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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 22 - 29 juni 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. 

De volgende News Update verschijnt in augustus.  

Wet- en regelgeving    

EU-voorstel: EU4Health verordening COM (2020) 405 

Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een 

parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: EU4Health verordening COM (2020) 405 

26-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35500, nr. 1 

Bijlage: 

Conceptbrief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het plaatsen van een 

parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: EU4Health verordening COM (2020) 405 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de quick scan over 

het thema ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg (Kamerstuk 32620 -242) 

24-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 32620, nr. 262 

Ziekenhuiszorg 

Brief van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ter aanbieding van het advies ‘Van 

deelbelangen naar gedeeld belang’ 

22-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 286 

Bijlage: 

Advies ‘Van deelbelangen naar gedeeld belang’ 

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de 

bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking 

RIVM i.v.m. COVID-19) 

Nota van wijziging 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-938099.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-938099.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-938100.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-938100.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-937720.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-937720.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-286.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-286.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-937422.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35479-8.pdf
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25-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35479, nr. 8 

Langdurige zorg 

Brief regering; Voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis 

29-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 281 

Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een eigen thuis, voor nu en 

morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij 

Geleidende brief bij de Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een eigen thuis, voor 

nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij 

24-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35503, nr. 1 

 

Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen 

en ouderenzorg, de impasse voorbij 

24-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 35503, nr. 2 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Kamerbrief over voortgang uitvoering bestuurlijke akkoorden met zorgsectoren 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020 

De ministers De Jonge, Van Rijn en staatssecretaris Blokhuis sturen een overzicht van de voortgang 

van de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden en afspraken die met 5 sectoren in de curatieve zorg 

(zorg om te herstellen) zijn afgesloten. De sectoren zijn de medisch-specialistische zorg, de 

huisartsenzorg, de wijkverpleging, de geestelijke gezondheidszorg alsmede de bestuurlijke afspraken 

met de paramedische zorg. 

 

Kamerbrief over Monitor polisaanbod 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over ziektekostenverzekeringen en 

collectiviteitskorting. 

Bijlage: 

Monitor polisaanbod 2020 - Rapport | 15-06-2020 

 

Kamerbrief bekostiging algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020 

Minister Van Rijn beschrijft de mogelijkheden voor rechtstreekse bekostiging van algemene diensten 

ten behoeve van verzekerde zorg. 

 

Kamerbrief over voortgang actieplan ambulancezorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-06-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van het actieplan ambulancezorg 

dat in november 2018 door VWS, Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland 

(ZN) overeengekomen is.  

Bijlagen: 

Kwaliteitskader ambulancezorg - Rapport | 31-10-2019 

Doorontwikkeling referentiekader ambulancezorg 2020 - Publicatie | 23-06-2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-938154.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35503-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35503-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35503-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35503-2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/kamerbrief-over-voortgang-uitvoering-bestuurlijke-akkoorden-met-zorgsectoren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/24/kamerbrief-over-monitor-polisaanbod-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/kamerbrief-bekostiging-algemene-diensten-ten-behoeve-van-verzekerde-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/23/kamerbrief-over-voortgang-actieplan-ambulancezorg
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Kamerbrief voortgang Nationaal Preventieakkoord 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2020 

Staatssecretaris Blokhuis meldt de voortgang van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord. Ook 

gaat hij in op de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van de afspraken uit het Nationaal 

Preventieakkoord. 

Bijlagen: 

Voortgang Agenda voor de Toekomst - Publicatie | 22-06-2020 

Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2019 - Rapport | 22-06-2020 

Zie ook: 

Grootste deel afspraken Nationaal Preventieakkoord in uitvoering – ZN, 24-06-2020 

 

Kamerbrief over Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen  

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg  op de Juiste 

Plek’ doen we samen. 

Bijlage: 

Lerende Evaluatie Juiste Zorg Op de Juiste Plek - Rapport | 30-04-2020 

 

Kamerbrief over vervolgstappen terugdringen wachttijden ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het terugdringen 

van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Kamerbrief aanscherping Wgp-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over aanscherping Wet geneesmiddelenprijzen 

(Wgp)-maximumprijzen per 1 oktober 2020 met mitigerende maatregelen. 

