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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 28 april – 25 mei 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 Algemene Rekenkamer; Rapport Paardenmiddel of noodverband?; Resultaten 

prijsonderhandelingen geneesmiddelen 

01-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 653 

Bijlage: 

Rapport Paardenmiddel of noodverband?; Resultaten prijsonderhandelingen geneesmiddelen  

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Verslag van een schriftelijk overleg over de beantwoording vragen commissie over advies Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG" 

(Kamerstuk 29282-395) 

01-05-2020 2019-2020 Kamerstuk 29282, nr. 407 

Thuiszorg en wijkverpleging 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2020, over wijkverpleging 

29-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 202 

Tweede Kamer 

Wet ambulancevoorzieningen 

26-05-2020 

De aanleiding voor de Wet ambulancevoorzieningen is het aflopen van de Tijdelijke wet 

ambulancezorg (Twaz) per 1 januari 2021. De Wet ambulancevoorzieningen wil zekerheid bieden 

over ambulancevoorzieningen in de toekomst. Dit moet met name de continuïteit en kwaliteit, 

waaronder innovatie, van de ambulancevoorzieningen ten goede komen. 

Zie ook: 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-653.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-653.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-931470.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-407.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-407.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-407.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-202.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35471
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Ministerraad akkoord met voorstel Wet ambulancevoorzieningen - Nieuwsbericht Rijksoverheid| 26-

05-2020 

 

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden   

24-04-2020 

Overheidsorganisaties hebben vaak behoefte om persoonsgegevens te delen en te combineren met 

elkaar en met private partijen. Zij hebben die gegevens nodig voor het bestrijden van uitkeringsfraude 

en ondermijnende criminaliteit en voor veel andere doelen. Maar zij weten niet altijd of deze 

gegevensverwerkingen zijn toegestaan. Het wetsvoorstel geeft een algemene wettelijke grondslag 

voor dit soort gegevensverwerking. 

Officiële publicaties   

Besluit medische hulpmiddelen 

07-05-2020 Staatsblad 2020, 130 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 april 2020, kenmerk 1673023-204144, 

houdende de vaststelling van taaleisen en nadere regels in de zin van Verordening (EU) 2017/745 en 

Verordening (EU) 2017/746 (Regeling medische hulpmiddelen) 

04-05-2020 Staatscourant 2020, 24039 

 

Besluit van 24 april 2020, houdende inwerkingtreding van de Wet van 24 april 2019 tot wijziging van 

de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de 

klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden 

handelingen aan klinisch technologen (Stb. 2019, 182) 

07-05-2020 Staatsblad 2020, 132 

 

Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 23 april 2020, kenmerk 1677978-204496-PZO, 

op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake de meerkosten en 

continuïteitsbijdrage vanwege het coronavirus in curatieve en forensische zorg 

28-04-2020 Staatscourant 2020, 23915 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 april 2020, kenmerk 1671320-203977-WJZ, 

houdende wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met aanvullende 

wijzigingen in verband met COVID-19 

04-05-2020 Staatscourant 2020, 24044 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 april 2020, kenmerk 

1665279-203455-LZ, houdende wijziging van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma 

Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg in verband met enkele aanpassingen 

30-04-2020 Staatscourant 2020, 23479 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 april 2020, kenmerk 1676640-204394-CZ, 

houdende wijziging van de Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-

uitwisseling Patiënt en Professional MSZ en audiologische centra in verband met enkele 

aanpassingen naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus 

11-05-2020 Staatscourant 2020, 25346 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/ministerraad-akkoord-met-voorstel-wet-ambulancevoorzieningen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z07668&dossier=35447
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-130.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24039.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-132.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-132.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-132.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-132.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23915.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23915.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23915.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24044.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24044.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24044.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23479.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23479.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23479.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25346.pdf
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Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 30 april 2020, kenmerk 1680122-204629-MEVA, 

houdende het versoepelen van de regels voor het verantwoorden van subsidies bij de 

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 in verband met de uitbraak van het 

Coronavirus (Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel 

ziekenhuiszorg 2019) 

11-05-2020 Staatscourant 2020, 25348  

 

Beleidsregels erkenning van beroepskwalificaties en verklaring van vakbekwaamheid beroepen in de 

individuele gezondheidszorg 

18-05-2020 Staatscourant 2020, 26685 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 14 mei 2020, kenmerk 1685523-204923-CZ, 

houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar 

integrale tarieven voor medisch specialistische zorg en kaakchirurgie (Subsidieregeling overgang 

integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2020 en 2021) 

