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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 9 – 16 maart 2020. 

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

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

Wet- en regelgeving    

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en 

zorg  

09-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 488 

  

Geestelijke gezondheidszorg  

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het artikel ´Reflecties op ‘instellingsfeiten’: de 

overwegingen van rechters over strafbare feiten gepleegd in de ggz’   

11-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 25424, nr. 523 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over GGZ  

11-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 25424, nr. 524 

 

Jeugdzorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 januari 2020, over financiële problemen bij 

diverse Jeugdzorginstellingen  

10-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 721 

 

Verwerking en bescherming persoonsgegevens 

Brief regering; Datalek Donorregister  

10-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 32761, nr. 160 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-488.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-488.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-524.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-721.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-721.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32761-160.pdf
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Internetconsultaties 

Verbod zwijgcontracten zorg 

Bij een incident is er iets misgegaan waardoor de kwaliteit van jeugdzorg, zorg of ondersteuning in 

het geding is met (mogelijke) schade voor de cliënt. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat afspraken om 

over incidenten te zwijgen, ontoelaatbaar zijn. Daarom wordt uitdrukkelijk geregeld dat zwijgbedingen 

nietig zijn. Een zwijgbeding is een afspraak tussen aanbieder en cliënt dat er geen informatie over 

een incident openbaar wordt gemaakt of aan derden wordt verstrekt. 

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum 11-03-2020  

Einddatum consultatie 22-04-2020 

Zie ook: 

Verbod zwijgcontracten in de zorg – Nieuwsbericht Rijksoverheid | 11-03-2020  

 

Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg 

Dit wetsvoorstel draagt bij aan een functionerende elektronische gegevensuitwisseling tussen 

zorgverleners, door verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en eisen te stellen aan IT-

producten of –diensten. Het wetsvoorstel ziet op het elektronisch delen en benaderen van gegevens 

tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen binnen de zorgdomeinen. Door te 

regelen hoe gegevens moeten worden uitgewisseld, kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om 

goede zorg te verlenen. 

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum 10-03-2020  

Einddatum consultatie 07-04-2020 

Zie ook: 

Internetconsulatie van start voor het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg - 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 10-03-2020 

 

Tweede en Eerste Kamer 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector – 

aangenomen: 

 Motie van de leden Agema en Jansen over een jaarlijkse rapportage over zorgfraude 

 Motie van de leden Agema en Jansen over een campagne over het controleren van de 

rekeningen van zorgaanbieders 

 Motie van het lid Sazias over spoedaanpassing in wet- en regelgeving om onduidelijkheid in 

definities weg te nemen 

 Motie van het lid Kerstens over bezien op welke wijze het aantal bij het IKZ aangesloten  

gemeenten kan worden verhoogd 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid – aangenomen: 

 Motie van het lid Van Gerven over steekproefsgewijze controle van de documentatie  die ten 

grondslag heeft gelegen aan markttoegang voor een implantaat 

 Motie van de leden Van den Berg en Agema over medisch specialisten oproepen vaart  te maken 

met de veldnormen voor implantaten 

https://www.internetconsultatie.nl/zwijgcontracten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/11/verbod-zwijgcontracten-in-de-zorg
https://www.internetconsultatie.nl/gegevensuitwisseling
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/10/internetconsulatie-van-start-voor-het-wetsvoorstel-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03941
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03933
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 Motie van de leden Van den Berg en Agema over onderzoek naar de sterke stijging van de 

kosten voor hulpmiddelen 

 Motie van het lid Veldman over de vergoedingsrichtlijnen voor hulpmiddelen tegen het  licht 

houden 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO Medisch zorglandschap – aangenomen: 

 Motie van het lid Van Gerven over de zorgplicht van zorgverzekeraars opdat verzekerden altijd 

een huisarts hebben 

 Gewijzigde motie van de leden Sazias en Veldman over het beter toegankelijk maken van 

informatie over welk ziekenhuis het beste is voor welke ingreep (t.v.v. 32620-252) 

