts die in de zorg werken, heeft 

onderzoek gedaan hoe de zorg zo goed mogelijk voorbereid kan zijn bij een nieuwe opleving. Het 

expertteam presenteert een aanpak met maatregelen en oplossingen die, afhankelijk van het verloop 

van het virus, gericht kunnen worden ingezet. 

Hoewel het expertteam zich richt op het door laten gaan van de ziekenhuiszorg, worden oplossingen 

gezocht in de hele zorg: 

• het beperken van de instroom, 

• het bevorderen van de doorstroom en 

• het vergroten van de uitstroom van patiënten.  

Het expertteam geeft hierover advies aan de minister, het zorgveld en zorgverzekeraars. Hieronder 

vindt u ook de bijlagen bij het rapport.  

Rapport | 10-06-2022 

Bijlagen: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/kamerbrief-over-programma-ontregel-de-zorg-2022-2025
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/bij-nieuwe-opleving-corona-wil-het-kabinet-de-samenleving-zo-lang-mogelijk-open-houden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-over-nadere-uitwerking-lange-termijn-aanpak-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/13/uitleg-in-beeld-langetermijnaanpak-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-over-verzoek-beleidsreactie-wetenschapstoets-lange-termijn-aanpak-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/01/kernrapport-expertteam-covid-zorg
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Modules Optimalisatie COVID-zorg in ziekenhuizen - Rapport | 10-06-2022 

Gespreksverslagen Good Practices - Publicatie | 10-06-2022 

International best practices organization of Covid-19 care - Rapport | 10-06-2022 

Sturing en regie in crisistijd - Publicatie | 10-06-2022 

Opdracht expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen - Publicatie | 10-06-2022 

Beoordelingskader initiatieven COVID-zorg - Publicatie | 10-06-2022 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief rapport Expertteam COVID-Ziekenhuiszorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 10-06-2022  

Weinig aandacht voor huisartsenzorg in corona-voorbereidingen – LHV, 11-06-2022 

 

Kamerbrief over Beëindiging contract Valneva 

Minister Kuipers informeert de Tweede Kamer over Beëindiging contract Valneva 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2022 

Bijlage: 

Beslisnota bij PDC19-1030807 - Publicatie | 13-06-2022 

 

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid 

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer brief over intrekking van wetsvoorstel tot wijziging 

van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke 

en besloten plaatsen wegens een uitbraak 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-06-2022 

Bijlage: 

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel wijziging Wet publieke gezondheid  - 

Beleidsnota | 03-06-2022 

 

Geneesmiddelen 

Kamerbrief - Aanbieding ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen oktober 2022 

Minister Kuipers (VWS) beidt de Eerste en Tweede Kamer de ontwerpregeling Wgp-maximumprijzen 

oktober 2022 aanDeze brief is naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2022 

Bijlagen 

Concept - Ontwerpregeling H51 - Regeling | 13-06-2022 

Concept - Toelichting H51 - Publicatie | 13-06-2022 

Bijlage bij ontwerpregeling H51 - Publicatie | 13-06-2022 

Beslisnota bij GMT-1029479 - Publicatie | 07-06-2022 

 

Kamerbrief over Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) 

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over Modernisering 

geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De vragen zijn gesteld door vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens een schriftelijk overleg.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2022 

Zie ook: 

LHV en NHG waarschuwen voor risico’s GVS-herberekening – LHV, 10-06-2022 

Apothekers en huisartsen waarschuwen voor risico’s van GVS-herberekening – KNMP, 08-06-2022 