19-05-2020 Staatscourant 2020, 27554 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Coronavirus 

 

Eerste stap nieuwe bezoekregeling verpleeghuizen 

Nieuwsbericht | 06-05-2020  

Vanaf maandag 11 mei aanstaande wordt een eerste stap gezet in een versoepeling van de 

bezoekregeling, te beginnen in 25 verpleeghuizen. In deze verpleeghuislocaties wordt onder strikte 

voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Dat maakte minister Hugo de 

Jonge (VWS) zojuist bekend tijdens de persconferentie volgend op de Ministeriële Commissie 

Crisisbeheersing (MCCb). Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan uit onderzoek en op deze 

pilotlocaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig de bezoekregeling op steeds meer 

verpleeghuislocaties toepassen. De bedoeling is dat de 25 zorgorganisaties volgende week bekend 

worden gemaakt. 

Zie ook: 

Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed – ActiZ, 08-05-2020 

Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg – ActiZ, 20-05-2020 

 

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend 

Nieuwsbericht | 11-05-2020 

Vanaf vandaag wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling 

voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker 

per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties 

wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek 

toelaten. 

 

Meer bescherming zorgmedewerkers buiten ziekenhuis 

Nieuwsbericht | 06-05-2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-25348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26685.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26685.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27554.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27554.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27554.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27554.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/06/eerste-stap-nieuwe-bezoekregeling-verpleeghuizen
https://www.actiz.nl/nieuws/handreiking-bezoekregeling-verpleeghuizen-gereed
https://www.actiz.nl/nieuws/versoepeling-bezoek-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/11/deelnemende-instellingen-versoepeling-bezoekregeling-verpleeghuizen-bekend
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/06/meer-bescherming-zorgmedewerkers-buiten-ziekenhuis
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Mensen die huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding of maaltijdondersteuning verzorgen bij 

mensen thuis, komen voortaan in specifieke gevallen ook in aanmerking voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dat vandaag besloten. Het gaat 

om situaties waarbij zorg aan iemand met COVID-19 - of verdenking daarop - niet uitgesteld kan 

worden. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het voortdurende tekort aan mondkapjes - Kamerstuk: 

Kamervragen | 07-05-2020 

Factsheet: Wanneer is welk persoonlijk beschermingsmiddel nodig in de zorg? - Publicatie | 20-05-

2020 

Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde 

zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg - Richtlijn | 19-05-2020 

FNV blij met recht op beschermingsmiddelen voor iedere werknemer in de zorg – FNV, 07-05-2020 

Veel zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd – FNV, 19-05-2020 

 

Staatssecretaris Blokhuis met gemeenten aan de slag voor gezondheid 

Nieuwsbericht | 25-05-2020 

Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van 

gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en 

jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Dat zijn vier gezondheidsvraagstukken waar 

het Rijk en gemeenten mee aan de slag gaan de komende jaren. Staatssecretaris Paul Blokhuis 

(VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarover gezamenlijke afspraken gemaakt 

in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. 

 

Aanbiedingsbrief bij Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-05-2020 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 aan de 

Tweede Kamer.  

Bijlage: 

Gezondheid breed op de agenda - Rapport | 29-02-2020 

 

Kamerbrief stand van zaken COVID-19 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief over de stand van zaken COVID 19 naar de Tweede Kamer.  

Bijlagen: 

1e versie Draaiboek COVID-19 Acute Beademings Unit (CABU) - Publicatie | 20-05-2020 

Inforgraphic Maximaal controleren: snel en gericht sturen op het coronavirus - Publicatie | 20-05-2020 

Brief over advies nav 67e bijeenkomst Outbreak Management Team inzake COVID-19 - Brief | 18-05-

2020 

Brief over beoordeling Kaderstelling COVID-19 Acute Beademings Unit (CABU) - Brief | 19-04-2020 

Brief over reactie IGJ op aangepaste kaderstelling CABU - Brief | 24-04-2020 

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19 - Publicatie | 20-05-2020 

Concept - Kaderstelling COVID-19 Acute Beademings Unit (CABU) - Publicatie | 20-05-2020 