Zie ook: 

Lagere maximumprijzen geneesmiddelen door aanpassing wet – ZN, 27-06-2020 

 

Kamerbrief over ontwerpregeling wijziging van de bijlage bij de Regel ing maximumprijzen 

geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020 

Minister Van Rijn stuurt een brief over ontwerpregeling wijziging van de bijlage bij de Regeling 

maximumprijzen geneesmiddelen aan de Tweede Kamer. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 

Regeling | 29-06-2020 

Toelichting Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 

geneesmiddelen - Publicatie | 29-06-2020 

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - Regeling | 29-06-

2020 

 

Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg over uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen  

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-voortgang-nationaal-preventieakkoord
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5078056960
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/kamerbrief-over-voortgangsbrief-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-doen-we-samen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/kamerbrief-over-vervolgstappen-wachttijden-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/aanscherping-wgp-maximumprijzen-per-1-oktober-2020-met-mitigerende-maatregelen
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5091033088
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-so-uitkomst-verantwoord-wisselen-van-geneesmiddelen
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Minister Van Rijn zendt de Tweede Kamer zijn reactie op het Schriftelijk Overleg over de uitkomst 

verantwoord wisselen van geneesmiddelen. 

 

Beantwoording Kamervragen over opschalen reguliere ziekenhuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over het weer opschalen van de normale (niet -COVID-19) 

ziekenhuiszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over huisartsentekort 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over het artikel ‘Hoge werkdruk, regio’s zonder huisarts en 

gedigitaliseerde praktijken: huisartsentekort wordt steeds nijpender’. 

 

Beantwoording Kamervragen over financiering ziekenhuizen en over bericht ‘NVZ: ‘VWS laat 

ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld' 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de financiering van ziekenhuizen en over 

het bericht ‘NVZ: ‘VWS laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld’.  

 

Corona 

 

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis 

Nieuwsbericht | 25-06-2020  

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus 

hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het 

kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg 

tijdens de coronacrisis hebben verricht. 

Zie ook: 

Kamerbrief bonus voor zorgprofessionals - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020 

NVZ: dikverdiende bonus voor zorgpersoneel – NVZ, 26-06-2020 

Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan – LHV, 25-06-2020 

 

Coronavirus-app test in Twente 

Nieuwsbericht | 25-06-2020 

Begin juli start een gebruikerstest van de corona-notificatieapp in de regio Twente. Dat schrijft 

minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Via een briefing en 

instructies krijgen testers te horen hoe de test in zijn werk zal gaan en hoe de app is te downloaden 

en te installeren. De test maakt onderdeel uit van een reeks testen die er voor moet zorgen dat de 

app aan alle eisen op het gebied van privacy, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid voldoet.  

Zie ook: 

Hoe wordt de corona-app getest voordat deze beschikbaar wordt? 

Welke persoonlijke gegevens gebruikt de corona-app? 

Hoe zorgt de overheid ervoor dat de app veilig is? 

Wanneer kan ik de corona-app downloaden en gebruiken? 

Ben ik verplicht de corona-app te installeren en/of te gebruiken? 

