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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 23 maart - 6 april 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    

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Aankondiging sluiskandidaten 2e helft 2020  

30-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 650 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Verslag van een schriftelijk overleg over de Start Invest-NL  

26-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. 35 

 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK inzake aanvullende overeenkomst 

Invest-NL  

25-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. N 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 20 maart 2020, houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG teneinde regels te 

stellen over het gebruik van het BIG-nummer door geregistreerde beroepsbeoefenaren  

02-04-2020 Staatsblad 2020, 111 

 

Besluit van 6 maart 2020, houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in 

verband met de periodieke registratie van physician assistants  

31-03-2020 Staatsblad 2020, 107 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 maart 2020, kenmerk 1666790-203591-WJZ, 

houdende aanpassing van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met Covid-19  

31-03-2020 Staatscourant 2020, 19413 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-928178.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-35.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-N.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-N.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-107.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-107.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19413.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19413.pdf
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Zie ook: 

Correctie van NZa maximumtarieven add-ongeneesmiddelen uit G-standaard april 2020 – NZa 

Nieuwsbericht | 03-04-2020  

 

Tweede en Eerste Kamer 

Debatten en briefing over bestrijding coronavirus 

Tweede Kamer, 26-03-2020 

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 26 maart over de bestrijding van het coronavirus. 

Voorafgaand aan het plenaire debat kregen Kamerleden op woensdag 25 maart 2020 een technische 

briefing en vergaderden ze tijdens een gecombineerd wetgevingsoverleg over het aanpassen van 

lopende begrotingen. 

 

Stemmingsuitslagen Tweede Kamer, 26-03-2020 

1 Stemming over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen 

rondom het coronavirus  

2 Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus  

3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 

(Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35412)   

4 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor 

het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35413)    

5 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) 

(35414)  

6 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 

voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35415)  

7 Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over vier incidentele suppletoire begrotingen inzake het 

noodpakket banen en economie  

8 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 

(Incidentele suppletoire begroting inzake consulaire dienstverlening) (35416)   

 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

Tweede Kamer, 1 april 2020, debat - Hoe verloopt de bestrijding van coronavirus COVID-19? De 

Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) over de stand van 

zaken. 

 

Stemmingsuitslagen Tweede Kamer, 26-03-2020 

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

 

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen 

Eerste Kamer, 07-04-2020 

 Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economie 

(35.412)  

 Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen 

en economie (35.413)  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/correctie-van-nza-maximumtarieven-add-ongeneesmiddelen-uit-g-standaard-april-2020
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/debatten-en-briefing-over-bestrijding-coronavirus
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04856
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04856
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04680
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04817
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04817
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04818
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04818
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04819
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04819
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04819
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04820
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04820
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04849
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04849
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04821
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04821
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-ontwikkelingen-rondom-het-1
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P04898
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35412_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35412_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35413_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35413_incidentele_suppletoire
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 Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket 

banen en economie (35.414)  

 Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket 

banen en economie (35.415)  

 Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening 

(35.416)  

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische 

centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium 

Hulpmiddelen’. 

 

Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders 

Nieuwsbericht | 25-03-2020  

Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel 

meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben 

daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen 

de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. 

 

Speciaal gezant voor de coronacrisis 

Nieuwsbericht | 26-03-2020  

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike Sijbesma, 

voormalig CEO van biochemie-concern DSM, gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden 

voor diverse aspecten rondom de coronacrisis. 

 

Testcapaciteit verviervoudigd, coronatests mogelijk voor al het zorgpersoneel  

Nieuwsbericht | 31-03-2020  

De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het 

daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren. Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 

tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers en patiënten 

met klachten buiten het ziekenhuis kunnen voortaan ook worden getest.  

 

Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care   

Nieuwsbericht | 01-04-2020  

Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van 

coronapatiënten het hoofd te bieden, gaat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers 

(NVZA) de coördinatie van de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk organiseren. Dat 

hebben de NVZA, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie 

van Universitair Medisch Centra (NFU), de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf 

(BG Pharma), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen (CBG) met elkaar afgesproken in opdracht van het ministerie van VWS. 

Zie ook: 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35414_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35414_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35415_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35415_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35416_incidentele_suppletoire
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35416_incidentele_suppletoire
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/25/kabinet-en-vng-maken-afspraken-over-financiele-zekerheid-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/26/speciaal-gezant-voor-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/31/testcapaciteit-verviervoudigd-coronatests-mogelijk-voor-al-het-zorgpersoneel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/31/landelijk-coordinatiecentrum-geneesmiddelen-voor-coronapatienten-op-intensive-care
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Landelijk coördinatiepunt geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care – IGJ 

Nieuwsbericht | 01-04-2020 

 

Wijzigingen Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 juli 2020 

Publicatie | 02-04-2020 

Door een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het 

beroep van klinisch technoloog, na een positieve evaluatie van een tijdelijk experiment op grond van 

artikel 36a van de Wet BIG, opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG. Dit betekent dat klinisch 

technologen bevoegd zijn om een aantal van de in de wet BIG genoemde zogenaamde 

'voorbehouden handelingen' zelfstandig uitvoeren en tevens de wettelijke beschermde beroepstitel 

van klinisch technoloog voeren. 

 

Kamerbrief update stand van zaken COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2020 

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

de bestrijding van COVID-19. 

Bijlagen: 

Advies 61e OMT over COVID-19 - Publicatie | 25-03-2020 

Advies 60e OMT over COVID-19 - Publicatie | 25-03-2020 

Verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid over een mogelijke grote uitbraak van een 

infectieziekte - Publicatie | 25-03-2020 

 

Kamerbrief over beschikbaarheid geneesmiddelen en COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2020 

Minister Van Rijn beschrijft de maatregelen die hij neemt om medicijntekorten door de coronacrisis te 

voorkomen. 

