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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 16 - 23 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    

Officiële publicaties  

Besluit van 6 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding 

van de Verzamelwet VWS 2020  

18-03-2020 Staatsblad 2020, 93 

 

Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de 

invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)  

18-03-2020 Staatsblad 2020, 95 

 

Besluit van 14 maart 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Stb. 2019, 215)  

20-03-2020 Staatsblad 2020, 97 

 

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 maart 2020, nr. 

WJZ/20073901, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met 

tijdelijke uitbreiding BMKB vanwege de uitbraak van het coronavirus   

20-03-2020 Staatscourant 2020, 17289 

 

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 10 maart 2020, kenmerk 1642169-201362-CZ, op 

grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake hervorming 

beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg  

19-03-2020 Staatscourant 2020, 15715 

 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-93.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-93.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-95.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-95.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-97.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-97.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17289.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17289.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17289.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15715.pdf
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Internetconsultaties 

Wet maatschappelijk verantwoord gunnen jeugdwet en Wmo 2015 

De consultatie ziet op een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015. Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering 

waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van 

jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee 

delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen.  

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum 23-03-2020  

Einddatum consultatie 20-04-2020 

 

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein 

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en 

gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek. Tevens regelt het een duidelijk taak voor 

gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf 

of een ander.  

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum 19-03-2020  

Einddatum consultatie 14-05-2020 

 

Tweede en Eerste Kamer 

Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het 

coronavirus – aangenomen: 

 Motie van het lid Ouwehand c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen 

 Motie van het lid Klaver c.s. over verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en 

beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit classificeren 

 Motie van de leden Klaver en Segers over veilig stellen van de voedselvoorziening aan de 

allerarmsten 

 Motie van het lid Hijink c.s. over specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren inde 

samenleving 

 Gewijzigde motie van het lid Hijink over voorkomen van monopolisering van een vaccindoor één 

bedrijf of land (t.v.v. 25295-160) 

 Motie van de leden Asscher en Krol over een helder landelijk beleid ten aanzien van  

bescherming van de meest kwetsbare groep mensen 

 Motie van de leden Van Haga en Baudet over de bureaucratie rond uitstel van belastingen tot 

een minimum beperken 

 Motie van het lid Krol c.s. over een noodplan voor het voorkomen van knelpunten ten  aanzien 

van de positie van ouderen en kwetsbare mensen 

 Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus 

toekennen 

 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen 

en te ontzorgen 

 

https://www.internetconsultatie.nl/maatschappelijkverantwoordgunnen
https://www.internetconsultatie.nl/meervoudigeproblematiek
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04653
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04653
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen 

Nieuwsbericht | 18-03-2020  

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 

januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het 

register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten. De inzet van 

extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen 

bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order.  

Zie ook: 

Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie – ActiZ, 19-03-2020 

Maatregelen voor werving meer zorgpersoneel – NVZ, 18-03-2020 

Minister bevestigt versoepeling BIG-regels voor inzet zorgpersoneel in noodsituaties – KNMG, 19-03-

2020 

 

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht 

Nieuwsbericht | 18-03-2020  

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te 

werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de vraag 

van zorgorganisaties. Op extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals 

die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg - 

en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen 

hier terecht. 

 

Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg 

Nieuwsbericht | 20-03-2020  

De aanpak van het coronavirus heeft de volle aandacht van het kabinet. Bruno Bruins heeft hier de 

afgelopen periode met veel energie leiding aan gegeven. In deze tijden van crisis is snelle opvolging 

noodzakelijk, nu hij gisteren zijn aftreden bekend maakte. Gezien de omvang en duur van de 

bestrijding van de crisis en de impact op de volksgezondheid heeft het kabinet gezocht naar een 

ervaren bestuurder die zo snel mogelijk de portefeuille van Medische Zorg in kan vullen. Martin van 

Rijn zal voor de duur van de bestrijding van het coronavirus, voor de duur van 3 maanden, als tijdelijk 

minister voor Medische Zorg aantreden. Hij doet dit op verzoek van het kabinet en op persoonlijke 

titel. 

