
 

Week 16  

News Update Zorg 
 

 

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. 

 

Z
O

R
G

/1
3

5
4

7
2

6
7

.1
 

 
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 6 – 14 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    

Infectieziektebestrijding  

Brief regering; COVID-19 Update stand van zaken  

14-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 25295, nr. 219 

Bijlagen: 

Advies n.a.v. 63e OMT COVID-19 

Advies 1e OMT Cariben COVID-19 

Reactie op brief gericht aan Dhr. Wilders en standpunt NHG 

Beleidsnota Biotechnologie 

Brief regering; Spoedregeling klinische proeven ter bestrijding van COVID-19  

10-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 27428, nr. 367 

Bijlage: 

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2020 houdende 

spoedmaatregelen met betrekking tot gentherapie ter bestrijding van COVID-19 (Tijdelijke regeling 

afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19) 

Zie ook: 

Snellere procedure vergunningen gentherapie - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 09-04-2020 

Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met 

bestrijding COVID-19) - 30-03-2020 Staatscourant 2020, 18941 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 februari 2020, over medisch zorglandschap 

(voortzetting)  

09-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 32620, nr. 260 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-929505.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929506.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929507.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929508.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27428-367.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929408.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929408.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929408.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/snellere-procedure-vergunningen-gentherapie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18941.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-260.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-260.pdf
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Kwaliteit van zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2020, over Verpleeghuiszorg  

14-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 492 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020  

09-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 29689, nr. 1050 

Bijlagen: 

Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2019-2020 

Overstapgedrag bij zorggebruikers 

Langdurige zorg 

Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter 

aanbieding van het rapport ‘Verschillen in uitgaven aan langdurige zorg tussen Nederland, Zweden 

en Denemarken. Feiten en verklaringen.’  

09-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 277 

Bijlage: 

Verschillen in uitgaven aan langdurige zorg tussen Nederland, Zweden en Denemarken. Feiten en 

verklaringen 

Jeugdzorg  

Brief regering; Perspectief voor de Jeugd  

08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 723 

Bijlage: 

Interventieladder interbestuurlijk toezicht Jeugdwet 

Officiële publicaties 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 2020, kenmerk 1666858-

203598-DMO houdende wijziging van de Stimuleringsregeling E-health Thuis in verband met de 

uitbraak van COVID-19  

07-04-2020 Staatscourant 2020, 20748 

Tweede Kamer 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus  – 

aangenomen: 

 Motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmaterialen voor alle 

zorgmedewerkers op de kortst mogelijke termijn 

 Motie van het lid Jetten c.s. over de inzet van apps 

 Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over het opzetten van een wereldwijde COVID-19pool 

(t.v.v. 25295-224) 

 Gewijzigde motie van de leden Asscher en Ellemeet over een landelijk coördinatiepunt  voor alle 

zorgsectoren buiten het ziekenhuis (t.v.v. 25295-228) 

 Motie van het lid Segers c.s. over het mentaal welzijn van zorgpersoneel, pat iënten en de 

samenleving als geheel 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-929482.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1050.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929205.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929206.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-277.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-277.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-277.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929223.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929223.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-723.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-929033.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20748.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20748.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20748.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05348
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 Motie van het lid Krol c.s. over het realiseren van ‘bezoekershuisjes’  

 Motie van het lid Krol c.s. over deelname van medewerkers zonder reguliere werkzaamheden  

aan de Nationale Zorgklas 

 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken of voor het jaar 2020 de werkkostenregeling 

verhoogd kan worden 

Zie ook: 

Tweede Kamer hamert op meer beschermingsmiddelen voor medewerkers – ActiZ, 10-04-2020 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Coronavirus 

  

Oproep om mee te denken over apps 

Nieuwsbericht | 11-04-2020 | 16:23 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nodigt bedrijven en deskundigen uit om 

mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus. Voorstellen 

kunnen worden aangeleverd tot dinsdag 14 april, 12:00 uur.  