 

Kamerbrief over Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens de crisis COVID-19 en motie online-

infrastructuur MDT 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-03-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over Maatschappelijke diensttijd tijdens de 

crisis COVID-19 en motie online-infrastructuur MDT. 

 

Kamerbrief over samenwerkingsafspraken ten behoeve van experiment geregistreerd-mondhygiënist 

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-03-2020 

Minister van Rijn informeert de Tweede Kamer over de samenwerkingsafspraken ten behoeve van 

experiment geregistreerd-mondhygiënist. 

Bijlage: 

Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het experiment geregistreerd-mondhygiënist - Publicatie | 

31-03-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een coronavaccin werkt 

door de Amerikaanse president Trump 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2020 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/landelijk-coordinatiepunt-geneesmiddelen-voor-coronapatienten-op-intensive-care
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/04/02/wijzigingen-wet-op-de-beroepen-in-de-individuele-gezondheidszorg-wet-big-per-1-juli-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/25/covid-19-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/26/kamerbrief-over-beschikbaarheid-geneesmiddelen-en-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-maatschappelijke-diensttijd-mdt-tijdens-coronacrisis-en-motie-online-infrastructuur-mdt-kamerstuk-35034-nr-11
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-maatschappelijke-diensttijd-mdt-tijdens-coronacrisis-en-motie-online-infrastructuur-mdt-kamerstuk-35034-nr-11
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/31/kamerbrief-over-samenwerkingsafspraken-ten-behoeve-van-experiment-geregistreerd-mondhyginist
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/25/beantwoording-kamervragen-over-het-opkopen-van-een-duits-bedrijf-dat-aan-een-coronavaccin-werkt-door-de-amerikaanse-president-trump-om-een-vaccin-uitsluitend-voor-amerikanen-te-verwerven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/25/beantwoording-kamervragen-over-het-opkopen-van-een-duits-bedrijf-dat-aan-een-coronavaccin-werkt-door-de-amerikaanse-president-trump-om-een-vaccin-uitsluitend-voor-amerikanen-te-verwerven


 

 

Week 14 & 15  

News Update Zorg 

5/18 

Z
O

R
G

/1
3

5
1

5
0

3
4

.1
 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het opkopen van een Duits bedrijf dat aan een 

coronavaccin werkt door de Amerikaanse president Trump om een vaccin uitsluitend voor 

Amerikanen te verwerven. 

 

Beantwoording Kamervragen over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de capaciteit van IC-units en 

beademingsapparaten in Nederland omtrent de Coronapandemie. 

 

Beantwoording Kamervragen over het gehanteerde beleid van het testen op COVID-19 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het gehanteerde beleid van het testen op COVID-

19 (corona)besmettingen. 

 

Beantwoording Kamervragen over gevolgen coronavirus 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de gevolgen van het coronavirus. De vragen gaan onder 

meer over beschikbaarheid van tests en beschermingsmiddelen en communicatie over maatregelen 

tegen het coronavirus. 

 

Beantwoording Kamervragen over het door gemeenten en zorgverzekeraars (niet) doorbetalen van 

zorgaanbieders 

Kamerstuk | 31-03-2020 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het door gemeenten en zorgverzekeraars (niet) 

doorbetalen van zorgaanbieders die als gevolg van de coronacrisis bijvoorbeeld geconfronteerd 

worden met ‘afbestelde’ zorg en ondersteuning. 

 

Beantwoording vragen over het bericht ‘Overleg over mogelijk tekort aan medicijnen’  

Kamerstuk: Kamervragen | 31-03-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over het bericht ‘Overleg over mogelijk tekort aan medicijnen’ 

 

Beantwoording Kamervragen over de open brief aan de Raad van Bestuur van Treant voor het 

behoud van acute zorg in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen 

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over de open brief aan de Raad van Bestuur van Treant voor 

het behoud van acute zorg in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. 

 

Overig 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Vertrouwen tot nulpunt gedaald: ‘We zijn enorm 

geschrokken, SKB moet zich nu echt afscheiden’’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-03-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt de vragen over het bericht ‘Vertrouwen tot nulpunt gedaald: We zijn 

enorm geschrokken, SKB moet zich nu echt afscheiden’. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/25/beantwoording-kamervragen-over-de-capaciteit-van-ic-units-en-beademingsapparaten-in-nederland-ivm-de-corona-pandemie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/25/beantwoording-kamervragen-over-het-gehanteerde-beleid-met-betrekking-tot-het-testen-op-covid-19-coronabesmettingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/26/beantwoording-kamervragen-over-gevolgen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/31/beantwoording-kamervragen-over-het-door-gemeenten-en-zorgverzekeraars-niet-doorbetalen-van-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/31/beantwoording-kamervragen-over-het-door-gemeenten-en-zorgverzekeraars-niet-doorbetalen-van-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/31/kamerbrief-overmogelijk-tekort-aan-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/06/beantwoording-kamervragen-over-de-open-brief-aan-de-raad-van-bestuur-van-treant-voor-het-behoud-van-acute-zorg-in-het-bethesda-ziekenhuis-in-hoogeveen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/06/beantwoording-kamervragen-over-de-open-brief-aan-de-raad-van-bestuur-van-treant-voor-het-behoud-van-acute-zorg-in-het-bethesda-ziekenhuis-in-hoogeveen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vertrouwen-tot-nulpunt-gedaald-we-zijn-enorm-geschrokken-skb-moet-zich-nu-echt-afscheiden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vertrouwen-tot-nulpunt-gedaald-we-zijn-enorm-geschrokken-skb-moet-zich-nu-echt-afscheiden
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Beantwoording Kamervragen over het bericht dat onbevoegd personeel van hulpmiddelenfabrikanten 

in de operatiekamers van ziekenhuizen meehelpen bij operaties 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-03-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over het bericht dat onbevoegd personeel van 

hulpmiddelenfabrikanten in de operatiekamers van ziekenhuizen meehelpen bij operaties.  