Zie ook: 

Toespraak minister Van Rijn na beëdiging - Toespraak | 23-03-2020 

 

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk 

Nieuwsbericht | 24-03-2020  

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en 

zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of 

beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling 

ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen 

investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz -

aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen 

kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/18/bruins-zet-deur-open-voor-voormalig-verpleegkundigen-en-artsen
https://www.actiz.nl/nieuws/landelijke-richtlijnen-zorgverleners-en-big-herregistratie
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/maatregelen-voor-werving-meer-zorgpersoneel
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/minister-bevestigt-versoepeling-big-regels-voor-inzet-zorgpersoneel-in-noodsituaties.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/18/vraag--aanbod-extra-zorgpersoneel-bij-elkaar-gebracht
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/20/martin-van-rijn-tijdelijk-nieuwe-minister-voor-medische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/toespraken/2020/03/23/toespraak-minister-van-rijn-na-beediging
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/noodregeling-maakt-direct-meer-digitale-zorg-thuis-mogelijk
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Kamerbrief stand van zaken bestrijding COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2020 

Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet neemt 

in de bestrijding van het coronavirus op het terrein van volksgezondheid en zorg. 

Bijlagen: 

Officiële landelijke lijn inkoop, herverdeling, distributie beschermingsmiddelen en medische 

hulpmiddelen waar tekorten van zijn - Publicatie | 17-03-2020 

Aanvullende maatregelen inzet voormalig-zorgpersoneel - Richtlijn | 17-03-2020 

 

Aanbieding advies OMT 17 maart 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-03-2020 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 

17 maart 2020. 

Bijlage: 

Advies na 60e OMT COVID-19 - Brief | 17-03-2020 

 

Kamerbrief COVID 19: Update stand van zaken 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2020 

Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken met betrekking 

tot de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). 

 

Kamerbrief over crisisstructuur ggz, reactie op motie Ouwehand c.s. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2020 

Staatssecretaris Paul Blokhuis geeft zijn reactie op signalen van ggz-aanbieders dat de continuïteit 

van zorg voor bestaande cliënten in het gedrang kan komen door onder meer ziekte van 

zorgprofessionals en een gebrek aan beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

Beantwoording Kamervragen over artikel ‘Overleg over mogelijk tekort aan medicijnen’  

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2020 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het artikel ‘Overleg over mogelijk tekort aan medicijnen’ en 

mogelijk uitstel van de invoering van de nieuwe Wet geneesmiddelenprijzen. 

 

Kamerbrief resultaten kostenonderzoek paramedische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2020 

Minister Bruins meldt de uitkomsten van een onderzoek naar de kosten van paramedische zorg. 

Onder paramedische zorg vallen onder meer fysiotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten en 

diëtisten. 

Bijlage:  

Kostenonderzoek paramedische zorg - Rapport | 12-03-2020 

 

Kamerbrief over Perspectief voor de Jeugd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2020 

De ministers De Jonge en Dekker sturen een brief met voorstellen om de organisatie van de 

jeugdzorg te verbeteren. 

Bijlagen: 

Verslag 24-uurs-werkconferentie 'Perspectief voor de Jeugd' - Publicatie | 09-03-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-stand-van-zaken-bestrijding-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/18/aanbieding-advies-omt-17-maart-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-covid-19-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-crisisstructuur-ggz-reactie-op-motie-ouwehand-c.s
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/18/beantwoording-kamervragen-over-artikel-overleg-over-mogelijk-tekort-aan-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/19/kamerbrief-over-kostenonderzoek-paramedische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd
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Interventieladder interbestuurlijk toezicht Jeugdwet - Publicatie | 20-03-2020 

 

Kamerbrief over advies inzake bekostiging expertisecentra langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het NZa-advies inzake bekostiging 

expertisecentra langdurige zorg. 