 

Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen 

Nieuwsbericht | 11-04-2020  

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft vandaag in overleg met partijen uit de zorg een nieuw 

verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling 

over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. 

Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken 

waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners 

in verpleegtehuizen en op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld. 

Document: 

Factsheets verdeling persoonlijke beschermingsmiddelen - Publicatie | 11-04-2020 

Zie ook: 

Nieuw verdeelmodel mondmaskers : Reactie ActiZ op nieuw verdeelmodel – ActiZ, 11-04-2020 

Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag : ActiZ: risico's zorgmedewerkers worden te groot  – 

ActiZ, 07-04-2020 

 

Kamerbrief over Geannoteerde agenda EU gezondheidsministers 15 april 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2020 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de extra informele 

videoconferentie van EU gezondheidsministers van 15 april 2020. Daarnaast stuurt hij de Kamer de 

Nederlandse appreciatie van het voorstel van de Europese Commissie om de datum van toepassing 

van enkele onderdelen van de Verordening inzake medische hulpmiddelen (MDR) met een jaar uit te 

stellen naar 26 mei 2021. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.  

 

Kamerbrief over het inzetten van een Calamiteitenhospitaal voor COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2020 

Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over het inzetten van het Calamiteitenhospitaal in de 

bestrijding van de COVID-19 pandemie. 

 

 

https://www.actiz.nl/nieuws/tweede-kamer-hamert-op-meer-beschermingsmiddelen-voor-medewerkers
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/11/oproep-om-mee-te-denken-over-apps
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/11/zorgpartijen-akkoord-met-nieuw-verdeelmodel-beschermingsmiddelen
https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=54134
https://www.actiz.nl/nieuws/distributie-beschermingsmiddelen-verloopt-traag
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/10/kamerbrief-over-geannoteerde-agenda-eu-gezondheidsministers-15-april-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-inzet-calamiteitenhospitaal-voor-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/07/kamerbrief-inzet-calamiteitenhospitaal-voor-covid-19
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Beantwoording Kamervragen over het melden van mogelijke coronadoden door huisartsen 

Kamerstuk: Kamervragen | 08-04-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het melden van mogelijke coronadoden door 

huisartsen. 

 

Overig 

 

Aanbieding 4 NZa-monitors contractering 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-04-2020 

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer 4 rapporten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over 

contracten in de zorg voor 2020. 

Bijlagen 

Monitor contractering ggz 2020 - Rapport | 24-03-2020 

Monitor huisartsenzorg - Rapport | 24-03-2020 

Bijlage bij Monitor huisartsenzorg: materiaal en methoden - Rapport | 24-03-2020 

Bijlage bij Monitor huisartsenzorg: resultaten vragenlijst onder zorgaanbieders - Rapport | 24-03-2020 

Monitor contractering paramedische zorg 2020 - Rapport | 26-03-2020 

Monitor contractering wijkverpleging 2020 - Rapport | 24-03-2020 

Zie ook: 

NZa publiceert monitors contractering - Nieuwsbericht NZa | 06-04-2020 

 

Aanbieding toezichtrapportage ambulante ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Meer samenhang en continuïteit in 

zorg nodig voor mensen met chronische psychische aandoeningen’.  

Bijlage: 

Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen 

- Rapport | 31-03-2020 

 

Kamerbrief over geestelijke gezondheidszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-04-2020 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele moties 

en toezeggingen uit verschillende overleggen rond geestelijke gezondheidszorg (ggz), over 

calamiteiten waarbij personeelstekort een rol gespeeld kan hebben en over de aanpak van 

wachttijden in de ggz.  