 

Beantwoording Kamervragen over actie fysiotherapeuten tegen zorgverzekeraar 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen over fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van 

de zorgverzekeraar. 

 

Kamerbrief over verlenging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-

specialistische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de Subsidieregeling overgang 

integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017-2019. 

 

Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over het overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020. 

Bijlagen: 

Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2019-2020 - Publicatie | 12-03-2020 

Overstapgedrag bij zorggebruikers - Rapport | 28-02-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over de immorele marketing door een medicijnfabrikant die is 

veroordeeld door de rechter 

Kamerstuk: Kamervragen | 06-04-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt de vragen over de immorele marketing door een medicijnfabrikant die 

is veroordeeld door de rechter. 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:GHARL:2020:2649 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 31-3-2020 - Hoger beroep kort 

geding - Civiel recht 

Executiegeschil over overeenkomst betreffende software voor patiëntenzuilen in ziekenhuizen. 

Reikwijdte inzageverplichting (versterkt met een dwangsom) in eerste kortgedingvonnis nader 

uitgelegd in de motivering van een tweede kortgedingvonnis, zonder dat het dictum van het eerste 

vonnis is gewijzigd. Dit leidt er volgens het hof niet toe dat er alsnog dwangsommen zijn verbeurd op 

grond van het eerste vonnis. Inmiddels is op grond van een derde kortgedingvonnis aan de verruimde 

inzageverplichting voldaan, zodat het spoedeisend belang in hoger beroep is komen te ontvallen. 

  

ECLI:NL:RBOBR:2020:1761 - Rechtbank Oost-Brabant - 26-3-2020 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

enkelvoudig - Civiel recht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-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/2020/03/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-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/2020/03/25/beantwoording-kamervragen-over-actie-fysiotherapeuten-tegen-zorgverzekeraar
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-over-verlenging-van-de-subsidieregeling-overgang-integrale-tarieven-medisch-specialistische-zorg-2017-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-over-verlenging-van-de-subsidieregeling-overgang-integrale-tarieven-medisch-specialistische-zorg-2017-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/02/kamerbrief-overstapseizoen-zorgverzekering-2019-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/06/beantwoording-kamervragen-over-de-immorele-marketing-door-een-medicijnfabrikant-die-is-veroordeeld-door-de-rechter
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/06/beantwoording-kamervragen-over-de-immorele-marketing-door-een-medicijnfabrikant-die-is-veroordeeld-door-de-rechter
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2649
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2649
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:1761
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:1761
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Vraag of jeugdhulpverlener op grond van de Jeugdwet aanspraak heeft op betaling van haar factuur 

door de gemeente, buiten een contract en subsidierelatie, na verwijzing door de huisarts.  

 

ECLI:NL:PHR:2020:175 - Parket bij de Hoge Raad - 27-3-2020 - Conclusie - Civiel recht 

Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor gebruik van een ongeschikte zaak (Miragelplombe) bij een 

behandeling? 

  

ECLI:NL:PHR:2020:176 - Parket bij de Hoge Raad - 27-3-2020 - Conclusie - Civiel recht 

Aansprakelijkheid ziekenhuis voor gebruik van gebrekkige zaak (PIP-implantaat) bij uitvoering van de 

medische behandelingsovereenkomst? 

  

ECLI:NL:RBZWB:2019:6246 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18-12-2019 - Bodemzaak - Civiel 

recht 

Aanbestedingsrecht. Aan vormvrije aanbiedingsbrief geen strenge eisen stellen. Het niet vermelden 

van de regio in de aanbiedingsbrief is een geringe omissie die zich voor herstel leent.  

  

ECLI:NL:RBMNE:2020:1107 - Rechtbank Midden-Nederland - 26-3-2020 - Eerste aanleg - 

enkelvoudig - Civiel recht 

Eiser vordert dat aan hem kopieën worden verstrekt van de dossiers van alle patiënten die hij in het 

verleden als medisch specialist heeft behandeld bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis verkeert in staat 

van faillissement. De arts die als beroepsbeoefenaar zelfstandig de praktijk in het ziekenhuis 

uitoefent, is hulpverlener als bedoeld in artikel 7:454 BW. Vanwege de op hem rustende wettelijke 

bewaarplicht heeft de hulpverlener in beginsel recht op kopieën van de patiëntendossiers. In de 

bijzondere omstandigheden van dit geval, is de rechtbank van oordeel dat de arts in de verhouding 

tussen hem en de curatoren van het failliete ziekenhuis niet zonder meer recht heeft op kopieën van 

alle patiëntendossiers. De vordering wordt afgewezen. 