Gefaseerde en gecontroleerde aanpassing van de bezoekregeling in verpleeghuizen - Publicatie | 20-

05-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/beantwoording-kamervragen-over-het-voortdurende-tekort-aan-mondkapjes
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/20/factsheet-wanneer-is-welk-persoonlijk-beschermingsmiddel-nodig-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/richtlijnen/2020/05/19/richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-mantelzorgers-pgb-gefinancierde-zorgverleners-en-vrijwilligers-in-palliatieve-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/richtlijnen/2020/05/19/richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-mantelzorgers-pgb-gefinancierde-zorgverleners-en-vrijwilligers-in-palliatieve-zorg
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/05/fnv-blij-met-recht-op-beschermingsmiddelen-voor-ie
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/05/veel-zorgpersoneel-werkt-nog-steeds-onbeschermd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/25/staatssecretaris-blokhuis-met-gemeenten-aan-de-slag-voor-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/25/kamerbrief-bij-landelijke-nota-gezondheidsbeleid-2020-2024
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-stand-van-zaken-covid-19
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Afwegingskader heropening vanuit overheidsredenen gesloten bedrijven en instellingen - Publicatie | 

20-05-2020  

Zie ook: 

Kamerbrief over technische briefing Covid-19 - Kamerstuk: Kamerbrief | 06-05-2020 

Kamerbrief: COVID-19 Update stand van zaken - Kamerstuk: Kamerbrief | 06-05-2020 

Kamerbrief met rectificatie Kamerbrief 6 mei 2020 - Kamerstuk: Kamerbrief | 07-05-2020 

Beantwoording Kamervragen over de coronacrisis - Kamerstuk: Kamervragen | 07-05-2020 

Kamerbrief verordeningen bestrijding coronavirus - Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2020 

Factsheet basisregels 19 mei 2020 - Publicatie | 19-05-2020 

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19 - 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2020 

 

Digitale ondersteuning bestrijding covid-19 

Publicatie | 19-05-2020 

De overheid bekijkt hoe digitale middelen gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van het 

coronavirus. De verwachting is dat digitale toepassingen een zinvolle bijdrage kunnen leveren in de 

volgende fase van de bestrijding van het coronavirus. Daarbij wordt op dit moment gedacht aan 

digitale ondersteuning van contactopsporing (waarmee de GGD kan worden geholpen om contacten 

van coronapatiënten op te sporen), en digitale ondersteuning door middel van zelfmonitoring. 

Zie ook: 

Het programma van eisen voor digitale ondersteuning van contactopsporing 

 

Kamerbrief Nederlandse inbreng World Health Assembly 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2020 

Minister De Jonge beschrijft de Nederlandse inzet voor de 73e World Health Assembly.  

 

Kamerbrief over noodplan ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2020 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de crisisstructuur geestelijke gezondheidszorg en 

over een noodplan geestelijke gezondheidszorg. 

 

Kamervragen over het bericht Wie vormen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)? 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘Wie 

vormen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)?' 

Zie ook: 

Kamervragen over mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen - Kamerstuk: 

Kamervragen | 19-05-2020 

 

Kamervragen over Europese aanbesteding van medische apparatuur en hulpmiddelen 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over Europese aanbesteding 

van medische apparatuur en hulpmiddelen. 

 

Kamervragen over het geneesmiddelenbeleid tijdens de coronacrisis 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/kamerbrief-over-technische-briefing-covid-19-7-mei-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/kamerbrief-covid-19-update-stand-van-zaken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/07/kamerbrief-over-rectificatie-kamerbrief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/beantwoording-kamervragen-over-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/18/kamerbrief-verordeningen-bestrijding-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/19/factsheet-basisregels-19-mei-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/beantwoording-kamervragen-over-de-nederlandse-strategie-in-de-bestrijding-van-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/19/digitale-ondersteuning-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/05/19/programma-van-eisen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/13/kamerbrief-nederlandse-inbreng-world-health-assembly
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/01/kamerbrief-over-noodplan-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-bericht-wie-vormen-het-landelijk-consortium-hulpmiddelen-lch
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-mondkapjes-en-het-landelijk-consortium-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-europese-aanbesteding-van-medische-apparatuur-en-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-geneesmiddelenbeleid-tijdens-de-coronacrisis
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Minister van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het 

geneesmiddelenbeleid tijdens de coronacrisis. 