Blog Marco Frenken: ‘Modernisering’ GVS is stap terug – VIG, 07-06-2022 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/09/modules-optimalisatie-covid-zorg-in-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/09/gespreksverslagen-good-practices
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/09/international-best-practices-organization-of-covid-19-care
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/09/sturing-en-regie-in-crisistijd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/09/opdracht-expertteam-covid-zorg-in-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/09/beoordelingskader-initiatieven-covid-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/aanbiedingsbrief-rapport-expertteam-covid-ziekenhuiszorg
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/weinig-aandacht-voor-huisartsenzorg-in-corona-voorbereidingen/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-over-beeindiging-contract-valneva
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-over-beeindiging-contract-valneva
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/09/kamerbrief-over-intrekking-wetsvoorstel-kamerstukken-35817
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/03/beslisnota-bij-wjz-1030591gelakt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-aanbieding-ontwerpregeling-wgp-maximumprijzen-oktober-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2022/06/13/concept-ontwerpregeling-h51
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/13/concept-toelichting-h51
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/13/bijlage-bij-ontwerpregeling-h51
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/07/beslisnota-bij-gmt-1029479gelakt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/kamerbrief-over-reactie-op-het-so-inzake-so-modernisering-geneesmiddelenvergoedingssysteem-gvs-kamerstuk-29-477-nr-749
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/lhv-en-nhg-waarschuwen-voor-risicos-gvs-herberekening/
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/apothekers-en-huisartsen-waarschuwen-voor-risicos-van-gvs-herberekening
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/actueel/blog-marco-frenken-modernisering-gvs-is-stap-terug
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Antwoorden op Kamervragen over de medicatie hydroxocobalamine van Takeda 13-06-2022 

 

GGZ 

Kabinet start brede beweging voor betere mentale gezondheid 

Nieuwsbericht | 10-06-2022  

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk, met name onder jongeren en 

jongvolwassenen. Dat hebben verschillende onderzoeken de afgelopen tijd aangetoond. Daarom start 

staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met collega 

bewindspersonen van VWS, SZW en OCW de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons 

allemaal’. 

Document: 

Kamerbrief over aanbieding aanpak ”Mentale gezondheid: van ons allemaal”  - Kamerstuk: Kamerbrief 

| 10-06-2022 

 

Kwaliteit van zorg 

Antwoorden op Kamervragen over de zorginfrastructuur in Flevoland 10-06-2022 

Antwoorden op Kamervragen over de beschikbaarheid van nachtzorg 13-06-2022 

 

Werken in de zorg 

Kamerbrief bij rapport Derde evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse 

practitioner en opleiding tot physician assistant’ 

Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport Derde evaluatie van de ‘subsid ieregeling 

opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistent’ aan. Het rapport 

evalueert de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2022 

Bijlage: 

Derde evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot 

physician assistant’ - Rapport | 30-11-2021 

 

Kamerbrief Verzoek om reactie op brief VvZG over structurele bekostiging van opleiding tot 

ziekenhuisartsen 

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op brief van de Vereniging voor 

Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG) over structurele bekostiging van opleiding tot ziekenhuisartsen.  

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-06-2022 

 

Kamerbrief over Advies Zorginstituut Nederland opname operatieassistent in Wet BIG 

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer brief over het Advies Zorginstituut Nederland 

opname operatieassistent in Wet BIG 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2022 

Bijlagen 

Zorginstituut advies De operatieassistent in artikel 3 van de Wet BIG - Rapport | 31-05-2021 

Beslisnota bij MEVA-1030620 - Publicatie | 02-06-2022 

 