  

ECLI:NL:RBNHO:2020:1782 - Rechtbank Noord-Holland - 11-3-2020 - Op tegenspraak - Civiel recht 

Hoofdhuurovereenkomst met organisatie op gebied van geestelijke gezondheidszorg die bevoegdelijk 

onderverhuurt aan cliënten. Tekortkoming vanwege overlast. Ontbinding. Geen ontruiming, nu ovk 

tussen hoofdverh en cliënten/ bewoners ontstaat. 7:269.1 BW 

  

ECLI:NL:CBB:2020:192 - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 24-3-2020 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Bestuursrecht 

Wmg. Toekenning door NZa van suppletiebedragen voor de jaren 2013 t/m 2016 op grond van de 

beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016. Daarbij heeft NZa de rente- en 

afschrijvingskosten voor de nieuwbouw te Uden buiten beschouwing gelaten omdat appellante voor 

deze locatie niet beschikt over een door het voormalige College Bouw Zorginstellingen op grond van 

de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) afgegeven bouwvergunning. Het College oordeelt dat NZa 

de eis van een WTZi-vergunning mocht stellen en dat Bernhoven niet over zo’n vergunning beschikt. 

Het beroep van appellante op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen. Ook geen sprake van 

bijzondere omstandigheden op grond waarvan NZa van de beleidsregel had moeten afwijken. Beroep 

ongegrond. 

  

ECLI:NL:CBB:2020:194 - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 24-3-2020 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Bestuursrecht 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:175
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:176
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:6246
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:6246
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1107
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1107
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:1782
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:192
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:192
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:194
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2020:194
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Wmg. Afwijzing beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisende hulp omdat het ziekenhuis niet gevoelig 

is voor de 45-minutennorm volgens de toepasselijke RIVM-analyses. Het College oordeelt dat 

behandeltijd (waaronder het stabiliseren van de patiënt) geen deel uitmaakt van de 45 -minutennorm. 

Bij de door appellante ingebrachte rittijden is vrijwel steeds sprake geweest van enige vorm van 

behandeling. Ook is niet gebleken dat bij het doorrijden sprake is geweest van A1-urgentie. De door 

appellante ingebrachte rittijden zijn daarom niet vergelijkbaar met de door het RIVM berekende 

rittijden. Niet aannemelijk dat de door het RIVM berekende rittijden onjuist zijn dan wel dat het 

ziekenhuis gevoelig is voor de 45-minutennorm. 

 

 ECLI:NL:RVS:2020:827 - Raad van State - 23-3-2020 - Bestuursrecht 

[appellante] heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 

14 mei 2019 in zaak nr. 17/4064. Het gaat in die zaak om een verzoek van derde-partij om 

openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van het registratiedossier dat is 

gebruikt bij het nemen van het besluit tot registratie van het geneesmiddel Amfexa.  

 

ECLI:NL:RBROT:2020:2800 - Rechtbank Rotterdam - 20-3-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Bestuursrecht; Bestuursprocesrecht 

Geneesmiddelenwet. Boetes - onbevoegd terugkomen op eerder besluit - beroep gegrond 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa draagt bij aan het oplossen van knelpunten in de langdurige zorg vanwege corona 

Nieuwsbericht | 24-03-2020  

Verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg mogen door de coronacrisis niet in de 

financiële problemen komen. De zorgkantoren hebben daarover in overleg met VWS, het 

Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit afspraken gemaakt. De NZa neemt een aantal 

maatregelen om deze afspraken te ondersteunen. Met elkaar zorgen we dat de zorg beschikbaar is 

voor mensen die dat nodig hebben, nu maar ook in de toekomst.  

 

Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen 

Nieuwsbericht | 31-03-2020  

Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed 

kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop 

voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. 

 

NZa pakt coördinatie op van planbare urgente zorg voor mensen zonder corona 

Nieuwsbericht | 03-04-2020 | 13:55 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Het gaat 

bijvoorbeeld om zorg voor mensen met kanker, hartproblemen of neurologische problemen. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:827
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:2800
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:2800
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/nza-draagt-bij-aan-het-oplossen-van-knelpunten-in-de-langdurige-zorg-vanwege-corona
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/zorginkoopbeleid-2021-door-covid-19-mogelijk-meer-aanpassingen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/nza-pakt-coordinatie-op-van-planbare-urgente-zorg-voor-mensen-zonder-corona
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Autoriteit Consument & Markt 

ACM heeft vertrouwen in toezeggingen Roche om problemen testmateriaal te helpen oplossen 

03-04-2020 

Naar aanleiding van berichten in de media stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vorige 

week een onderzoek in naar het bedrijf Roche Diagnostics in verband met het uitbreiden van de 

testcapaciteit in de coronacrisis. Roche heeft een belangrijke positie in Nederland op het gebied van 

testmachines en testmateriaal. 

De ACM heeft vorige week donderdag Roche om informatie gevraagd en de afgelopen week met 

Roche, verschillende overheidsinstellingen en deskundigen gesproken over de tekorten aan 

lysisbuffer en andere testmaterialen, zoals plastics en chemicaliën. Deze materialen zijn nodig voor 

het testen op het coronavirus. 

 

Inspectie Gezondheidszorg  

Coronavirus: toezicht bij de jeugdhulp 

Nieuwsbericht | 25-03-2020  

Ook de jeugdhulp is een vitale sector in de samenleving. Net als de politie, de brandweer, de 

gezondheidszorg en een hele reeks andere sectoren waar mensen werken die onmisbaar zijn. De 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertrouwt op de professionele keuzes die mensen in de 

jeugdhulp maken als zij afwijken van de standaarden. 

 

Coronavirus: toezicht op Wvggz en Wzd 

Nieuwsbericht | 26-03-2020 

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, zijn 

soms drastische maatregelen nodig om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Daarom is er 

ruimte om af te wijken maar blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Wat betekent dit voor de 

verplichtingen uit de Wzd en de Wvggz gezien de beperkende maatregelen die genomen zijn in 

verband met het coronavirus? 