 

Beantwoording Kamervragen over het delen van corona-patenten door farmaceuten 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op Kamervragen over het delen van corona-patenten door 

farmaceuten. 

 

Kamervragen over het rapport over de financialisering van big pharma 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen van de Kamerleden Marijnissen (SP) en Van Gerven (SP) over 

het rapport over de financialisering van big pharma. 

 

Beantwoording Kamervragen over de ‘veronderstelde toegang’ tot elektronische patiëntendossiers  

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de ‘veronderstelde toegang’ tot 

elektronische patiëntendossiers. 

 

Beantwoording Kamervragen over een noodfonds voor mensen werkzaam in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-05-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen van het Kamerlid Asscher (PvdA) over een noodfonds voor 

mensen werkzaam in de zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de 

continuïteit van (jeugd)zorg aan te bieden in tijden van de coronacrisis 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-05-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen van de Kamerleden Peters (CDA) en Van den Berg (CDA) 

over een convenant voor gemeenten en (jeugd)zorgaanbieders om de continuïteit van (jeugd)zorg 

aan te bieden in tijden van de coronacrisis. 

 

Kamervragen over het pleidooi voor separate COVID-19 ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het pleidooi voor 

separate COVID-19 ziekenhuizen. 

 

Kamervragen over het voorkomen van extra kosten voor mensen wier zorg is ui tgesteld vanwege de 

coronacrisis 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister Van Rijn (PvdA) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het voorkomen van 

extra kosten voor mensen wier zorg is uitgesteld vanwege de coronacrisis. 

 

Kamervragen over onzekerheid bij fysiotherapeuten 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-05-2020 

Minister Van Rijn beantwoordt vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over onzekerheid bij 

fysiotherapeuten als gevolg van uitblijven van informatie over de continuiteitsbijdrage van 

Zorgverzekeraars Nederland. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/30/beantwoording-kamervragen-over-het-delen-van-corona-patenten-door-farmaceuten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-rapport-over-de-financialisering-van-big-pharma
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/30/beantwoording-kamervragen-over-de-veronderstelde-toegang-tot-elektronische-patientendossiers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/beantwoording-kamervragen-over-een-noodfonds-voor-mensen-werkzaam-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/beantwoording-kamervragen-over-een-convenant-voor-gemeenten-en-jeugdzorgaanbieders-om-de-continuiteit-van-jeugdzorg-aan-te-bieden-in-tijden-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/06/beantwoording-kamervragen-over-een-convenant-voor-gemeenten-en-jeugdzorgaanbieders-om-de-continuiteit-van-jeugdzorg-aan-te-bieden-in-tijden-van-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-pleidooi-voor-separate-covid-19-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-voorkomen-van-extra-kosten-voor-mensen-wier-zorg-is-uitgesteld-vanwege-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-voorkomen-van-extra-kosten-voor-mensen-wier-zorg-is-uitgesteld-vanwege-de-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-onzekerheid-bij-fysiotherapeuten
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Zie ook: 

Kamervragen over het bericht Ontslag dreigt voor ruim 50% fysiotherapeuten - Kamerstuk: 

Kamervragen | 19-05-2020 

Reactie op berichtgeving continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten – ZN, 23-05-2020 

 

Overig 

 

Subsidieregeling om elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen 

Nieuwsbericht | 14-05-2020  

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het 

zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondhe id, Welzijn en 

Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. In 2019 ging deze regeling van start en 

dienden organisaties al aanvragen in. Sinds deze week kunnen organisaties nieuwe aanvragen 

indienen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022. 

 

Aanbiedingsbrief bij advies RIVM over nieuwe e-healthmonitor 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-05-2020 

Minister De Jonge stuurt  de Tweede Kamer het advies van het RIVM over een nieuwe e-

healthmonitor. 

Bijlage: 

Verkenning e-healthmonitor: de digitale transitie in de zorg in beeld - Rapport | 12-05-2020 

 

Onderzoek en advies e‐healthmonitor 2.0 

Rapport | 28-04-2020 

Een verkenning naar het in beeld brengen van de digitale transitie. 

 

Kamerbrief over Schriftelijk Overleg (SO) over datalek donorregister 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2020 

Minister De Jonge stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het Schriftelijk Overleg (SO) over 

datalek donorregister. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het datalek van het Donorregister - Kamerstuk: Kamervragen | 30-

04-2020 

 

Verkenning facultatieve prestatie medisch specialistische zorg 

Brief | 04-05-2020 

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer de ‘verkenning facultatieve prestatie medisch 

specialistische zorg’. 