Rechtspraak     
 

Taakstraffen voor echtpaar uit Uddel voor PGB-fraude 

Rechtspraak.nl, 09-04-2020 

De rechtbank veroordeelt een echtpaar uit Uddel tot taakstraffen voor hun betrokkenheid bij fraude 

met persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Aan de 66-jarige man wordt een taakstraf van 240 uur 

opgelegd. Zijn 50-jarige vrouw krijgt een taakstraf van 180 uur. Hun bedrijf, dat zorg verleent aan 

cliënten met autisme, moet een boete betalen van 25 duizend euro. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/07/beantwoording-kamervragen-van-het-kamerlid-krol-50plus-over-het-melden-van-mogelijke-coronadoden-door-huisartsen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/10/aanbieding-4-nza-monitors-contractering-2020
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/06/nza-publiceert-monitors-contractering
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/08/aanbieding-toezichtrapportage-ambulante-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/08/kamerbrief-over-diverse-moties-en-toezeggingen-ggz-inventarisatie-igj-calamiteiten-door-personeelstekorten-inzet-nza-op-wachttijden-ggz
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Taakstraffen-voor-echtpaar-uit-Uddel-voor-PGB-fraude.aspx
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Uitspraken: 

 ECLI:NL:RBGEL:2020:2218 

 ECLI:NL:RBGEL:2020:2215 

 ECLI:NL:RBGEL:2020:2219 

 

ECLI:NL:RVS:2020:1016 - Raad van State - 8-4-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij besluit van 1 december 2017 heeft de minister voor Medische Zorg [appellante] een bestuurlijke 

boete van € 8.166,- opgelegd voor twee overtredingen van de Geneesmiddelenwet. [appellante] is 

eigenaar van de [website]. Op die website wordt het product [naam] aangeprezen. Op 22 maart 2017 

heeft een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geïnspecteerd of op deze 

website medische claims worden gedaan. De bevindingen van die inspectie zijn neergelegd in een op 

ambtseed opgemaakt boeterapport van 11 augustus 2017. In het boeterapport staat dat op de 

website diverse vermeldingen zijn gedaan over groene thee, cayenne en cacao, die bestanddelen zijn 

van [naam]. Daarmee wordt dit product gepresenteerd als zijnde geschikt voor het genezen of 

voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. [naam] werd in voorraad gehouden, 

verkocht en afgeleverd zonder handelsvergunning, aldus het boeterapport.  

  

ECLI:NL:RVS:2020:1004 - Raad van State - 8-4-2020 - Tussenuitspraak bestuurlijke lus - 

Bestuursrecht 

Bij besluit van 24 september 2018 heeft de raad van de gemeente Oldenzaal het bestemmingsplan 

"Prins Bernardstraat 2" vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een woonzorginstelling met 

maximaal 47 zorgwoningen mogelijk op het perceel Prins Bernardstraat 2 in Oldenzaal. De bestaande 

woning op het perceel, ook wel bekend als "Villa De Rozenhof", zal worden verbouwd tot een woon- 

en zorgvoorziening met acht eenheden. Daarnaast voorziet het plan in een nieuw gebouw, waarin 39 

eenheden voor woonzorg, hospice, herstel en revalidatie worden gerealiseerd. [appellant] en anderen 

wonen op de percelen [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3]. [appellant] en anderen betogen dat het 

plan niet in overeenstemming is met meerdere ruimtelijke uitgangspunten die de raad heeft opgesteld 

in de raadsvergadering van 19 september 2016. Voorts vrezen zij dat de ontwikkeling waarin het plan 

voorziet leidt tot nadelige gevolgen voor hun woon- en leefklimaat, onder meer door geluidhinder en 

parkeeroverlast. 

  

ECLI:NL:RBGEL:2020:2135 - Rechtbank Gelderland - 3-4-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Civiel 

recht 

Raamovereenkomsten Wmo en Jeugd tussen zorgaanbieder en Gemeenten. De gemeenten  bevoegd 

tot opschorting van uitbetaling facturen. Zorgaanbieder wordt veroordeeld tot terugbetaling van een 

deel van de ten onrechte gedeclareerde en uitbetaalde facturen. 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit  

Inzicht in aantallen patiënten als eerste stap om reguliere ziekenhuiszorg op te starten 