 Motie van het lid Veldman over het in kaart brengen van zorg bij het opstellen van de 

regiobeelden 

 Motie van de leden Bergkamp en Veldman over het bevorderen van de levensloopbestendigheid 

van woningen 

 Motie van de leden Bergkamp en Veldman over overleg over de capaciteit en de 

financieringswijze voor tijdelijk verblijf 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg – aangenomen: 

 Motie van het lid Kerstens over overleg over het structureel financieren van initia tieven ls het 

MESO-concept 

 Motie van de leden Laan-Geselschap en Sazias over het uitbreiden van artikel 3.1.2van de Wlz 

naar broers en zussen met een indicatie 

 Motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar de effecten van de tariefdaling op het 

zorgaanbod 

 Motie van het lid Sazias over het zo optimaal mogelijk laten verlopen van verplichte verhuizingen 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VSO Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 

2018 – aangenomen: 

 Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over maatregelen en acties om het Wmo-

toezicht te versterken 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Blokhuis: 'Plan van aanpak hoog complexe zorg GGZ belangrijke stap in goede richting ' 

Nieuwsbericht | 13-03-2020  

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) vindt het plan dat zorgverzekeraars en –aanbieders hebben 

opgesteld om mensen met een hoog complexe zorgvraag beter te helpen, een belangrijke stap in de 

goede richting. Een stap die volgens de bewindspersoon hoognodig genomen moest worden. De 

betrokken partijen hebben een nieuwe werkwijze afgesproken voor een passende behandeling op 

maat voor deze groep patiënten, met steun van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.  

Documenten: 

Kamerbrief over plan van aanpak hoogcomplexe ggz - Kamerstuk: Kamerbrief | 13-03-2020 

Factsheet Maatwerk patiënten hoogcomplexe GGZ - Publicatie | 13-03-2020 

Plan van aanpak hoog complexe GGZ- GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland - Publicatie | 

13-03-2020 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03940
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03942
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03943
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P03943
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/13/blokhuis-plan-van-aanpak-hoog-complexe-zorg-ggz-belangrijke-stap-in-goede-richting
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Zie ook: 

GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijk plan van aanpak voor hoogcomplexe 

GGZ – ZN, 13-03-2020 

 

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO Strategische inzet EU 2020-2024 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-03-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO 

Strategische inzet EU 2020-2024. 

 

Kamerbrief over voortgang gegevensuitwisseling bij spoed 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang om bepaalde medische gegevens 

van burgers met hun toestemming digitaal beschikbaar te maken voor zorgverleners in geval van 

spoed. 

 

Kamerbrief stand van zakenbrief over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de 

antistollingszorg door trombosediensten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over het VGZ-

contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten. 

 

Kamerbrief over 'Het Resultaat Telt 2018' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over 'Het resultaat Telt 2018'. Het HRT bevat de 

resultaten van de indicatoren van de basisset van ziekenhuizen en particuliere klinieken 

 

Beantwoording Kamervragen over problemen regionale zorgcentrale Eindhoven 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de problemen bij de regionale zorgcentrale Centrale24 in 

Eindhoven. 

 

Beantwoording Kamervragen over de mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over de mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep.  

 

Beantwoording Kamervragen over manifest Lijm de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het manifest van Lijm de zorg. 

 

Kamervragen over bericht in Argos dat onbevoegd personeel van hulpmiddelenfabrikanten in de 

operatiekamers van ziekenhuizen meehelpen bij operaties. 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2020 

Minister Bruins beantwoord vragen over het bericht in Argos dat onbevoegd personeel van 

hulpmiddelenfabrikanten in de operatiekamers van ziekenhuizen meehelpen bij operaties.  