 

Coronavirus: recepten mogelijk na online video-contact tussen arts en patiënt 

Nieuwsbericht | 26-03-2020  

Artsen mogen onder voorwaarden recepten uitschrijven na een online videoconsult. Dat voorkomt 

fysiek contact, en kan dus helpen tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom geldt deze 

mogelijkheid ook bij waarneming of vervanging door een andere arts. 

 

Coronavirus: meer ruimte voor e-health 

Nieuwsbericht | 26-03-2020  

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken zorgaanbieders naar mogelijkheden om fysiek 

contact met patiënten te verminderen. Digitale toepassingen voor zorg op afstand, zoals beeldbellen, 

chats en e-consulten kunnen daarbij helpen. Denk ook aan software bedoeld voor het bijdragen aan 

diagnose of behandeling. Het versneld invoeren van e-health kan helpen tegen verspreiding van het 

coronavirus. 

 

Coronavirus: toezicht op de ggz 

Nieuwsbericht | 27-03-2020  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-heeft-vertrouwen-toezeggingen-roche-om-problemen-testmateriaal-te-helpen-oplossen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/coronavirus-toezicht-bij-de-jeugdhulp
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-toezicht-op-wvggz-en-wzd
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-recepten-mogelijk-na-online-video-contact-tussen-arts-en-patient
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-meer-ruimte-voor-e-health
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/coronavirus-toezicht-op-de-ggz
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De periode waar we nu in zitten is voor veel mensen stressvol. Voor mensen die psychisch kwetsbaar 

zijn kan dit nog eens extra gelden. Tegelijk staan zorgverleners binnen de ggz voor grote uitdagingen 

om de zorgverlening door te laten gaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd krijgt signalen dat 

binnen de sector vragen zijn over het toezicht op de ggz tijdens deze coronacrisis. Zorgverleners 

hebben in deze situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij 

goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop 

staan. De bestuurder is en blijft hiervoor eindverantwoordelijk. 

 

Coronavirus: inspectie vraagt ziekenhuizen om maximale beddencapaciteit vrij te maken 

Nieuwsbericht | 28-03-2020  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt van de ziekenhuizen om snel meer bedden op 

de intensive care en voor klinische zorg beschikbaar te krijgen. Ook verwacht de inspectie dat alle 

ziekenhuizen in heel Nederland meewerken aan het spreiden van patiënten. 

 

Coronavirus: toezicht in de gehandicaptenzorg 

Nieuwsbericht | 30-03-2020  

Veel locaties voor dagbesteding en opvang zijn gesloten of in omvang beperkt. In het licht van het 

Coronavirus een noodzakelijke en begrijpelijke keuze. De gevolgen zijn echter groot. Het leidt tot 

extra zorg en druk in de thuissituatie. Daarnaast kunnen cliënten die wonen in een 

gehandicaptenvoorziening geen bezoek ontvangen. Dat zorgt voor onbegrip en verdriet bij cliënten en 

voor een zware belasting van zorgverleners. De inspectie ziet dat veel zorgaanbieders dat 

onderkennen. De inspectie ziet creatieve initiatieven ontstaan om digitaal contact te houden en 

alternatieve dag-invulling vorm te geven. 

 

Jaarverslagen in gezondheidszorg en jeugdhulp mogen later 

Nieuwsbericht | 30-03-2020  

Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun 

jaarverantwoording over vorig jaar niet al voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 

oktober 2020. Dit om de instellingen te ontzien nu zij hun handen al vol hebben aan het coronavirus.  

 

Inspecties roepen Chinese mondneusmaskers terug 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

roepen de eerste zending mondneusmaskers afkomstig van de Chinese fabrikant Putian Jinlilais 

Clothing Weaving Co terug. Het gaat om maskers met het Chinese KN95-kwaliteitscertificaat met 

productiedatum 19 maart 2020. Hiertoe heeft minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) besloten.  

 

Coronavirus: toezicht op de thuiszorg 

Nieuwsbericht | 31-03-2020  

De inspectie krijgt veel signalen van thuiszorgmedewerkers en zorgbestuurders die zich zorgen 

maken over de beperkte hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze 

beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk om de werkzaamheden in de thuiszorg - zoals persoonlijke 

verzorging of wondverzorging - op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. De inspectie 

wijst het ministerie van VWS dagelijks op het tekort aan beschermende middelen; met name 

mondkapjes, maar ook brillen, schorten en handschoenen. 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/28/coronavirus-inspectie-vraagt-ziekenhuizen-om-maximale-beddencapaciteit-vrij-te-maken
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/coronavirus-toezicht-in-de-gehandicaptenzorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/jaarverslagen-in-gezondheidszorg-en-jeugdhulp-mogen-later
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/inspecties-roepen-chinese-mondneusmaskers-terug
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronavirus-toezicht-op-de-thuiszorg
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IGJ en CBG: op tijd melden van dreigende medicijntekorten van groot belang 

Nieuwsbericht | 02-04-2020  

Door de coronacrisis is er een veel grotere vraag naar medicijnen die momenteel gebruikt worden 

voor de behandeling van patiënten met Covid-19. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen krijgen hier regelmatig signalen over.  

 

Coronavirus: meer ruimte voor apotheken bij leveringsproblemen van geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 02-04-2020  

Apothekers mogen hun voorraden aan geneesmiddelen onderling uitwisselen, als dat nodig is om 

tekorten door leveringsproblemen op te lossen. Normaal is dat verboden, maar de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het nu tijdelijk toe. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Gebruik telecomdata tegen corona kan alléén met wet 

01-04-2020 

Locatiegegevens gebruiken om de overheid te helpen in de strijd tegen het coronavirus is niet 

volledig onmogelijk, maar kan alleen als daar een wettelijke regeling voor bestaat. Dat zegt de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in reactie op ideeën om locatiegegevens van burgers in te zetten 

om verspreiding van het virus te remmen.  