Nieuwsbericht | 10-04-2020  

Door de uitbraak van het coronavirus is de druk op de zorg groot. Naast goede zorg voor 

coronapatiënten is het belangrijk dat patiënten met andere gezondheidsproblemen ook geholpen 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2218
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2215
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2219
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1016
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1004
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1004
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2135
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2135
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/10/inzicht-in-aantallen-patienten-als-eerste-stap-om-reguliere-ziekenhuiszorg-op-te-starten
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worden. Om gezondheidsschade te voorkomen en om de wachttijden niet verder te laten oplopen. Op 

verzoek van het ministerie van VWS neemt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regie over het 

gecoördineerd opstarten van de reguliere ziekenhuiszorg. 

Een eerste stap is om in kaart te brengen hoeveel patiënten op zorg wachten. De focus ligt in eerste 

instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg. Maar we werken ook aan de overige 

ziekenhuiszorg en starten met de ggz, thuiszorg, eerstelijnszorg en de langdurige zorg.  

Autoriteit Consument & Markt 

Ons Tweede Thuis mag de activiteiten van Nieuw Amstelrade overnemen (concentratiebesluit)  

Publicatie | Besluit | 10-04-2020 

Ons Tweede Thuis mag de activiteiten van Nieuw Amstelrade overnemen. Dat heeft de ACM op 31 

maart 2020 besloten. 

 

’s Heeren Loo Zorggroep mag De Noorderbrug overnemen (concentratiebesluit)  

Publicatie | Besluit | 08-04-2020 

’s Heeren Loo Zorggroep mag De Noorderbrug overnemen. Dat heeft de ACM op 3 april 2020 

besloten. 

Inspectie Gezondheidszorg  

Beschermingsmiddelen inzetten op de juiste zorgplek 

Nieuwsbericht | 14-04-2020 

Dit weekend heeft Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor 

mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om 

een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. De inspectie vindt het terecht dat 

beschermingsmiddelen worden verdeeld naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn 

zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en de andere 

zorgsectoren waar Corona-patiënten intensief worden behandeld. De inspectie krijgt veel signalen 

van zorgmedewerkers en zorgbestuurders die zich zorgen maken over de beperkte hoeveelheid 

persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

Coronavirus: impact op klinisch onderzoek met proefpersonen 

Nieuwsbericht | 14-04-2020 

De uitbraak van het coronavirus raakt de uitvoering van klinisch onderzoek en ook proefpersonen die 

deelnemen aan klinisch onderzoek dat onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

mensen (WMO) valt. De rechten, de veiligheid en het welzijn van proefpersonen moet voorop b lijven 

staan. 

 

Inspectie houdt toezicht op veiligheid van zorg bij COVID-19 uitbraak 

Nieuwsbericht | 09-04-2020  

Het covid-19 virus grijpt om zich heen. De inspectie ontvangt steeds meer signalen van mensen die 

besmet raken in de langdurige zorg zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke 

gezondheidszorg en de jeugdzorg. We blijven ook nu toezicht houden op kwaliteit en veiligheid van 

zorg. Een uitbraak van corona is op zichzelf geen reden om een inspectiebezoek af te leggen. De 

inspectie neemt bij een melding of signaal over een corona uitbraak wel contact op met de 

zorgaanbieder. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/ons-tweede-thuis-mag-de-activiteiten-van-nieuw-amstelrade-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zoeken-in-publicaties?publication_type=All&field_subjects=6327
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/beschermingsmiddelen-inzetten-op-de-juiste-zorgplek
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/coronavirus-impact-op-klinisch-onderzoek-met-proefpersonen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/inspectie-houdt-toezicht-op-veiligheid-van-zorg-bij-covid-19-uitbraak
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Bedrijven meldden in 2019 twee keer zoveel verwachte leveringsproblemen medicijnen 

Nieuwsbericht | 09-04-2020  

Het aantal medicijnen waarvoor verwachte leveringsproblemen zijn gemeld is afgelopen jaar 

verdubbeld. Het gaat om 1965 verschillende medicijnen, in 2018 waren het er 1029. Dit blijkt uit de 

jaarrapportage 2019 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van medicijnautoriteit 

CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze stijging komt niet alleen door een 

toename van leveringsproblemen bij het maken van medicijnen. Ook de betere bekendheid van het 

Meldpunt en de tendens om eerder te gaan melden, leidden tot meer meldingen. Een melding 

betekent niet dat er altijd een tekort is of komt. 