Zorg en ondersteuning thuis 

Antwoorden op Kamervragen over personeelstekorten in de wijkverpleging 10-06-2022 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/antwoorden-op-kamervragen-over-de-medicatie-hydroxocobalamine-van-takeda
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/10/kabinet-start-brede-beweging-voor-betere-mentale-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/kamerbrief-over-aanbieding-aanpak-mentale-gezondheid-van-ons-allemaal
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/antwoorden-op-kamervragen-over-de-zorginfrastructuur-in-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/antwoorden-op-kamervragen-over-de-beschikbaarheid-van-nachtzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/07/kamerbrief-aanbieding-derde-evaluatie-van-de-subsidieregeling-opleiding-tot-advanced-nurse-practitioner-en-opleiding-tot-physician-assistent
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/07/kamerbrief-aanbieding-derde-evaluatie-van-de-subsidieregeling-opleiding-tot-advanced-nurse-practitioner-en-opleiding-tot-physician-assistent
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/30/eindrapport-evaluatie-subsidieregeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/11/30/eindrapport-evaluatie-subsidieregeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/kamerbrief-verzoek-om-reactie-op-brief-vvzg-over-structurele-bekostiging-van-opleiding-tot-ziekenhuisartsen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/kamerbrief-verzoek-om-reactie-op-brief-vvzg-over-structurele-bekostiging-van-opleiding-tot-ziekenhuisartsen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/13/kamerbrief-over-advies-zorginstituut-nederland-opname-operatieassistent-in-wet-big
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/zorginstituut-advies-de-operatieassistent-in-artikel-3-van-de-wet-big
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/02/beslisnota-bij-meva-1030620gelakt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/antwoorden-op-kamervragen-over-personeelstekorten-in-de-wijkverpleging
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Zorgverzekering 

Kamerbrief met reactie op rapport ‘De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met 

beperkende voorwaarden’ 

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport ‘De keuze voor en 

ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden’ en op het artikel 

'Zorgverzekeraars jagen steeds meer op gezonde verzekerden'. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2022 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Hoe een zorgaanbieder heel makkelijk te veel zorg kan 

declareren’ 10-06-2022 

Antwoorden op Kamervragen over afspraken tussen beroepsorganisaties en zorgverzekeraars over 

afbouwen antidepressiva 09-06-2022 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis personenalarmering 

bij stichting ATA niet meer vergoedt 08-06-2022 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Wijziging beleid NZa t.a.v. de zorgspecifieke concentratietoets 

Het beleid van de NZa ten aanzien van de zorgspecifieke concentratietoets zal worden gewijzigd.  

De beleidswijzigingen zien op drie onderdelen van de zorgspecifieke concentratietoets, te weten de 

reikwijdte, het aanleveren van financiële gegevens en het informeren van cliënten en personeel. 

• Informatiekaart belangrijkste wijzigingen in aanvraag zorgspecifieke concentratietoets  juni 2022 

• Aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets juli 2022 

• Toelichting aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets juli 2022 

 

Interne risicobeheersing Wlz-uitvoerders grotendeels op orde 

Nieuwsbericht | 08-06-2022  

De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvoeren, hebben de aanbevelingen van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om hun interne bedrijfsvoering op orde te brengen grotendeels 

opgevolgd. Vorig jaar bleek dat de Wlz-uitvoerders de inrichting hun functies voor compliance, 

risicobeheer en audit fors konden verbeteren. Zij kregen ieder een individuele terugkoppeling mee en 

de tekortkomingen moesten voor eind 2021 zijn weggenomen. Het Vervolgonderzoek naar de 

inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders dat de NZa onlangs afrondde laat zien dat de 

sleutelfuncties voor interne audit, risicobeheersing en compliance nu grotendeels adequaat zijn.  

Rechtspraak  
 

ECLI:NL:RBLIM:2022:3451 - Rechtbank Limburg - 11-4-2022 - Beschikking - Civiel recht; 

Arbeidsrecht 

Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst. Weigering van een zorgassistent om een medisch 