Bijlage: 

Advies bekostiging Kennis en zorg voor laag volume hoog complexe doelgroepen in de Wet 

langdurige zorg - Publicatie | 29-02-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over onbegrijpelijke ziekenhuisrekeningen 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-03-2020 

Antwoorden van minister Bruins op de Kamervragen over onbegrijpelijke ziekenhuisrekeningen.  

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:GHSHE:2020:982 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 17-3-2020 - Hoger beroep - Verwijzing 

na Hoge Raad - Civiel recht 

Uitspraak na verwijzing HR 12 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1902) 

  

ECLI:NL:RBLIM:2020:1924 - Rechtbank Limburg - 4-3-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - Civiel 

recht 

PGB. Zorgkantoor keurt de verantwoording van een grote groep budgethouders af. Budgethouders 

cederen hun vorderingen op zorgverlener aan zorgkantoor. Zorgkantoor vordert van zorgverlener 

terugbetaling van pgb dan wel schadevergoeding. Ontvankelijkheid zorgkantoor? 

Zorgovereenkomsten nietig of vernietigbaar o.g.v. 3:40 BW, bedrog, dwaling of misbruik van 

omstandigheden? Ongerechtvaardigde verrijking door zorgverlener? Onrechtmatige daad jegens 

budgethouders of zorgkantoor? Schade? Stelplicht? 

  

ECLI:NL:RBZWB:2020:1224 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20-3-2020 - Kort geding - Civiel 

recht 

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

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa advies over bekostiging langdurige zorg voor mensen die complexe, intensieve zorg nodig 

hebben 

Nieuwsbericht | 18-03-2020  

De bekostiging van patiënten die hoog-complexe zorg nodig hebben vanwege een weinig 

voorkomende aandoening moet goed geregeld zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit brengt advies uit 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-over-nza-advies-inzake-bekostiging-expertisecentra-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/17/beantwoording-kamervragen-over-onbegrijpelijke-ziekenhuisrekeningen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:982
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:982
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:1924
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:1924
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1224
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1224
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/nza-advies-over-bekostiging-langdurige-zorg-voor-mensen-die-complexe-intensieve-zorg-nodig-hebben
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/nza-advies-over-bekostiging-langdurige-zorg-voor-mensen-die-complexe-intensieve-zorg-nodig-hebben
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_303705_22/1/
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over de bekostiging van deze zorg. We hebben ook de financiële impact berekend van de bekostiging 

en een implementatieplanning opgenomen. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Unilabs wil Saltro overnemen (concentratiemelding) 

Publicatie | Concentratiemelding| 19-03-2020 

Unilabs wil Saltro overnemen. De bedrijven hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de 

overname. 

 

Inspectie Gezondheidszorg  

Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 

Zorgaanbieders en de jeugdhulp hebben hun handen vol door het coronavirus. De Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat in deze periode daarom de termijnen voor zorgaanbieders los 

die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een 

inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren.  

Europese Commissie   | Europees Parlement 
 

Verklaring van uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager over een ontwerpvoorstel voor een 

tijdelijke kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie in de context van de 

uitbraak van COVID-19 

EC Verklaring |17 maart 2020| Brussel 

Gisteravond heeft de Europese Commissie de lidstaten ter raadpleging een ontwerpvoorstel 

toegezonden voor een tijdelijke kaderregeling voor staatssteun ter ondersteuning van de economie in 

de context van de uitbraak van COVID-19, op basis van artikel 107, lid 3, onder b), VWEU, om een 

ernstige verstoring in de economie van de hele EU op te heffen. 

 

COVID-19: Commissie legt voor het eerst rescEU-voorraad van medische uitrusting aan 

EC Persbericht |19 maart 2020 |Brussel 

Vandaag heeft de Europese Commissie besloten een strategische “rescEU” -voorraad aan te leggen 

van medische uitrusting, zoals beademingsapparatuur en beschermingsmaskers, om EU-landen te 

helpen bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie. 

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Met deze gemeenschappelijke Europese reservevoorraad van 

medisch noodmateriaal, die we voor het eerst aanleggen, zetten we de solidariteit van de EU om in 

concrete maatregelen die alle lidstaten en alle burgers ten goede zal komen. Elkaar helpen is de 

enige weg.” 

