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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 14 -20 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    

Infectieziektenbestrijding 

Brief regering; Voorhang zakelijke inhoud aanwijzing meerkosten en continuïteitsbijdrage i.v.m. 

Coronavirus in curatieve en forensische zorg - spoedprocedure  

17-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 25295, nr. 274 

Fraudebestrijding in de zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020, over zorgfraude/Governance in 

de Zorgsector  

17-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 28828, nr. 122 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2020, over arbeidsmarktbeleid in de 

zorg  

17-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 29282, nr. 406 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Voorhang tarieven en prestaties GGZ wonen  

16-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 25424, nr. 529   

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet 

toetreding zorgaanbieders) 

Voorlopig verslag  

15-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 34767, nr. B 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-274.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25295-274.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-122.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-122.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-930046.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-930046.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-529.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-B.pdf
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Officiële publicaties   

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming 

met de Minister voor Medische Zorg, en van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 april 2020, 

kenmerk 1668465-203741-WJZ, houdende wijziging van diverse ministeriële regelingen teneinde het 

mogelijk te maken dat op een later tijdstip wordt voldaan aan verplichtingen met betrekking tot de 

jaarverantwoording en andere daarmee samenhangende gegevens over verslagjaar 2019  

20-04-2020 Staatscourant 2020, 21910 

Tweede Kamer  

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus 

16 april 2020, debat - Nadenken over een exit, de situatie in verpleeghuizen en het gebruik van 

mondkapjes. Dat zijn belangrijke onderwerpen in het debat met premier Rutte en minister De Jonge 

(Volksgezondheid) over de stand van zaken rond de uitbraak van coronavirus COVID-19. 

 

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

(16-04-2020) – aangenomen: 

 Motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma over een voorstel voor versterkingen 

uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal  

 Motie van de leden Marijnissen en Segers over een inhoudelijke en ethische analyse  van de 

maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen 

 Motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij 

blijvende gezondheids- of financiële schade 

 Motie van het lid Krol c.s. over onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft opgeleverd  wat 

betreft het aantal coronapatiënten 

 Motie van het lid Krol c.s. over aandacht geven aan de positie van mantelzorgers in het 

verdeelmodel voor beschermende middelen 

 Motie van de leden Van der Staaij en Klaver over nader concretiseren van de doelstellingen 

inzake de bescherming van kwetsbare mensen 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Coronavirus 

 

Kabinet beslist komende week over volgende stap inzet corona-apps 

Nieuwsbericht | 19-04-2020  

Het kabinet wil op dinsdag 21 april aanstaande een besluit nemen over de volgende stap ten aanzien 

van apps ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk bij deze 

afweging is dat de apps zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het coronavirus te 

bestrijden. Dat werd zojuist bekendgemaakt tijdens de 'Appathon’ die dit weekend op het ministerie 

van VWS plaatsvond. 

Zie ook: 

Coronavirus-app 

Samenvatting privacy-analyse contactonderzoeksapps - Rapport | 19-04-2020 

Rapportage veiligheidstest potentiële corona-apps - Rapport | 19-04-2020 

AP toetst opzet corona-apps - Autoriteit Persoonsgegevens 17-04-2020 

AP: privacy corona-apps niet aangetoond - Autoriteit Persoonsgegevens 20-04-2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21910.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21910.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21910.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21910.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-21910.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-ontwikkelingen-rondom-het-3
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05494
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P05494
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/19/kabinet-beslist-komende-week-over-volgende-stap-inzet-corona-apps
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/04/19/samenvatting-privacy-analyse-contactonderzoeksapps
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/04/19/rapportage-veiligheidstest-potentiele-corona-apps
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-toetst-opzet-corona-apps
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-privacy-corona-apps-niet-aangetoond
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College voor de Rechten van de Mens adviseert over randvoorwaarden Corona-apps - College voor 

de Rechten van de Mens, 20-04-2020 

 

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen nader uitgewerkt 

Nieuwsbericht | 16-04-2020 | 19:02 

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen 

en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld 

een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg 

overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft.  