Welke techniek gebruikt de corona-app? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/29/beantwoording-kamervragen-over-opschalen-reguliere-ziekenhuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/29/beantwoording-kamervragen-over-huisartsentekort
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/24/antwoorden-op-de-vragen-van-de-kamerleden-ellemeet-gl-en-van-der-staaij-sgp-over-de-financiering-van-ziekenhuizen-en-over-het-bericht-nvz-vws-laat-ziekenhuizen-en-verzekeraars-vrij-worstelen-over-geld-2020z08774
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/24/antwoorden-op-de-vragen-van-de-kamerleden-ellemeet-gl-en-van-der-staaij-sgp-over-de-financiering-van-ziekenhuizen-en-over-het-bericht-nvz-vws-laat-ziekenhuizen-en-verzekeraars-vrij-worstelen-over-geld-2020z08774
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/25/bonus-voor-unieke-inzet-zorgpersoneel-tijdens-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/kamerbrief-bonus-voor-zorgprofessionals
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-dikverdiende-bonus-voor-zorgpersoneel
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/kabinet-kondigt-bonus-voor-zorgpersoneel-aan
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/24/coronavirus-app-test-in-twente
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/hoe-wordt-de-corona-app-getest-voordat-deze-beschikbaar-wordt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/welke-persoonlijke-gegevens-gebruikt-de-corona-app
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/hoe-zorgt-de-overheid-ervoor-dat-de-corona-app-veilig-is
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-de-corona-app-downloaden-en-gebruiken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-de-corona-app-te-installeren-en-of-te-gebruiken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/welke-techniek-gebruikt-de-corona-app
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Hoe werkt de corona-app? 

Toegankelijkheidsverklaring corona-app 

 

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm 

Nieuwsbericht | 24-06-2020  

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en 

gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. 

Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 

Zie ook: 

Aanwijzingen maatregelen tegen verspreiding coronavirus vanaf 1 juli 2020 - Circulaire | 26-06-2020 

Kamerbrief update stand van zaken over COVID-19 - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2020 

Letterlijke tekst persconferentie minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van 

crisisberaad kabinet (24-6-2020) - Mediatekst | 24-06-2020 

 

Tests op corona bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland 

Nieuwsbericht | 23-06-2020  

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het RIVM gevraagd om alle 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties 

in Nederland dagelijks te monitoren op de aanwezigheid van het coronavirus. Het is de bedoeling dat 

deze cijfers worden opgenomen in het al bestaande coronadashboard, zodat de verspreiding en 

eventuele oplevingen van het virus beter en in een vroeger stadium kunnen worden vastgesteld.  

 

Zorg verlenen in coronatijd: voorbeelden van slimme zorg uit heel Nederland 

Publicatie | 29-06-2020 

Voor veel werkers in de zorg vormen de coronamaatregelen een grote uitdaging. Hoe onderhoudt u 

bijvoorbeeld contact met bewoners als er een bezoekregeling geldt voor de instelling? Hoe 

organiseert u dagbesteding als bijeenkomsten met grotere groepen niet mogelijk zijn? Hoe zorgt u 

voor thuiswonende cliënten op 1.5 meter? Hoe gaat u om met cliënten met een verstandelijke 

beperking, voor wie dit een heel verwarrende tijd is? Hoe zorgt u voor continuïteit in geestelijke 

verzorging of psychische hulpverlening? 

 

Kamerbrief over organisatie medisch zorglandschap 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2020 

Minister Van Rijn stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de organisatie van het medisch 

zorglandschap in het licht van de gevolgen van de huidige Coronacrisis en de planning omtrent de 

toegezegde houtskoolschets over de acute zorg en de contourennota. 

 

Kamerbrief met reactie op artikel 'Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen'  

Kamerstuk: Kamervragen | 26-06-2020 

Minister Van Rijn stuurt zijn reactie op het artikel 'Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de  

problemen'. Hij komt daarmee tegemoet aan een verzoek van de vaste Tweede-Kamercommissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij Sanquin - Kamerstuk: Kamervragen | 

26-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat producent coronamedici jn Sanquin mogelijk in de 

problemen komt - Kamerstuk: Kamervragen | 26-06-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/vraag-en-antwoord/hoe-werkt-de-corona-app
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/06/24/toegankelijkheidsverklaring-corona-app
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/circulaires/2020/06/26/aanwijzingen-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-vanaf-1-juli-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/covid-19-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/mediateksten/2020/06/24/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet-24-6-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/mediateksten/2020/06/24/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet-24-6-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/06/23/tests-op-corona-bij-alle-rioolwaterzuiveringsinstallaties-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/06/zorg-verlenen-in-coronatijd-voorbeelden-van-slimme-zorg-uit-heel-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/commissiebrief-inzake-organisatie-medisch-zorglandschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/kamerbrief-met-reactie-op-artikel-producent-mogelijk-coronamedicijn-sanquin-in-de-problemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/beantwoording-kamervragen-over-de-financiele-problemen-bij-sanquin
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-producent-coronamedicijn-sanquin-mogelijk-in-de-problemen-komt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/26/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-producent-coronamedicijn-sanquin-mogelijk-in-de-problemen-komt
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Beantwoording Kamervragen over de bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca 25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over oprichting Inclusieve Vaccin Alliantie 25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het meer testen in de zorg doden had kunnen 