mondkapje te dragen. De instructie om een medisch mondkapje te dragen is een redelijk voorschrift. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/07/kamerbrief-verzoek-om-een-reactie-op-het-rapport-de-keuze-voor-en-ervaringen-met-een-zorgverzekeringspolis-met-beperkende-voorwaarden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/07/kamerbrief-verzoek-om-een-reactie-op-het-rapport-de-keuze-voor-en-ervaringen-met-een-zorgverzekeringspolis-met-beperkende-voorwaarden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-hoe-een-zorgaanbieder-heel-makkelijk-te-veel-zorg-kan-declareren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-hoe-een-zorgaanbieder-heel-makkelijk-te-veel-zorg-kan-declareren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/09/antwoorden-op-kamervragen-over-de-afspraken-tussen-de-beroepsorganisaties-en-zorgverzekeraars-uit-het-multidisciplinair-document-afbouwen-antidepressiva-ssris-snris
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/09/antwoorden-op-kamervragen-over-de-afspraken-tussen-de-beroepsorganisaties-en-zorgverzekeraars-uit-het-multidisciplinair-document-afbouwen-antidepressiva-ssris-snris
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgverzekeraar-zilveren-kruis-personenalarmering-bij-stichting-ata-niet-meer-vergoedt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/08/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgverzekeraar-zilveren-kruis-personenalarmering-bij-stichting-ata-niet-meer-vergoedt
https://digital.houthoff.com/24/76/uploads/informatiekaart-belangrijkste-wijzigingen-in-aanvraag-zorgspecifieke-concentratietoets.pdf
https://digital.houthoff.com/24/76/uploads/aanvraagformulier-zorgspecifieke-concentratietoets---juli-2022.pdf
https://digital.houthoff.com/24/76/uploads/toelichting-aanvraagformulier-zorgspecifieke-concentratietoets-2022.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/06/08/interne-risicobeheersing-wlz-uitvoerders-grotendeels-op-orde
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:3451
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2022:3451
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Dat de werknemer geen medisch mondkapje kan dragen vanwege medische redenen staat niet vast. 

Belang van de zorginstelling om kwetsbare ouderen te beschermen tegen de mogelijk ernstige 

gevolgen van Covid-19 weegt zwaarder dan het belang van de werknemer om geen mondkapje te 

hoeven dragen tijdens het werk. Verzoek om ontbinding toegewezen vanwege verwijtbaar handelen. 

De voortdurende weigering een mondkapje te dragen is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. 

Geen transitievergoeding. 

  

ECLI:NL:RBGEL:2022:2754 - Rechtbank Gelderland - 1-6-2022 - Eerste aanleg - meervoudig - Op 

tegenspraak - Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Ontslagen bestuurder zorgstichting houdt leden van de raad van toezicht en het particuliere 

recherchebureau dat onderzoek naar zijn handelen heeft gedaan aansprakelijk voor schade die 

gevolg is van negatieve publiciteit rond zijn ontslag(beschikking). 

EU 
 

Europese Commissie en Verenigde Staten bekrachtigen regeling voor samenwerking op het gebied 

van paraatheid en respons bij bedreigingen van de volksgezondheid 

Europese Commissie, 09-06-2022 

Na de verklaring van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de 

president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ter gelegenheid van de tweede mondiale COVID-19-

top hebben de Europese Commissie en het US Department of Health and Human Services hun 

handtekening gezet onder een regeling om hun samenwerking op het gebied van paraatheid en 

respons in geval van bedreigingen van de volksgezondheid te versterken. Hiermee kunnen de 

Commissie en de VS samenwerken bij een breed scala van onderwerpen om noodsituaties op 

gezondheidsgebied gezamenlijk aan te pakken en zo bij te dragen tot het tot stand brengen van een 

sterke mondiale gezondheidsarchitectuur. 

Sectornieuws  
 

• Extreem hoge cliëntwaardering voor wijkverpleging: ActiZ waarschuwt: hoge waardering is niet 

vol te houden – ActiZ, 13-06-2022 

• Zorgkantoren publiceren Wlz-inkoopbeleid zonder grote wijzigingen: Reactie ActiZ op Wlz-

inkoopbeleid 2023 – ActiZ, 13-06-2022 

• KNMG bepleit structurele aanpak preventie bij commissiedebat – KNMP, 07-06-2022 

• NVZ vraagt Tweede Kamer om steun passend gebruik geneesmiddelen – NVZ, 08-06-2022 

 

 

 