Zie ook: 

Financiële uitgangspunten regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten in verband met het 

coronavirus – Brief 16-04-2020 

 

Kamerbrief COVID-19 update stand van zaken 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de situatie rondom de COVID-19-uitbraak. 

Bijlagen: 

Corona quickscan jeugdhulpaanbieders - Rapport | 02-04-2020 

Visualisatie van de toepassing van apps in bron- en contactonderzoek - Publicatie | 15-04-2020 

Advies n.a.v. 64e Outbreak Management Team (OMT) COVID-19 - Publicatie | 15-04-2020 

Goede voorbeelden van liefdevolle zorg in verpleeghuizen - Publicatie | 15-04-2020 

10 goede voorbeelden van geestelijke verzorging - Publicatie | 15-04-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over de onzekerheden bij pgb-houders aangaande het coronavirus 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-04-2020 

Antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen over de onzekerheden bij pgb-houders 

aangaande het coronavirus. 

 

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving dat sterftecijfer door coronavirus hoger is dan eerder 

gemeld 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-04-2020 

Antwoorden van minister De Jonge over berichtgeving dat sterftecijfer door coronavirus hoger is dan 

eerder gemeld. 

 

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving gevolgen coronavirus 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-04-2020 

Antwoorden minister De Jonge op Kamervragen over berichtgeving gevolgen coronavirus.  

 

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving omtrent coronavirus 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-04-2020 

Antwoorden van minister De Jonge op de Kamervragen over berichtgeving omtrent coronavirus.  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘VWS bezig met reddingsplan zorg Niemand failliet’  

Kamerstuk: Kamervragen | 15-04-2020 

Antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen over bericht ‘VWS bezig met reddingsplan zorg 

Niemand failliet’. 

https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-voor-de-rechten-van-de-mens-adviseert-over-randvoorwaarden-corona-apps
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-nader-uitgewerkt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brieven/2020/04/16/financiele-uitgangspunten-regionale-aanpak-voor-zorg-aan-kwetsbare-patienten-in-verband-met-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brieven/2020/04/16/financiele-uitgangspunten-regionale-aanpak-voor-zorg-aan-kwetsbare-patienten-in-verband-met-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/04/15/covid-19-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/16/beantwoording-kamervragen-over-de-onzekerheden-bij-pgb-houders-aangaande-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/15/beantwoording-kamervragen-over-berichtgeving-dat-sterftecijfer-door-coronavirus-hoger-is-dan-eerder-gemeld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/15/beantwoording-kamervragen-over-berichtgeving-dat-sterftecijfer-door-coronavirus-hoger-is-dan-eerder-gemeld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/15/beantwoording-kamervragen-over-berichtgeving-gevolgen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/04/15/beantwoording-kamervragen-over-berichtgeving-omtrent-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/15/beantwoording-kamervragen-over-bericht-%E2%80%98vws-bezig-met-reddingsplan-zorg-niemand-failliet%E2%80%99
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Overig 

 

Kamerbrief over stand van zaken kraamzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2020 

Minister Van Rijn stuurt een brief met de stand van zaken rondom de kraamzorg. 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:PHR:2020:290 - Parket bij de Hoge Raad - 17-4-2020 - Conclusie - Civiel recht; 

Arbeidsrecht-Civiel recht; Ondernemingsrecht-Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Functie van bestuurder (statutair directeur) en van vestigingsmanager/patiëntbehandelaar. Grondslag 

van aanvullende vergoedingen voor verrichte invalwerkzaamheden. Bij uitsluiting RvC bevoegd tot 

vaststelling? Tegenstrijdig belang? 