schelen 25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Helpt ventileren tegen corona? Nederland negeert Duits 

advies frisse lucht’ 25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat RIVM geen richtlijnen wil opleggen voor vliegverkeer 

25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over coronamaatregelen in vliegtuigen 25-06-2020 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat vliegtuigpassagiers van bron- en contactonderzoek 

worden uitgezonderd 24-06-2020 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Afschrift brief verdeling middelen compensatiepakket coronacrisis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2020 

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan gemeenten over de 

verdeling van de middelen uit het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden.  

Bijlage: 

Aanvullende brief gemeentefonds juni 2020 - Circulaire | 26-06-2020 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:RBGEL:2020:3029 - Rechtbank Gelderland - 28-5-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Kort 

geding - Op tegenspraak - Civiel recht 

Kort geding. Ondanks forumkeuze voorzieningenrechter in dit geval bevoegd. VGZ gerechtigd tot 

opschorting van deel inschrijftarieven omdat praktijk niet volledig aan prestatie 'inschrijving' voldoet 

(CBb 5 juni 2018, ECLI:NL:CBB:2018:274). 

  

ECLI:NL:RBOVE:2020:2184 - Rechtbank Overijssel - 26-6-2020 - Kort geding - Civiel recht 

Vordering opheffing beslagen afgewezen. Take Care c.s. heeft niet aannemelijk weten te maken dat 

vorderingen waarvoor gemeente Almelo beslag heeft doen leggen ondeugdelijk zijn. Ook de te maken 

belangenafweging kan de opheffing van de beslagen niet rechtvaardigen. 

  

ECLI:NL:RBAMS:2020:3091 - Rechtbank Amsterdam - 19-6-2020 - Kort geding - Civiel recht 

Kort geding. Nakoming overnamecontract kliniek in Coronatijd. Toegewezen, maar wel closingdatum 

vooruit geschoven. Beroep op overmacht en onvoorziene omstandigheden. 

  

ECLI:NL:GHARL:2020:4544 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 16-6-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Zorgverzekeringsrecht. Machtigingsaanvragen. Reikwijdte beoordeling door Zilveren Kruis. 

Onrechtmatig handelen. 

  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-de-bestelling-van-300-miljoen-vaccins-bij-astrazeneca
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-oprichting-inclusieve-vaccin-alliantie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-meer-testen-in-de-zorg-doden-had-kunnen-schelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-meer-testen-in-de-zorg-doden-had-kunnen-schelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-helpt-ventileren-tegen-corona-nederland-negeert-duits-advies-frisse-lucht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-helpt-ventileren-tegen-corona-nederland-negeert-duits-advies-frisse-lucht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/antwoorden-op-de-vragen-van-het-kamerlid-asscher-pvda-over-het-bericht-dat-het-rivm-geen-richtlijnen-wil-opleggen-voor-vliegverkeer-2020z10438
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/25/beantwoording-kamervragen-over-coronamaatregelen-in-vliegtuigen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/24/antwoorden-op-de-vragen-van-het-kamerlid-lacin-sp-over-het-bericht-dat-vliegtuigpassagiers-van-bron-en-contactonderzoek-worden-uitgezonderd-2020z09271
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/24/antwoorden-op-de-vragen-van-het-kamerlid-lacin-sp-over-het-bericht-dat-vliegtuigpassagiers-van-bron-en-contactonderzoek-worden-uitgezonderd-2020z09271
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2020/06/29/afschrift-brief-verdeling-middelen-compensatiepakket-coronacrisis
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:3029
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:3029
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:2184
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:3091
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:4544
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:4544
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ECLI:NL:RBOVE:2020:2152 - Rechtbank Overijssel - 24-6-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - Civiel 