 

Inspectie waarschuwt tegen alternatieve corona-testen en corona-behandelingen 

Nieuwsbericht | 08-04-2020 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt tegen alternatieve testen op het 

coronavirus die geen wetenschappelijke basis hebben. Ook voor alternatieve behandelingen tegen 

besmetting met het coronavirus of tegen de ziekte covid-19 is geen enkel wetenschappelijk bewijs: ze 

werken niet. De inspectie maant ‘genezers’ die hiervan gebruik maken daar onmiddellijk mee te 

stoppen. Ook moeten zij geen onjuiste en misleidende uitspraken meer doen over alterna tieve testen 

of behandelingen. 

 

Ronnie van Diemen over de zorg onder druk van het coronavirus 

Nieuwsbericht | 08-04-2020 

Hoe gaat het nu in de zorg onder de druk van het coronavirus. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar 

ook in verpleeghuizen, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de ggz en de jeugdhulp. En hoe gaat het 

niet alleen met patiënten en cliënten, maar ook met de mensen die werken in de zorg. 

 

Huisarts en apotheker aangesproken op voorschrijven chloroquine tegen coronavirus 

Nieuwsbericht | 08-04-2020 | 15:41 

De IGJ heeft een huisarts uit Meijel en zijn apotheker aangesproken. De huisarts zegt bezig te zijn 

met een experiment tegen het coronavirus en schrijft daarom een combinatie van geneesmiddelen 

voor, waaronder chloroquine en azitromycine. De inspectie vindt dit een kwalijke zaak. De huisarts en 

apotheker handelen hiermee in strijd met de behandelrichtlijnen. Er is nog steeds geen bewezen 

geneesmiddel dat helpt tegen het coronavirus. En de manier waarop hij nu aangeeft te 

experimenteren is ook niet volgens de richtlijnen. 

 

Geneesmiddelen opslaan in tijdelijke corona-klinieken onder voorwaarden toegestaan 

Nieuwsbericht | 07-04-2020 

Steeds vaker worden tijdelijke zorgcentra opgericht speciaal om corona-patiënten te behandelen. 

Daar zijn ook geneesmiddelen nodig. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staat dit tijdelijk toe.  

Autoriteit Persoonsgegevens  

AP: Corona apps alleen als privacy gewaarborgd is 

08-04-2020 

Tijdens de persconferentie op 7 april 2020 maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de regering 

apps wil inzetten in de strijd tegen het coronavirus. 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/bedrijven-meldden-in-2019-twee-keer-zoveel-leveringsproblemen-medicijnen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/inspectie-waarschuwt-tegen-alternatieve-corona-testen-en-corona-behandelingen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/ronnie-van-diemen-over-de-zorg-onder-druk-van-het-coronavirus
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/huisarts-en-apotheker-aangesproken-op-voorschrijven-chloroquine-tegen-corona
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/geneesmiddelen-opslaan-in-tijdelijke-corona-klinieken-onder-voorwaarden-toegestaan
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-corona-apps-alleen-als-privacy-gewaarborgd
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EU  
 