  

ECLI:NL:GHDHA:2020:828 - Gerechtshof Den Haag - 14-4-2020 - Hoger beroep kort geding - Civiel 

recht 

Kort geding, Declaraties zorgverlener (psychiatrische zorg) overschrijden het in zorginkoop-

overeenkomsten opgenomen omzetplafond. Berekening omzetplafond; geldt omzetplafond voor 

restitutiepolissen? Inschatting van de te verlenen zorg, 

  

ECLI:NL:RVS:2020:1067 - Raad van State - 15-4-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij brief van 14 februari 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de 

minister van VWS) een aanvraag van Medical Emergency Transport tot aanwijzing als 

hulpverleningsdienst als bedoeld in de Regeling optische en geluidssignalen 2009 afgewezen. Bij 

besluit van 30 oktober 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het door MET 

daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. MET verzorgt spoedtransporten en regulier 

vervoer voor medici en medisch materiaal. De voertuigen van MET zijn uitgerust met optische en 

geluidssignalen. MET heeft op 21 december 2016 een aanvraag bij de minister van VWS ingediend 

om als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling te worden 

aangewezen. In de aanvraag is naar voren gebracht dat het MET is toegestaan met 

voorrangssignalen te rijden volgens een brief van de minister van VWS van 30 oktober 2013, maar 

dat de positie van MET onduidelijk is voor handhavende instanties, 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa maakt steunmaatregelen zorgverzekeraars voor zorgaanbieders mogelijk 

Nieuwsbericht | 14-04-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de ondersteuning van zorgaanbieders door 

zorgverzekeraars voor compensatie van de financiële gevolgen van de corona-uitbraak voor 

zorgaanbieders mogelijk. Deze regeling richt zich zowel op extra kosten als op doorlopende kosten 

die momenteel niet worden gedekt door een lagere omzet. Zorgverzekeraars informeerden 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/17/kamerbrief-over-stand-van-zaken-kraamzorg
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:290
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:290
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:828
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:828
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1067
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/nza-maakt-steunmaatregelen-zorgverzekeraars-voor-zorgaanbieders-mogelijk
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zorgaanbieders en branche- en beroepsorganisaties vorige week over hoe zij hun maatregelen in de 

praktijk gaan toepassen. Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten 

mislopen als gevolg van de corona-uitbraak. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een 

maandelijkse continuïteitsbijdrage, waarmee ze onder meer hun vaste lasten kunnen blijven betalen, 

zoals personeels- en huisvestigingskosten. 

 

Zorgbundels geven zorgverleners meer ruimte bij behandelingen 

Nieuwsbericht | 16-04-2020 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert zorgverleners en zorgverzekeraars om 

bundelafspraken te maken en deelt daarom goede voorbeelden. Bij bundelafspraken spreken beide 

partijen voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep een vast bedrag per patiënt af. Eén of meer 

zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken ze afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de 

behandeling. Zo krijgen zorgverleners de ruimte om de zorg zo goed mogelijk in te richten. 

 

NZa geeft uitstel voor verantwoording beschikbaarheidbijdrage 2019 

Nieuwsbericht | 16-04-2020  

Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen, zijn normaliter verplicht 

om vóór 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Omdat zorgaanbieders vanwege de uitbraak van het coronavirus in de knel kunnen komen met het 

aanleveren van de benodigde informatie, heeft de NZa de deadline uitgesteld.  

 

Financiële vergoeding van kosten corona in de langdurige zorg verder uitgewerkt 

Nieuwsbericht | 16-04-2020  

Zorgaanbieders in de langdurige zorg moeten zich tijdens de coronacrisis maximaal kunnen richten 

op het bieden van noodzakelijke en veilige zorg. Zij mogen door de coronacrisis niet in de financiële 

problemen komen. De zorgkantoren hebben samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en 

de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen van de crisis voor de 

aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen. 

 

NZa verwerkt corona-afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen(organisaties) in regelgeving 

Nieuwsbericht | 17-04-2020  

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van alle zorgprofessionals. Ook huisartsen en 

huisartsenorganisaties, waar patiënten als eerste terecht kunnen, staan onder grote druk om de zorg 

te leveren die nodig is. Om ervoor te zorgen dat zij hun volle aandacht aan patiënten kunnen geven, 

hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en 

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) afspraken gemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) neemt de afspraken op in de regelgeving. 