 

Inzage medisch dossier mag alleen met toestemming patiënt 

02-04-2020 

Artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp mogen alleen met toestemming van 

coronapatiënten het medisch dossier bij hun huisarts inzien via een elektronisch 

uitwisselingssysteem. Wie nog geen toestemming heeft gegeven, kan dat ter plekke doen. Dat mag in 

dit geval ook mondeling. Alleen als een patiënt niet in staat is om toestemming te geven, is inzage 

zonder toestemming toegestaan. 

EU 
 

Coronavirus: Commissie verzekert voorziening van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de EU 

via aanbesteding 

EC Persbericht | 24 maart 2020 | Brussel 

De gezamenlijke aanbesteding van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de Europese 

Commissie is georganiseerd in het kader van de aanpak van de coronaviruscrisis, is succesvol 

gebleken. 

 

Coronavirus: Commissie komt met richtsnoeren voor bescherming kritieke Europese activa en 

technologie in huidige crisis 

EC Persbericht | 25 maart 2020 | Brussel 

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren bekendgemaakt om in deze tijd van 

volksgezondheidscrisis en de daarmee samenhangende economische kwetsbaarheid te waarborgen 

dat in de hele EU een krachtdadige aanpak wordt gevolgd bij de screening van buitenlandse 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/igj-en-cbg-op-tijd-melden-van-dreigende-medicijntekorten-van-groot-belang
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/coronavirus-meer-ruimte-voor-apotheken-bij-leveringsproblemen-van-geneesmiddelen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gebruik-telecomdata-tegen-corona-alleen-met-wet
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/inzage-medisch-dossier-mag-alleen-met-toestemming-patient
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_528
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_528
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investeringen. Het doel is ervoor te zorgen dat ondernemingen en kritieke activa in de EU – met 

name op gebieden als gezondheidszorg, medisch onderzoek, biotechnologie en infrastructuur – die 

voor onze veiligheid en openbare orde essentieel zijn, behouden blijven zonder dat de algemene 

openheid van de EU ten aanzien van buitenlandse investeringen wordt ondergraven. 

 

Coronavirus: geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen om in te spelen op dringende 

behoeften 

EC Persbericht | 25 maart 2020 | Brussel 

De Commissie heeft gisteren besluiten vastgesteld over geharmoniseerde normen die fabrikanten in 

staat zullen stellen hoogwaardige hulpmiddelen ter bescherming van patiënten, zorgverleners en 

burgers in het algemeen op de markt te brengen. De normen zullen een snellere  en goedkopere 

conformiteitsbeoordelingsprocedure mogelijk maken. De herziene geharmoniseerde normen zijn van 

groot belang in de huidige coronaviruspandemie, omdat zij betrekking hebben op kritieke 

hulpmiddelen* zoals: 

• medische gezichtsmaskers 

• chirurgisch afdekmateriaal, operatiejassen en clean air suits 

• desinfecterende wasmachines 

• het sterilisatieproces 

Voor elk item van de aanbesteding zijn offertes ingediend en de producenten kunnen soms zelfs 

grotere hoeveelheden leveren dan de deelnemende lidstaten aangaven nodig te hebben. De 

gezamenlijke aanbesteding heeft betrekking op maskers van type 2 en 3, handschoenen, brillen, 

gelaatsschermen, chirurgische maskers en overalls. 

 

EU Coronavirus response - latest updates 

EC Factsheet | 28 March 2020 | Brussels 

 

Coronavirus: Commissie presenteert praktische adviezen om vrij verkeer van cruciale werknemers te 

waarborgen 

EC Persbericht | 30 maart 2020 | Brussel 

Vandaag geeft de Commissie nieuwe praktische adviezen om ervoor te zorgen dat mobiele 

werknemers in de EU, met name zij die werken in beroepen die cruciaal zijn om de coronapandemie 

te bestrijden, hun werkplek kunnen bereiken. Deze categorie omvat, maar is niet beperkt tot, 

werknemers in de gezondheidszorg, de levensmiddelensector en andere essentiële diensten zoals 

kinderopvang, ouderenzorg en essentieel personeel voor nutsvoorzieningen. Samen met  de Leidraad 

voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, die vandaag ook 

is gepubliceerd, wordt hiermee gehoor gegeven aan de verzoeken die de EU-leiders op 26 maart 

hebben geformuleerd en wordt beoogd tegemoet te komen aan praktische bezwaren van burgers en 

bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het 

coronavirus te beperken, alsook van de nationale autoriteiten die de maatregelen uitvoeren.  

 

Coronavirus: Commission issues questions and answers to help increase production of safe medical 

supplies 

EC Press release | 30 March 2020 | Brussels 

Today, the Commission is making available guidance to assist manufacturers in ramping up 

production of essential medical equipment and material in three areas: the production of masks and 

other personal protective equipment (PPE), leave-on hand cleaners and hand disinfectants and 3D 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
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printing in the context of the coronavirus outbreak. A guidance on medical devices will also be made 

available within the coming days. These documents also aim to assist manufacturers and market 

surveillance authorities in making sure these products comply with necessary safety standards and 

are effective. 

 

COVID-19 - Raad neemt maatregelen aan om onmiddellijk middelen vrij te maken 

Raad van de EU Persmededeling 30-03-2020 

De EU neemt snel maatregelen om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van de gevolgen van 

de COVID-19-pandemie. 