 

Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of 

production 

EC Press release |20 March 2020| Brussels 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_303705_22/1/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/unilabs-wil-saltro-overnemen-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/inspectie-laat-termijnen-voor-zorgaanbieders-los-bij-verplichtingen-en-verzoeken
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/STATEMENT_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/STATEMENT_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/STATEMENT_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_476
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_502
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_502
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In the context of the Coronavirus crisis, the Commission is working with industry and Member States 

to maximise the availability of masks, gloves, gowns and other medical supplies. Efforts include 

increasing production by existing manufacturers, facilitating imports and activating alternative ways of 

producing equipment. 

 

COVID-19: Commissie lanceert Europees team van wetenschappelijke deskundigen ter versterking 

van EU-coördinatie en medische respons 

EC Persbericht |17 maart 2020 |Brussel 

De Europese Commissie heeft vandaag een adviespanel inzake COVID-19 opgericht dat is 

samengesteld uit epidemiologen en virologen uit verschillende lidstaten om EU-richtsnoeren op te 

stellen voor wetenschappelijk gefundeerde en gecoördineerde risicobeheersmaatregelen. Dit panel, 

dat is ingesteld naar aanleiding van een mandaat van de EU-lidstaten, wordt gezamenlijk 

voorgezeten door de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, en Stella Kyriakides, 

commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid. 

 

COVID-19: research package welcomed, EU needs to be better equipped in future 

EP Press Releases 20-03-2020      

 EC proposes significant budget package to fight pandemic 

 EP Research MEP welcomes emergency measures 

 We have to invest more in research and be ready for the next crisis 

Crisis-response measures should be combined with a long-term commitment to EU research 

programmes, says Research MEP. 

 

COVID-19: EU institutions take action to procure life-saving medical equipment 

EP Press Releases 23-03-2020 

 EU to buy medical equipment for hospitals totalling 50 million EUR 

 Tests, masks and respiratory ventilators will be jointly procured 

 More than 1800 EU citizens repatriated to date 

Parliament is working with member states to ensure that the EU can buy ventilators, masks and other 

medical equipment to be put at the disposal of hospitals across the EU. 

Sectornieuws  
 

Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen 

ActiZ, 18-03-2020 

Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als 

gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving 

inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. Het kabinet heeft besloten de zorg 

daarin tegemoet te komen. Tevens heeft het kabinet in overleg met sociale partners een aantal 

aanvullende WAB maatregelen genomen. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_481
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200319IPR75304/covid-19-research-package-welcomed-eu-needs-to-be-better-equipped-in-future
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200323IPR75622/covid-19-eu-institutions-take-action-to-procure-life-saving-medical-equipment
https://www.actiz.nl/nieuws/kabinet-komt-tegemoet-aan-verzoek-zorgbranches-inzake-wab-maatregelen
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2020/03/oproep-aan-minister-koolmees-schort-ww-boete-op-voor-continuiteit-van-zorg
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Ziekenhuizen stellen planbare zorg uit 

NVZ, 19-03-2020 

De NVZ heeft in een enquête aan ziekenhuizen en revalidatie-instellingen gevraagd wat de gevolgen 

zijn van het coronavirus. 76 % van de ondervraagden meldt dat de planbare zorg wordt uitgesteld, 9 

% zegt dat dat nog gaat gebeuren. De belangrijkste argumenten voor het uitstel zijn het indammen 

van verspreiding van het virus en het tegengaan van besmetting van ziekenhuispatiënten. Aan de 

NVZ-enquête hebben 46 ziekenhuizen uit heel Nederland meegedaan. 

 

Concrete maatregelen zorgkantoren voor aanbieders langdurige zorg 

ZN, 23-03-2020 

Zorgkantoren zien een enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgverleners in de 

langdurige zorg. De impact van het coronavirus op het werk van deze zorgprofessionals is e rg groot. 

Zij verlenen zorg aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving. 