 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:2754
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:2754
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_3203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_3203
https://www.actiz.nl/extreem-hoge-clientwaardering-voor-wijkverpleging
https://www.actiz.nl/extreem-hoge-clientwaardering-voor-wijkverpleging
https://www.actiz.nl/zorgkantoren-publiceren-wlz-inkoopbeleid-zonder-grote-wijzigingen
https://www.actiz.nl/zorgkantoren-publiceren-wlz-inkoopbeleid-zonder-grote-wijzigingen
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-bepleit-structurele-aanpak-preventie-bij-commissiedebat.htm
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-vraagt-tweede-kamer-om-steun-passend-gebruik-geneesmiddelen
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Publicaties   
 

Gezondheid in de IJmond 2020 

Rapport van de GGD Kennemerland. Het rapport bevat een monitor over hinder, bezorgdheid en 

chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof uit de 

basismetaalindustrie. 

Rapport | 09-06-2022 

Dit document is een bijlage bij: 

Kamerbrief bij Monitor Gezondheid in de IJmond 2020 - Kamerstuk | 09-06-2022 

 

EMA publishes annual report 2021  

EMA, 10-06-2022 

EMA’s annual report 2021 published today provides an overview of the Agency’s activities to protect 

and promote public and animal health in the European Union (EU) and highlights EMA’s most 

significant achievements. These include the Agency’s activities to tackle the COVID -19 pandemic but 

also its work related to the scientific assessment and supervision of medicines in the EU.  

 

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022/3.1 - Ploem, M.C.  

Redactioneel - Laat de huidige wetgeving voldoende ruimte voor gegevensuitwisseling in de zorg? 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022/3.5 - Nouwt, J.C.  

Artikel - De Wegiz: wettelijk verplichte elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2022/3.2 - Toebes, B.C.A.  

Artikel - De juridische boodschap achter het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

  

AAK 2022/9628 - Leferink, B.M. e.a.  

KwartaalSignaal 163: Gezondheidsrecht 

  

JOR 2022/151 - Met noot - Tideman, B.J. - Raad van State - 28-7-2021 

JOR 2022/151 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28-07-2021, 

ECLI:NL:RVS:2021:1674, zaaknr. 202003365/1/A2 (met annotatie van Tideman, B.J.) - Curatoren 

IJsselmeerziekenhuizen hoeven Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen informatie te geven - 

Faillissement IJsselmeerziekenhuizen, Terechte weigering curatoren om Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd informatie te geven ten behoeve van onderzoek naar het gebruik van eventuele 

onbehoorlijke financiële constructies door failliet, Gevorderde informatie niet noodzakelijk voor het 

uitoefenen van de aan de inspectie toegekende bevoegdheid (toezicht op goede zorgverlening) 

  

GJ 2022/69 - Met noot - Rijken, J.J. - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 15-3-2022 

GJ 2022/69 - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15-03-2022, ECLI:NL:CBB:2022:113, nr. 

21/86 (met annotatie van Rijken, J.J.) - AMM-besluit van NZa tegen ggz-aanbieder - NZa, AMM-

besluit, Aanmerkelijke marktmacht, Compenserende afnemersmacht 

  

GJ 2022/71 - Met noot - Jong de, M. - Governancecommissie Gezondheidszorg - 24-1-2022 

GJ 2022/71 - Governancecommissie Gezondheidszorg, 24-01-2022, nr. GC 21/01 (met annotatie van 

Jong, M. de) - Benoeming voormalig lid raad van toezicht tot bestuurder van de zorgorganisatie in 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/09/bijlage-ggd-deelrapport-gezondheid-in-de-ijmond-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/09/monitor-gezondheid-in-de-ijmond-2020
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-publishes-annual-report-2021
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strijd met Governancecode Zorg 2017 - Governance, Zorg, Benoeming, Voorzitter, Raad van bestuur, 

Raad van toezicht, Bijzondere omstandigheden, Onafhankelijkheidseisen bestuur, 

Governancecommissie, Governancecode Zorg, Bestuursreglement. 
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