recht 

Zorginstelling Victorie is de afspraken uit haar overeenkomst met de gemeente Almelo niet 

nagekomen en moet daarom zorggelden terugbetalen aan de gemeente. De rechtbank Overijssel 

oordeelt in een civiele procedure dat het Almelose bedrijf geen goede ondersteuning of zorg 

verleende. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit   

NZa kijkt naar financiële stimulans voor gepast gebruik en digitale zorg 

Nieuwsbericht | 22-06-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kijkt op verzoek van de minister voor Medische Zorg naar de 

mogelijkheden die de bekostiging biedt om gepast gebruik van zorg en digitale zorg te stimuleren. In  

juli verwachten we met een eerste advies te komen. 

 

Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies 

Nieuwsbericht | 25-06-2020  

Door nieuwe manieren van werken in Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de 

doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de 

kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal 

behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met 

de huisarts en zijn er organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken 

gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. 

Dit staat in de zojuist gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau 

(CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). 

Autoriteit Consument & Markt 

Nieuwsbericht 

ACM zet onderzoek naar weesgeneesmiddel CDCA-Leadiant door 

29-06-2020 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verlengt het onderzoek naar het weesgeneesmiddel CDCA 

van fabrikant Leadiant. Het onderzoek richt zich op de prijsstelling van het middel, waarbij de vraag is 

of de fabrikant misbruik maakt van een machtspositie. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd    

Aanbevelingen van Europese medicijnautoriteiten om verontreiniging van medicijnen te voorkomen 

Nieuwsbericht | 23-06-2020  

Europese medicijnautoriteiten hebben een aantal aanbevelingen gepresenteerd om verontreiniging 

van medicijnen in de toekomst te voorkomen. Deze aanbevelingen komen voort uit de evaluatie naar 

verontreiniging van sartanen (bloeddrukmedicijnen) met nitrosamines die eerder is afgerond. En de 

lessen die daaruit zijn geleerd. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:2152
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:2152
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/22/nza-kijkt-naar-financiele-stimulans-voor-gepast-gebruik-en-digitale-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/nieuwe-manier-van-werken-ziekenhuizen-leidt-tot-doelmatiger-zorg-zonder-kwaliteitsverlies
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-zet-onderzoek-naar-weesgeneesmiddel-cdca-leadiant-door
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/23/aanbevelingen-van-europese-medicijnautoriteiten-om-verontreiniging-van-medicijnen-te-voorkomen
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Inspectie waarschuwt tegen import illegale receptplichtige geneesmiddelen via internet  

Nieuwsbericht | 24-06-2020  

Nederlanders blijken regelmatig illegale geneesmiddelen te bestellen op internet, onder meer omdat 

ze denken dat ze zouden kunnen helpen tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) waarschuwt voor de gezondheidsschade die dat kan opleveren. 

 

Inspectie volgt testen en bron- en contactonderzoek door GGD’en 

Nieuwsbericht | 24-06-2020 

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Bij een 

‘positieve’ uitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Dan gaat de GGD na met wie de 

besmette persoon de afgelopen periode allemaal in contact is geweest. De Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt dit werk van de GGD’en. 

 

Dagbesteding grotendeels weer opgestart, zorgaanbieders leveren maatwerk 

Nieuwsbericht | 26-06-2020  

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken hard aan het opstarten van de dagbesteding. 

Woongroepen en externe cliënten krijgen apart dagbesteding krijgen om het risico op besmetting 

klein te houden. Dit brengt wel extra kosten met zich mee voor ruimten en zorgverleners. Daarnaast 

geven zorgaanbieders voor bepaalde cliënten (mensen met een ernstig meervoudige beperking of 

oudere cliënten) vaak dagbesteding thuis. De inspectie hoort van zorgaanbieders dat terug naar 100 

procent dagbesteding voorlopig niet lukt. Kijk hier voor alle zorgbeelden deze week. 