 

 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4702470144
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4702470144
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/10/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-strategische-inzet-eu-2020-2024-kamerstuk-32-620-nr-239
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-over-voortgang-gegevensuitwisseling-bij-spoed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-stand-van-zakenbrief-over-het-vgz-contracteerbeleid-met-betrekking-tot-de-antistollingszorg-door-trombosediensten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-stand-van-zakenbrief-over-het-vgz-contracteerbeleid-met-betrekking-tot-de-antistollingszorg-door-trombosediensten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/16/kamerbrief-over-het-resultaat-telt-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/10/beantwoording-kamervragen-over-de-problemen-bij-de-regionale-zorgcentrale-centrale24-in-eindhoven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/10/beantwoording-kamervragen-over-de-mogelijke-doorstart-van-de-hoenderloo-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/10/beantwoording-kamervragen-over-manifest-lijm-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/13/kamervragen-over-bericht-in-argos-dat-onbevoegd-personeel-van-hulpmiddelenfabrikanten-in-de-operatiekamers-van-ziekenhuizen-meehelpen-bij-operaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/13/kamervragen-over-bericht-in-argos-dat-onbevoegd-personeel-van-hulpmiddelenfabrikanten-in-de-operatiekamers-van-ziekenhuizen-meehelpen-bij-operaties
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Beantwoording Kamervragen over een door de industrie gesponsord onderzoek naar implantaten  

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2020 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over een door de industrie gesponsord onderzoek naar 

implantaten. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen dreigt, 

waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2020 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Acuut tekort aan medische hulpmiddelen 

dreigt, waarschuwt Zwolse klinisch fysicus’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het coronavirus (COVID-19) 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2020 

Antwoorden van minister Bruins, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, op de Kamervragen over het coronavirus (COVID-19). 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:RBNNE:2020:1053 - Rechtbank Noord-Nederland - 10-3-2020 - Bodemzaak - Eerste aanleg 

- enkelvoudig - Op tegenspraak - Civiel recht 

Vergoeding in vaststellingsovereenkomst niet in strijd met overgangsrecht WNT. Kantonrechter wijkt 

af van oordeel het CIBG. 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:1857 - Rechtbank Den Haag - 28-2-2020 - Kort geding - Civiel recht; 

Aanbestedingsrecht 

Kort geding. Aanbesteding. Selectiecriterium is duidelijk en door aanbestedendie dienst bij 

beoordeling aanmelding eiser correct toegepast. Vordering om eiser alsnog toe te laten voor het doen 

van een inschrijving afgewezen. 

  

ECLI:NL:RBMNE:2020:919 - Rechtbank Midden-Nederland - 9-3-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Strafrecht 

Vrijspraak voor medeplegen en medeplichtigheid aan PGB-fraude (valsheid in geschrifte). 

Overwegingen over de rol van verdachte in het bedrijf van haar vader waarbinnen de fraude is 

gepleegd. 

  

ECLI:NL:RBMNE:2020:918 - Rechtbank Midden-Nederland - 9-3-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Strafrecht 

Fraude met betrekking tot de verantwoording van persoonsgebonden budgetten van ambulante 

cliënten. Veroordeling rechtspersoon tot een geldboete van 10.000 euro voor PGB-fraude (valsheid in 

geschrifte). 

  

ECLI:NL:RBZWB:2020:1113 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 4-3-2020 - Bodemzaak - Civiel 

recht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/13/beantwoording-kamervragen-over-een-door-de-industrie-gesponsord-onderzoek-naar-implantaten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/13/beantwoording-kamervragen-over-bericht-%E2%80%98acuut-tekort-aan-medische-hulpmiddelen-dreigt-waarschuwt-zwolse-klinisch-fysicus%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/13/beantwoording-kamervragen-over-bericht-%E2%80%98acuut-tekort-aan-medische-hulpmiddelen-dreigt-waarschuwt-zwolse-klinisch-fysicus%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/16/beantwoording-kamervragen-over-het-coronavirus-covid-19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:1053
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:1053
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1857
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1857
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:919
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:918
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:918
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1113
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1113


 

 

Week 12  

News Update Zorg 

6/9 

Z
O

R
G

/1
3

4
1

6
1

3
9

.1
 

“Toetsing preferentie beleid Zorgverzekeraar tav van vitamine-D preparaten aan artikel 2.8 lid 1 BzV” 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand 

Nieuwsbericht | 17-03-2020  

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de 

komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op 

afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e -mail, 

patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de 

mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen 

eventuele belemmeringen voorzorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op 

afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.  