Coronavirus: Commissie brengt aanbeveling uit over ondersteuning van exitstrategieën via mobiele 

data en apps 

EC, 08-04-2020 

De Commissie komt vandaag met een aanbeveling over stappen en maatregelen voor het opzetten 

van een gemeenschappelijke EU-aanpak ten aanzien van het gebruik van mobiele applicaties en 

mobiele data als respons op het coronavirus. Digitale tools kunnen een belangrijke rol spelen bij de 

geleidelijke opheffing van isoleringsmaatregelen zodra de tijd daar rijp voor is. Die tools moeten in 

overeenstemming zijn met de EU-regels en goed worden gecoördineerd. Door middel van het proces 

in de aanbeveling kan samen met de lidstaten een toolbox worden vastgesteld, waarbij de nadruk 

wordt gelegd op twee dimensies:  

 een gecoördineerde pan-Europese aanpak voor het gebruik van mobiele applicaties, om burgers 

in staat te stellen doeltreffende en meer doelgerichte socialeonthoudingsmaatregelen te treffen, 

en om te waarschuwen, te voorkomen en contacten te traceren; en 

 een gemeenschappelijke aanpak voor het modelleren en voorspellen van de ontwikkeling van het 

virus door middel van geanonimiseerde en geaggregeerde mobiele locatiegegevens. 

Zie ook: 

Aanbeveling (EU) 2020/518 van de Commissie van 8 april 2020 over een gemeenschappelijke 

toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de Covid-19-crisis te bestrijden en te 

boven te komen, met name wat mobiele applicaties en het gebruik van geanonimiseerde 

mobiliteitsgegevens betreft - Publicatieblad van de Europese Unie L 114 14 april 2020 

 

Antitrust: Commissie geeft houvast over toegestane beperkte samenwerking tussen bedrijven, met 

name voor kritieke geneesmiddelen voor ziekenhuizen tijdens de corona-uitbraak 

EC, 08-04-2020 

De Europese Commissie heeft een mededeling over een tijdelijk kader gepubliceerd om op 

mededingingsgebied houvast te geven aan bedrijven die samenwerken naar aanleiding van 

noodsituaties in verband met de huidige corona-uitbraak. In dit verband verzendt de Commissie ook 

een ad hoc “comfort letter” (administratieve brief) met betrekking tot een specifiek 

samenwerkingsproject om tekorten aan kritieke ziekenhuisgeneesmiddelen te voorkomen 

 

Coronavirus: EU-respons voor wereldwijde bestrijding pandemie 

EC, 08-04-2020 

Vandaag presenteren de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordigen plannen voor een 

robuuste en doelgerichte EU-respons om partnerlanden te helpen de coronapandemie aan te pakken. 

De collectieve actie van de EU is gericht op de actuele gezondheidscrisis en de daaruit 

voortvloeiende humanitaire behoeften, het versterken van de gezondheids-, water- en sanitaire 

systemen van de partnerlanden, en het verhogen van hun capaciteiten op het gebied van onderzoek 

en paraatheid. Daarnaast moeten de sociaal-economische gevolgen worden beperkt. Met het oog op 

deze acties zal de EU de partnerlanden steunen met een bedrag van meer dan 15,6 miljard euro dat 

afkomstig is uit bestaande middelen voor extern optreden. Samen met onze partners zorgen we 

ervoor dat de aanzienlijke EU-financiering die al aan hen was toegewezen, hen zal helpen het hoofd 

te bieden aan de gevolgen van het coronavirus. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_626
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_626
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.NLD
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_618
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_618
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_604
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Coronavirus: Commissie verzoekt lidstaten aanbod en beschikbaarheid van geneesmiddelen te 

optimaliseren 

EC, 08-04-2020 

Vandaag roept de Commissie de lidstaten op te waarborgen dat de Europese burgers tijdens de 

uitbraak van het coronavirus toegang hebben tot essentiële geneesmiddelen. De pandemie heeft de 

aandacht gevestigd op aanzienlijke uitdagingen bij het waarborgen van het aanbod van noodzakelijke 

kritieke geneesmiddelen en de gevolgen die een dergelijke uitbraak kan hebben voor de 

toeleveringsketen van geneesmiddelen in de EU. In de richtsnoeren van de Commissie ligt de nadruk 

op een rationele aanpak bij het aanbod, de toewijzing en het gebruik van essentiële geneesmiddelen 

voor de behandeling van coronaviruspatiënten, alsook geneesmiddelen waarvoor ten gevolge van de 

pandemie een tekort dreigt. De voorgestelde maatregelen moeten een meer gecoördineerde aanpak 

over de hele EU mogelijk maken, waarbij de bescherming van de volksgezondheid hand in hand gaat 

met het behoud van de integriteit van de eengemaakte markt. 