De Raad heeft twee wetgevingshandelingen aangenomen om snel middelen uit de EU-begroting vrij 

te maken voor de aanpak van de COVID-19-crisis. De ene handeling wijzigt de regels van de 

structuur- en investeringsfondsen; de andere breidt de werkingssfeer van het Solidariteits fonds van 

de EU uit. 

Het investeringsinitiatief coronavirusrespons geeft de lidstaten toegang tot € 37 miljard uit het 

Cohesiefonds ter versterking van de gezondheidszorgstelsels en tot steun van het midden- en klein-

bedrijf, werktijdverkortingsregelingen en gemeenschaps-gebaseerde diensten. 

 

Staatssteun: de Commissie keurt een Nederlandse regeling ter waarde van 23 miljoen EUR goed om 

de economie te ondersteunen in de huidige coronavirusuitbraak 

EC Persbericht 03-04-2020 

De Europese Commissie heeft een Nederlandse regeling ter waarde van 23 miljoen EUR 

goedgekeurd om daarmee bepaalde verstrekkers van maatschappelijke hulp en medische zorg die 

thuisverzorging aanbieden, te ondersteunen tijdens de coronavirusuitbraak. De regeling is 

goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun die de Commissie op 19 maart 

2020 heeft aangenomen, zoals gewijzigd op 3 april 2020. 

… Met de vandaag goedgekeurde Nederlandse regeling ten belope van 23 miljoen EUR kan steun 

worden verleend aan verstrekkers van maatschappelijke hulp, medische zorg en jeugdzorg door 

afstandszorg via internettoepassingen te faciliteren… 

 

Coronavirus: Commissie ziet af van douanerechten en btw op de invoer van medische uitrusting uit 

niet-EU-landen 

EC Persbericht 03-04-2020 

De Commissie heeft vandaag besloten de verzoeken goed te keuren van de lidstaten en het VK om 

tijdelijk af te zien van douanerechten en btw op de invoer van medische hulpmiddelen en 

beschermingsmiddelen uit derde landen, om zo bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus. Dit 

maakt het financieel gemakkelijker om aan de medische uitrusting te komen die artsen, 

verpleegkundigen en patiënten zo hard nodig hebben. 

Zie ook: 

Besluit (EU) 2020/491 van de Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer  en 

van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de Covid-19-

uitbraak in 2020 te bestrijden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 2146) 

PB L 103I van 3.4.2020, blz. 1–3 

 

Staatssteun: Commissie verruimt tijdelijke kaderregeling zodat lidstaten onderzoek, tests en productie 

van voor het coronavirus relevante producten kunnen versnellen, banen kunnen beschermen en de 

economie tijdens deze uitbraak van het coronavirus verder kunnen stutten 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-for-immediate-release-of-funds/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_597
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_575
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.103.01.0001.01.NLD
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_570
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EC Persbericht 03-04-2020 

De Europese Commissie heeft een wijziging goedgekeurd waarmee de tijdelijke kaderregeling die op 

19 maart 2020 is aangenomen wordt verruimd. Dit moet de lidstaten ruimte geven om het onderzoek 

naar, het testen en de productie van voor het coronavirus relevante producten te versnellen, om 

banen te beschermen en om de economie verder te stutten tijdens deze uitbraak van het coronavirus. 

De gewijzigde tijdelijke kaderregeling biedt een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die 

lidstaten nu reeds hebben om, met inachtneming van de EU-staatssteunregels, de 

sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te dempen. 

 

De Commissie stelt de toepassing van de verordening medische hulpmiddelen uit om prioriteit te 

geven aan de bestrijding van het coronavirus 

EC Persbericht 03-04-2020 

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel aangenomen om de datum van toepassing van 

de verordening medische hulpmiddelen met één jaar uit te stellen, zodat de lidstaten, 

gezondheidsinstellingen en marktdeelnemers prioriteit kunnen geven aan de bestrijding van de 

coronapandemie. Die beslissing houdt rekening met de ongekende uitdagingen van de 

coronapandemie en de behoefte aan een grotere beschikbaarheid van essentiële medische 

hulpmiddelen in de hele EU. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de gezondheid en veiligheid van 

patiënten gewaarborgd blijft totdat de nieuwe wetgeving van toepassing wordt.  

 

Coronavirus: De Commissie bevordert de grensoverschrijdende behandeling van patiënten en de 

inzet van medisch personeel 

EC Persbericht 03-04-2020 

De pandemie van het coronavirus zet de gezondheidszorgstelsels in de hele EU onder ongekende, 

toenemende druk. Om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de 

gezondheidszorg tussen nationale, regionale en lokale autoriteiten te ondersteunen en aan te 

moedigen, heeft de Commissie vandaag praktische richtsnoeren voor de lidstaten gepresenteerd. 

Samenwerking over de grenzen heen kan de druk op overbelaste ziekenhuizen verlichten door 

patiënten die aan de coronavirusziekte lijden, over te brengen naar lidstaten waar ziekenhuisbedden 

beschikbaar zijn. De Commissie zal de lidstaten en niet-gouvernementele organisaties ook 

ondersteunen bij de inzet van teams van gekwalificeerd medisch personeel, zodat zij bijstand kunnen 

bieden over de grenzen heen. 

 

European Defence Fund: EU funds new joint research and industrial projects 

EC Persbericht 06-04-2020 

The Commission is opening calls for proposals to finance up to €160 million in joint defence industrial 

projects in 2020, and announcing seven new defence research projects selected for more than €23 

million of funding under the 2019 budget. 