 

NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus 

Nieuwsbericht | 13-03-2020  

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het 

aantal mensen met een coronabesmetting. Zij zetten alle zeilen bij om goede zorg te blijven leveren. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil de zorgprofessionals vanuit haar rol optimaal ondersteunen 

in hun werk. Onze regelgeving mag hierin niet belemmeren. Veilige en tijdige zorg aan patiënten 

staat voorop. Daarom gaan wij een regel in de medisch-specialistische zorg tijdelijk verruimen en 

maken wij een nieuwe regel voor de langdurige zorg. 

Zie ook: 

Advies KNMG: ga in nood soepeler om met regels rond Wet BIG om levens te redden – KNMG, 16-

03-2020 

 

NZa keurt concentratie Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis alsnog goed 

Nieuwsbericht | 13-03-2020  

Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen van het IJsselland 

Ziekenhuis, maar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verbindt daar wel een voorwaarde aan. De 

ziekenhuizen moeten de komende vijf jaar jaarlijks aan ons rapporteren op welke wijze zij de 

initiatieven voor verdere samenwerking vormgeven. 

 

Inspectie Gezondheidszorg 

Internationale samenwerking van essentieel belang voor efficiënt toezicht op geneesmiddelen  

Nieuwsbericht | 12-03-2020  

In een globaliserende wereld komt het toezicht op geneesmiddelen voor uitdagingen te staan. Het 

Nivel deed in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een verkennend onderzoek naar 

mogelijke oplossingen. Een brede en intensieve internationale samenwerking is van belang om het 

toezicht effectief en efficiënt te houden, constateert het Nivel. Dat onderschrijft de inspectie. 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_280639_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/advies-knmg-ga-in-nood-soepeler-om-met-regels-rond-wet-big-om-levens-te-redden.htm
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-keurt-concentratie-erasmus-mc-en-ijsselland-ziekenhuis-alsnog-goed
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/internationale-samenwerking-van-essentieel-belang-voor-efficient-toezicht-op-geneesmiddelen
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Patiënten kregen in 2018 betere zorg in ziekenhuizen en klinieken 

Nieuwsbericht | 16-03-2020 | 14:00 

Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben in 2018 betere zorg geleverd met betere uitkomsten 

voor de patiënt. Dat blijkt uit Het Resultaat telt, een analyse van indicatoren door de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

 

Waarschuwing over zelftesten voor coronavirus 

Nieuwsbericht | 16-03-2020 

Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt zij n 

verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Zelftesten kunnen een 

foutief resultaat opleveren, positief of negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden 

juist ten onrechte gerustgesteld. Daarom moet een aangemelde instantie altijd beoordelen of een 

zelftest bruikbaar en begrijpelijk is voor gebruik thuis. 

 

Coronavirus: Instellingen hebben ruimte om ondersteunende medewerkers in te zetten 

Nieuwsbericht | 16-03-2020  

Nu de reguliere zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgsectoren onder druk komt te 

staan (of dat dreigt), bekijken veel instellingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld studenten 

geneeskunde, leerling-verpleegkundigen en gepensioneerde zorgverleners (BIG-geregistreerd, of niet 

meer) in te zetten ter ondersteuning van zorgverleners. 

 

Coronavirus: wat bij een tekort aan medische hulpmiddelen 

Nieuwsbericht | 11-03-2020 

Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat de reguliere medische 

hulpmiddelen niet meer voorhanden zijn door tekorten. Dan kan het noodzakelijk zijn af te wijken van 

de richtlijnen, om toch te voldoen aan de verplichting om zorg te verlenen. 