 

Opstart reguliere ziekenhuiszorg komt op gang 

Nieuwsbericht | 17-04-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om regie te 

nemen om de reguliere zorg voor mensen zonder corona zorgvuldig en veilig door te laten gaan. Om 

gezondheidsschade te voorkomen is het belangrijk dat patiënten met de meest urgente zorgvraag als 

eerste worden behandeld. En dat overal in Nederland dezelfde definitie voor urgentie wordt 

gehanteerd. Zorginstituut Nederland en medisch professionals maken op verzoek van de NZa een 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/zorgbundels-geven-zorgverleners-meer-ruimte-bij-behandelingen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/nza-geeft-uitstel-voor-verantwoording-beschikbaarheidbijdrage-2019
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/financiele-vergoeding-van-kosten-corona-in-de-langdurige-zorg-verder-uitgewerkt
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/nza-verwerkt-corona-afspraken-tussen-zorgverzekeraars-en-huisartsenorganisaties-in-regelgeving
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/opstart-reguliere-ziekenhuiszorg-komt-op-gang
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indeling om de urgentie van de zorgvraag te bepalen. Deze indeling zullen wij begin volgende week 

publiceren. 

Zie ook: 

Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang - Nieuwsbericht NZa | 20-04-2020  

Ronnie van Diemen in Tweede Kamer over noodzaak weer opstarten reguliere zorg – Nieuwsbericht 

IGJ | 16-04-2020  

EU 
 

Coronavirus: Commissie ingenomen met snelle reactie: groen licht van het Parlement voor 

voorgestelde nieuwe middelen om levens en inkomens te beschermen 

EC Persbericht 17-04-2020 

De Commissie is ingenomen met de stemming die vandaag heeft plaatsgevonden in het Europees 

Parlement. Hierdoor zal een aantal voorstellen van de Commissie tegen het coronavirus snel ten 

uitvoer kunnen worden gelegd. Het gaat daarbij om: een ongekende heroriëntering van de middelen 

van het cohesiebeleid om de gevolgen van de volksgezondheidscrisis op te vangen (CRII+ -initiatief); 

3,08 miljard EUR extra EU-middelen voor gezondheidszorg (het instrument voor noodhulp) en 

medische capaciteit voor noodsituaties (rescEU); extra financiering voor het Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding; diverse andere steunmaatregelen. Aan het groen licht van het 

Parlement ging voor het merendeel van deze initiatieven een snelle goedkeuring door de EU-lidstaten 

in de Raad vooraf; het CRII+-initiatief en het uitstellen van de verordening medische hulpmiddelen 

moeten nog door de Raad worden goedgekeurd. 

 Heroriëntering van fondsen voor het cohesiebeleid ter bestrijding van de noodsituatie  

 2,7 miljard EUR voor het instrument voor noodhulp ten behoeve van de gezondheidssector 

 380 miljoen EUR voor medische rescEU-capaciteit 

 3,6 miljoen EUR voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) 

 Uitstellen van de toepassing van de verordening medische hulpmiddelen 

Zie ook: 

COVID-19: MEPs free up over €3 billion to support EU healthcare sector  – EP, 17-04-2020 

Parliament decides to postpone new requirements for medical devices – EP, 17-04-2020 

 

Coronavirus: richtsnoeren voor volledige gegevensbescherming door apps die de pandemie 

bestrijden 

EC Persbericht 16-04-2020 

De Europese Commissie heeft vandaag richtsnoeren met betrekking tot gegevensbescherming 

gepubliceerd voor de ontwikkeling van nieuwe apps die helpen in de strijd tegen het coronavirus. De 

ontwikkeling van dergelijke apps en het gebruik ervan door de burgers kunnen een grote impact 

hebben op de bestrijding van het virus en een belangrijke rol spelen in de strategie om de 

inperkingsmaatregelen af te bouwen, als aanvulling op andere maatregelen zoals de versterking van 

de testcapaciteit. Het is echter belangrijk dat EU-burgers dergelijke innovatieve digitale oplossingen 

volledig kunnen vertrouwen en onbezorgd kunnen gebruiken. Traceringsapps kunnen namelijk pas 

hun volle potentieel verwezenlijken als ze door zoveel mogelijk EU-burgers worden gebruikt. 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/20/reguliere-zorg-komt-gefaseerd-weer-op-gang
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/ronnie-van-diemen-over-de-noodzaak-reguliere-zorg-weer-op-te-starten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_685
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77110/covid-19-meps-free-up-over-EU3-billion-to-support-eu-healthcare-sector
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200415IPR77113/parliament-decides-to-postpone-new-requirements-for-medical-devices
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_669