Sectornieuws   
 

Coalitie wil kunstmatige intelligentie in de zorg versterken 

NVZ, 08-04-2020 

De Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie (NL AIC) wil de ontwikkeling en toepassing van Artificial 

Intelligence (AI) in gezondheid en zorg versterken om de uitdagingen in de sector te lijf  te gaan.  

 

Huisartsenpost en SEH krijgen toegang tot meer patiëntgegevens 

NVZ, 09-04-2020 

Huisartsen kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de belangrijkste medische gegevens van 

patiënten die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven beschikbaar stellen voor de 

huisartsenpost.  

Zie ook: 

Betere gegevensuitwisseling in de strijd tegen corona – KNMG, 09-04-2020 

 

3 ziekenhuizen voeren Horizontaal Toezicht in 

NVZ, 10-04-2020 

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en VieCuri gaan over op Horizontaal 

Toezicht.  

 

Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling  

ZN, 09-04-2020 

In mei kunnen zorgaanbieders een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Het gaat om 

zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct 

betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten.  

 

Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis 

ZN, 09-04-2020 

Het organiseren van zorg in de wijk is tijdens de coronacrisis een behoorlijke opgave.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_622
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_622
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/coalitie-wil-kunstmatige-intelligentie-de-zorg-versterken
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/huisartsenpost-en-seh-krijgen-toegang-tot-meer-patientgegevens
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/betere-gegevensuitwisseling-in-de-strijd-tegen-corona.htm
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/3-ziekenhuizen-voeren-horizontaal-toezicht
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4802904064
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4801757184
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VWS vraagt budgethouders om zorgverleners door te betalen 

ZN, 08-04-2020 

Veel budgethouders en hun zorgverleners zijn door de coronacrisis bezorgd over de continuïteit van 

zorg en over de financiële gevolgen.  

 

Zorgverlening zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen 

KNMG, 10-04-2020 

De huidige schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) roept de vraag op of van 

hulpverleners gevraagd of verwacht kan worden om zonder afdoende pbm zorg te verlenen aan 

(vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten.  

 

KNMG in gesprek over draaiboek Code Zwart 

KNMG, 06-04-2020 

Wat moet er gebeuren als er door de coronacrisis onvoldoende IC-bedden zijn om alle patiënten die 

daarvoor in aanmerking komen te kunnen opnemen?  

 

Zorgmedewerkers verdienen meer dan alleen applaus : FNV eist bescherming, goede 

arbeidsvoorwaarden en extra geld 

FNV, 07-04-2020 

Het keiharde applaus dat ze nu krijgen, is zó terecht.  

 

Steunfonds voor getroffen zorgmedewerkers is niet voldoende :  Werkgever moet je schadeloosstellen 

als het misgaat 

FNV, 09-04-2020 

Wij juichen het als FNV toe dat er financiële steunfondsen komen voor zorgmedewerkers die tijdens 

hun werk zijn getroffen door corona.  

Publicaties    
 

Gst. 2020/43 - Bruggeman, C.W.C.A. e.a. - 23-3-2020 

De Gemeentestem, Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein   

 

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4797562880
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/zorgverlening-zonder-afdoende-persoonlijke-beschermingsmiddelen.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht-corona/knmg-in-gesprek-over-draaiboek-code-zwart.htm
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/04/zorgmedewerkers-verdienen-meer-dan-alleen-applaus
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/04/zorgmedewerkers-verdienen-meer-dan-alleen-applaus
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/04/steunfonds-voor-getroffen-zorgmedewerkers-goed-maa
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/04/steunfonds-voor-getroffen-zorgmedewerkers-goed-maa
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