 

Vijf concrete voorstellen om onafhankelijkheid inspecties steviger te verankeren 

Nieuwsbericht | 29-06-2020  

In een brief aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet de 

Inspectieraad vijf concrete voorstellen om een nieuwe stap te kunnen zetten in een ontwikkeling die 

vijf jaar geleden is ingezet. Toen ging de regeling Aanwijzingen inzake rijksinspecties in werking 

waarmee de relatie tussen ministeries en inspecties formeel werd gereguleerd. Onder andere een 

Wet op de rijksinspecties en eenduidige afspraken over totstandkoming en verdeling van budgetten 

kunnen de onafhankelijke positionering van de rijksinspecties nog steviger verankeren. 

Sectornieuws   
 

ActiZ en ANBO wijzen op tekort seniorenwoningen 

ActiZ, 26-06-2020 

Waar moeten ouderen straks wonen? 

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. 

Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn.  

 

Zorgverzekeraars stimuleren en faciliteren digitale zorg 

ZN, 26-06-2020 

Wat merken de zorgverzekeraars van de toename van digitale zorg als gevolg van de coronacrisis? 

Hoe stimuleren zij de mogelijkheden voor digitale zorg?  

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/inspectie-waarschuwt-tegen-import-illegale-receptplichtige-geneesmiddelen-via-internet
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/inspectie-volgt-testen-en-bron--en-contactonderzoek-door-ggd%E2%80%99en
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/26/dagbesteding-grotendeels-weer-opgestart-zorgaanbieders-leveren-maatwerk
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/29/vijf-concrete-voorstellen-om-onafhankelijkheid-inspecties-steviger-te-verankeren
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-anbo-wijzen-op-tekort-seniorenwoningen
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5085888512
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Zorgverzekeraars willen periodieke evaluatie van nieuwe ambulancewet   

ZN, 23-06-2020 

Zorgverzekeraars steunen de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen, waarover de Tweede Kamer op 

24 juni spreekt. 

 

VNG: financiële situatie van gemeenten wordt onhoudbaar 

VNG, 25-06-2020 

De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van 

gemeenten.  

Publicaties    
 

Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven : Nieuwe manier van werken ziekenhuizen 

leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies 

CPB Persbericht 25-06-2020 

Door nieuwe manieren van werken in Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de 

doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de 

kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal 

behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met 

de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken 

gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. 

Dit staat in de zojuist gepubliceerde evaluatie van de nieuwe werkwijzen van het Centraal Planbureau 

(CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling van het Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). 

Zie ook: 

Opstart reguliere zorg biedt kansen voor gepast gebruik – ZN, 25-06-2020 

 

Gst. 2020/82 - Bruggeman, C.W.C.A. e.a. 

De Gemeentestem, Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 2) 

  

Tijdschrift voor Klachtrecht 2020/2.6 - Lock, E.  

Zorg - Beter klagen? - Het klachtrecht in de zorg sinds de Wkkgz 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/3.4 - Widdershoven, T.P.J.C. 

Artikel - Coronamaatregelen in de ggz: zorgen over rechtmatigheid en rechtsbescherming 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/3.9 - Roscam Abbing, H.D.C. Artikel - Ouderenzorg en recht 

op preventie 

  

Computerrecht 2020/107 - Redactie  

Computerrecht, Kabinet versoepelt privacyregels voor delen persoonsgegevens huisartsen 

  

 

 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5075795968
https://vng.nl/nieuws/vng-financiele-situatie-van-gemeenten-wordt-onhoudbaar
https://www.cpb.nl/evaluatie-programmas-beatrixziekenhuis-en-bernhoven
https://www.cpb.nl/evaluatie-programmas-beatrixziekenhuis-en-bernhoven
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5081923584
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VGR 2020/3 - Rijpstra, R. e.a.  

Gemeenten verbieden koppelbeding bij inkoop sociaal domein De auteurs danken kantoorgenoot en 

aanbestedingsrechtspecialist mr. F.J.J. (Frank) Cornelissen voor zijn bijdrage op het gebied van 

aanbestedingsrecht.   
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