Europese Commissie   
 

Coronavirus: Commission offers financing to innovative vaccines company CureVac 

16-03-2020 

Today, the Commission offered up to €80 million of financial support to CureVac, a higly innovative 

vaccine developer from Tübingen, Germany, to scale up development and production of a vaccine 

against the Coronavirus in Europe. Commission President Ursula von der Leyen and Commissioner 

for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, Mariya Gabriel, discussed with the CureVac 

management via videoconference. The Vice-President of the European Investment Bank (EIB), 

Ambroise Fayolle, also participated. The support would come in form of an EU guarantee of a 

currently assessed EIB loan of an identical amount, in the framework of the InnovFin Infectious 

Disease Finance Facility under Horizon 2020. 

 

COVID-19: Commission presents guidelines for border measures to protect health and keep goods 

and essential services available 

16-03-2020 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/patienten-kregen-in-2018-betere-zorg-in-ziekenhuizen-en-klinieken
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/waarschuwing-over-zelftesten-voor-coronavirus
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/coronavirus-instellingen-hebben-ruimte-om-ondersteunende-medewerkers-in-te-zetten
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/11/coronavirus-wat-bij-een-tekort-aan-medische-hulpmiddelen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_468
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Today, the Commission presented guidelines to Member States on health-related border 

management measures in the context of the COVID-19 emergency. The aim is to protect citizens' 

health, ensure the right treatment of people who do have to travel, and make sure essential goods 

and services remain available. Commissioners Kyriakides and Johansson have presented the 

guidelines to EU ministers of Health and of Home Affairs at their first joint video meeting starting at 

11am this morning.   

 

Commission moves to ensure supply of personal protective equipment in the European Union 

15-03-2020 

In its continuing efforts to protect citizens and to coordinate the response to COVID-19, the 

Commission has taken immediate steps to protect the availability of supplies of personal protective 

equipment (PPE), by requiring that exports of such equipment outside of the European Union are 

subject to an export authorisation by Member States. 

Zie ook: 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van 

de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning  

Publicatieblad van de Europese Unie L 077I 15-03-2020 

 

Covid-19: Commissie presenteert gecoördineerde Europese respons om de economische gevolgen 

van het Coronavirus tegen te gaan* 

13-03-2020 

Covid-19 is een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid voor onze burgers, 

samenlevingen en economieën, met besmettingen in alle lidstaten. Het veroorzaakt een grote 

economische schok voor de EU. Daarom presenteert de Commissie vandaag een onmiddellijke 

respons om de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van Covid-19 te beperken, in de vorm 

van een gecoördineerde Europese respons… 

Zie ook: 

Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united 13-03-2020 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address the 

economic impact of COVID-19 13-03-2020 

Gecoördineerde Europese respons op het coronavirus: Vragen en antwoorden 13-03-2020 

 

Aanbeveling(EU)2020/403van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende 

conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging 

Publicatieblad van de Europese Unie L 079I 16-03-2020 

…Teneinde de beschikbaarheid van PBM en medische hulpmiddelen voor adequate bescherming te 

waarborgen tijdens de uitbraak van Covid-19 verzoekt de Commissie alle marktdeelnemers in de 

gehele toeleveringsketen, alsook de aangemelde instanties en de markttoezichtautoriteiten, alle tot 

hun beschikking staande maatregelen te nemen ter ondersteuning van de inspanningen om ervoor te 

zorgen dat het aanbod van PBM en medische hulpmiddelen op de gehele EU-markt zal voldoen aan 

de voortdurend stijgende vraag. Dergelijke maatregelen zouden echter geen nadelig effect mogen 

hebben op het algemene niveau van gezondheid en veiligheid, en alle betrokken belanghebbenden 

zouden moeten waarborgen dat een persoonlijk beschermingsmiddel of een medisch hulpmiddel dat 

in de EU in de handel wordt gebracht, een adequaat niveau van bescherming van de gezondheid en 

de veiligheid van de gebruikers blijft bieden… 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_469
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ac_20_466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/statement_20_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.NLD&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.NLD&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
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Publicaties   
 

NJB 2020/675 - Redactie  

Nederlands Juristenblad, Robuust toezicht NZA 

  

FIP 2020/83 - Crul, F.D. - Art. - Ziekenhuisfaillissementen na Slotervaart 
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