…The Commission is looking for project proposals including design, prototyping and testing Chemical 

Biological Radiological Nuclear (CBNR) medical countermeasures, such as preventive and 

therapeutic immunotherapy, which could be beneficial to tackle future pandemic crises such as the 

one Europe and the world are facing today… 

 

Publicatieblad van de Europese Unie L 095 

25-03-2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_589
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_589
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/proposal_for_a_regulation_of_the_european_parliament_and_of_the_council_amending_regulation_eu_2017_745_on_medical_devices_as_regards_the_dates_of_application_of_certain_of_its_provisions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_590
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_590
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:091:TOC
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 Besluit (EU) 2020/440 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 betreffende een 

tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma (ECB/2020/17)  

 Besluit (EU) 2020/441 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 tot wijziging van 

Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma 

bedrijfssector (ECB/2020/18)  

 

Publicatieblad van de Europese Unie L 090I 

25-03-2020 

 Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/437 van de Commissie van 24 maart 2020 betreffende de ter 

ondersteuning van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor 

medische hulpmiddelen  

 Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/438 van de Commissie van 24 maart 2020 betreffende de ter 

ondersteuning van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor 

actieve implanteerbare medische hulpmiddelen  

 Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/439 van de Commissie van 24 maart 2020 betreffende de ter 

ondersteuning van Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde 

geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek  

 

Publicatieblad van de Europese Unie L 99 

31-03-2020 

 Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot 

wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat 

betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten 

en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak 

(Investeringsinitiatief Coronavirusrespons)  

 Verordening (EU) 2020/461 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad om financiële steun te verlenen aan 

lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen 

door een grote volksgezondheidscrisis  

Sectornieuws  
 

Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 06-04-2020  

Om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg niet met 

liquiditeitsproblemen te maken krijgen als gevolg van de corona-uitbraak, wordt de 

bevoorschottingssystematiek van de Wet langdurige zorg (Wlz) tijdelijk gewijzigd en verruimd.  

 

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis   

ZN, 25-03-2020 

Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo 

goed mogelijk te ondersteunen.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:090I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2020:099:TOC
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/04/06/verruiming-voorschotten-zorgaanbieders-langdurige-zorg
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4747132928
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Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders 

ZN, 05-04-2020 

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de 

coronacrisis.  

 

Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus 

ZN, 03-04-2020 

Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en 

zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de 

Wet langdurige zorg.  

 

Zorgverzekeraars: uurtarieven kraamzorgaanbieders tijdelijk verhoogd 

ZN, 03-04-2020 

Zorgverzekeraars werken momenteel aan de exacte uitwerking van de steunmaatregelen voor 

zorgaanbieders.  

 

Zorgverzekeraars vergoeden kosten coronabehandeling in Duitsland 

ZN, 01-04-2020 

Sinds kort worden sommige patiënten voor de behandeling van COVID-19 overgeplaatst naar 

Duitsland.  

 

NVZ en NFU: alle capaciteit nodig voor verwachte toestroom corona-patiënten 

NVZ, 27-03-2020 

Op steeds meer plekken komen ziekenhuizen vol te liggen. Ziekenhuizen werken met man en macht 

om extra capaciteit en extra bedden te creëren.  

 

Financiële impuls voor creatieve oplossingen 

ActiZ, 30-03-2020 

Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve 

oplossingen bij covid-19 problematiek.  

 

Tijdelijk minder thuiszorg door corona 

ActiZ, 26-03-2020 

Veel cliënten die thuiszorg ontvangen, krijgen die zorg de komende tijd beduidend minder of op een 

andere manier dan ze gewend zijn.  

 

Akkoord over financiële steun voor huisartsen 

LHV, 27-03-2020 

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de 

zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden.  

 

Grote zorgen om tekort aan geneesmiddelen voor coronapatiënten 

LHV, 30-03-2020 

Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie 

en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen.  

 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4781178880
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4780261376
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4772855808
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-en-nfu-alle-capaciteit-nodig-voor-verwachte-toestroom-corona-patienten
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/financiele-impuls-voor-creatieve-oplossingen
https://www.actiz.nl/nieuws/tijdelijk-minder-thuiszorg-door-corona
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/akkoord-over-financiele-steun-voor-huisartsen
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/grote-zorgen-om-tekort-aan-geneesmiddelen-voor-coronapatienten
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Faillissement Hulpmiddelencentrum: gevolgen voor gemeenten  

VNG, 03-04-2020 

Vandaag is het faillissement van het Hulpmiddelencentrum uitgesproken.  

Publicaties    
 

Scenario’s coronacrisis: recessie onvermijdelijk, oploop staatsschuld blijft te dragen  

CPB Persbericht, 26-03-2020 

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus 

in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de 

contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een 

recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in 

het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de 

financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een 

krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de 

crisis van 2008/2009. 

 

Onderzoek naar maatschappelijke effecten coronacrisis 

SCP Nieuwsbericht | 02-04-2020 

De huidige crisis raakt iedereen in Nederland. Dat brengt veel onzekerheid met zich mee. We zien de 

impact van de gevolgen al op verschillende terreinen, zoals werk, onderwijs en gezondheidszorg.  

 

NJB 2020/799 - Redactie  

Nederlands Juristenblad, Verzekerdeninvloed Zvw 

  

JBplus 2020/1 - Verburg, D.A. - Tussen keukentafel en besluit: integrale rechtsbescherming in de 

Wmo 2015 

Op 15 januari 2020 begon de internetconsultatie voor een concept-wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het resultaatgericht beschikken'.  

  

TAC 2020/1 - Hagendoorn, E.  

Wet tegengaan ontwijking WNT: wordt ontwijking tegengegaan? 

 

https://vng.nl/nieuws/faillissement-hulpmiddelencentrum-gevolgen-voor-gemeenten
https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/04/2/onderzoek-naar-maatschappelijke-effecten-coronacrisis
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