 

 

Week 17  

News Update Zorg 

7/8 

Z
O

R
G

/1
3

5
7

4
5

8
9

.1
 

Coronavirus: Commissie-richtsnoeren voor het testen 

EC Persbericht 15-04-2020 

Vandaag presenteert de Commissie richtsnoeren voor testmethoden voor opsporing van het 

coronavirus, als onderdeel van het Europees stappenplan om de maatregelen voor de inpe rking van 

het coronavirus op te heffen. De richtsnoeren zijn bedoeld om de lidstaten te helpen testmiddelen 

doeltreffend in te zetten binnen hun nationale strategieën en tijdens de verschillende fasen van de 

pandemie, waaronder bij de geleidelijke opheffing van de opgelegde maatregelen. De Commissie wil 

er ook voor zorgen dat hoogwaardige instrumenten beschikbaar zijn om de prestaties van de tests te 

beoordelen. 

 

Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp uit hoofde van 

Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de 

uitbraak van Covid-19 

PB L 117 van 15.4.2020, blz. 3–8  

Van kracht 

Sectornieuws   
 

Landelijke afspraken over besluitvorming en financiering cohortafdelingen 

ZN, 15-04-2020 

Samen met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de directeuren Publieke 

Gezondheid en ActiZ heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, landelijke 

afspraken gemaakt over het opzetten en financieren van cohortafdelingen.  

 

Zorgverzekeraars ondersteunen huisartsen met concrete maatregelen 

ZN, 16-04-2020 

De uitbraak van het coronavirus vraagt veel van alle zorgprofessionals.  

 

Zorgkantoren informeren aanbieders langdurige zorg over steunmaatregelen 

ZN, 16-04-2020 

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

langdurige zorg.  

 

Aanvragen vooruitbetaling nu ook mogelijk voor zorgaanbieders zónder zorgcontract   

ZN, 17-04-2020 

Vanaf woensdag 22 april a.s. kunnen ook zorgaanbieders zonder zorgcontract (gefaseerd) een 

vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen. 

 

Zorgthermometer Verzekerden in beeld: 6,5% van verzekerden stapte over in 2020 

ZN, 20-04-2020 

Er zijn in 2020 iets minder mensen van zorgverzekering gewisseld dan het jaar ervoor. In 2019 

maakte 7% van de verzekerden een overstap, dit jaar was dat 6,5%.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.117.01.0003.01.NLD
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4822892544
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4826693632
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4827381760
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4831444992
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4840718336
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Publicaties    
 

Sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens bijna verdubbeld 

CBS, 16-04-2020  

De sterfte valt de afgelopen weken hoger uit dan gemiddeld voor deze periode. Dit geldt met name 

voor de sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, 

instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicapten, gevangenissen en 

asielzoekerscentra. Hier was in week 14 (30 maart tot en met 5 april) de sterfte bijna twee keer hoger 

dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, terwijl de sterfte van mensen in 

particuliere huishoudens 1,5 keer hoger was. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de 

voorlopige sterftecijfers per week. 

 

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.1 - Ploem, M.C.  

Redactioneel - Een snel oprukkend virus 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.6 - Steen, S.M.  

Artikel - Najaarsvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.3 - Klaassen, A.G.H.  

Artikel - Uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg 2016-2019: de raad van toezicht 

in de schijnwerpers 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.2 - Kempkes, J.J.  

Artikel - Magistrale bereiding van weesgeneesmiddelen: de fabrikant buitenspel gezet? 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.5 - Sijmons, J.G.  

Kroniek rechtspraak - Kroniek Wet marktordening gezondheidszorg 

  

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2020/2.4 - Ploem, M.C. e.a.  

Artikel - Medisch data-onderzoek in het AVG-tijdperk: een zoektocht naar de juiste regels  
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