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere 

omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. Daarom willen 

zorgkantoren eventuele zorgen over de financiële positie voorkomen en staan zij met concrete 

maatregelen klaar. 

 

Zorgverzekeraars verkorten maximale controletermijnen farmacie, paramedische zorg en GGZ 

ZN, 23-03-2020 

Zorgverzekeraars hebben, in navolging van de afspraken die eind 2019 zijn gemaakt voor de sector 

wijkverpleging, afgesproken om nog een aantal maximale controletermijnen te verkorten. Vanaf 2021 

hanteren verzekeraars een maximale controletermijn van 2 kalenderjaren voor de sectoren farmacie 

en paramedische zorg en een termijn van 3 kalenderjaren voor de sector GGZ. Hiermee worden de 

administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars verminderd. 

 

Gemeenten grijpen corona aan voor stoppen financiering jeugdzorg 

FNV, 20-03-2020 

Geschokt en woedend. Zo reageert de FNV op het besluit van de gemeenten Zaltbommel en 

Maasdriel. Jeugdzorginstellingen krijgen van hen geen geld meer voor zorg die zij minder of op een 

andere manier leveren door de coronacrisis. ‘Een kortzichtig en moreel verwerpelijk besluit’ , zegt 

bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn. 

Publicaties    
 

NJB 2020/737 - Redactie  

Nederlands Juristenblad, Transparantieregister zorg 

  

GJ 2020/41 - Met noot - Jong de, M. - Rechtbank Gelderland - 12-12-2019 

Cliëntenraad, Ontbinding, Disfunctionerende cliëntenraad, Behartiging gemeenschappelijke 

belangen, Schriftelijke medezeggenschapsregeling 

 

 

  

https://nvz-ziekenhuizen.nl/persbericht-nieuws/ziekenhuizen-stellen-planbare-zorg-uit
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4738809856
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4737794048
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/03/gemeenten-grijpen-corona-aan-voor-stoppen-financie
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GJ 2020/39 - Met noot - Keijzer, A. - Gerechtshof Den Haag - 14-1-2020 

Zorgvastgoed, Financiering zorginfrastructuur, Structureel financieren zorginfrastructuur, Geen 

gerechtvaardigd vertrouwen, Geen eigen toezegging, Tekortkoming in de nakoming van verbintenis 

tot dekking van de exploitatiekosten, Geen gebondenheid ministerie aan toezegging CVZ 

  

JGR 2020/1 - Met noot - Schutjens, M.D.B. - Raad van State - 20-11-2019 

Definitie geneesmiddel, Aandieningscriterium, Reclame, Reclame voor ongeregistreerde 

geneesmiddelen, Handelsvergunning, Homeopathisch geneesmiddel 

  

JGR 2020/3 - Met noot - Meddens-Bakker, M. - Stichting Code Geneesmiddelenreclame - 26-7-2019 

Geneesmiddelenreclame, Vergelijkende reclame, Onderbouwing claims, Indicatie, Strijd met 

uitspraak 

JGR 2020/6 - Met noot - Lisman, J.A. - Gerechtshof Den Haag - 10-12-2019 

Dient een zorgverzekeraar zich bij het selecteren van leveranciers van medische hulpmiddelen aan 

regels van aanbestedingsrecht te houden? (Gerechtshof ’s-Gravenhage, 10-12-2019, JGR 2020/6, 

Geannoteerd door Lisman, J.A.) 

  

JGR 2020/5 - Met noot - Lisman, J.A. - Rechtbank Den Haag - 3-10-2018 

Inkoopprocedure, Medische hulpmiddelen, Aanbestedingsrecht, Openbare aanbesteding, 

Aanbestedende dienst, Rechtsverwerking 

  

JGR 2020/2 - Met noot - Meddens-Bakker, M. - Stichting Code Geneesmiddelenreclame - 26-4-2019 

Geneesmiddelenreclame, Vergelijkende reclame, Onderbouwing claims, Eindpunten, Indicatie, 

Comparator 
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