Zie ook: 

NZa stimuleert maatwerk en innovatie met facultatieve prestatie – Nieuwsbericht NZa | 04-05-2020 

 

Kamerbrief Advies Chief Nursing Officer over draagkracht van verpleegkundigen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het Advies van de Chief Nursing Officer over de 

draagkracht van verpleegkundigen.   

Bijlage: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamervragen-over-het-bericht-ontslag-dreigt-voor-ruim-50-fysiotherapeuten
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4960780288
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/14/subsidieregeling-om-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-langdurige-zorg-te-versnellen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/12/aanbiedingsbrief-advies-rivm-over-nieuwe-e-healthmonitor
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/04/28/onderzoek-en-advies-e%E2%80%90healthmonitor-2.0
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/30/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-so-inzake-so-datalek-donorregister
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/04/30/beantwoording-kamervragen-over-het-datalek-van-het-donorregister
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2020/05/04/verkenning-facultatieve-prestatie-medisch-specialistische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/04/nza-stimuleert-maatwerk-en-innovatie-met-facultatieve-prestatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/14/kamerbrief-advies-chief-nursing-officer-over-draagkracht-van-verpleegkundigen
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Transitie naar de reguliere zorg vanuit het perspectief van verpleegkundigen en verzorgenden - Brief 

| 13-05-2020 

 

Aanbieding 6e Monitor geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-05-2020 

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer de 6e Monitor geneesmiddelen in de medisch 

specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Bijlagen: 

Monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020 - Rapport | 11-05-2020 

Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020: Opzet, bronnen en methoden - 

Rapport | 30-04-2020 

Zie ook: 

Monitor dure geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020: betaalbaarheid onder druk – 

Nieuwsbericht NZa | 11-05-2020  

 

Aanbiedingsbrief bij VWS-monitor mei 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2020 

Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer de VWS-monitor mei 2020 aan. 

Bijlage: 

VWS-monitor mei 2020 - Publicatie | 20-05-2020 

 

Kamerbrief over Jaarbeeld en Klachtbeeld 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2020 

Minister De Jonge meldt de hoofdpunten uit het Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Bijlagen: 

Jaarbeeld 2019: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Publicatie | 20-05-2020 

Klachtbeeld 2019: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - Publicatie | 20-05-2020 

Zie ook: 

Publicatie Jaarbeeld en Klachtbeeld IGJ 2019 – Nieuwsbericht IGJ | 22-05-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van nieuwe Europese wetgeving voor de 

beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor invitro diagnostiek 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-05-2020 

Antwoorden van minister Van Rijn op de Kamervragen over de gevolgen van nieuwe Europese 

wetgeving voor de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor 

invitro diagnostiek. 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:RBMNE:2020:1466 - Rechtbank Midden-Nederland - 15-4-2020 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Productaansprakelijkheid en/of onrechtmatige daad producent polypropyleen implantaten (matjes) in 

het bekkenbodemgebied 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/11/aanbieding-6e-monitor-geneesmiddelen-in-de-medisch-specialistische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/11/monitor-dure-geneesmiddelen-medisch-specialistische-zorg-2020-betaalbaarheid-onder-druk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/aanbiedingsbrief-bij-vws-monitor-mei-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/20/kamerbrief-over-jaarbeeld-en-klachtbeeld-2019
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/publicatie-jaarbeeld-en-klachtbeeld-igj-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/18/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-nieuwe-europese-wetgeving-voor-de-beschikbaarheid-van-medische-hulpmiddelen-en-medische-hulpmiddelen-voor-invitro-diagnostiek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/05/18/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-nieuwe-europese-wetgeving-voor-de-beschikbaarheid-van-medische-hulpmiddelen-en-medische-hulpmiddelen-voor-invitro-diagnostiek
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1466
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1466
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ECLI:NL:RBDHA:2020:3707 - Rechtbank Den Haag - 22-4-2020 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

meervoudig - Civiel recht; Verbintenissenrecht 

Zorgverzekeringsrecht. Aanspraak op zorg. Is de zorgverzekeraar gehouden de zogenoemde CAR-T 

behandeling die verzekerde heeft ondergaan (in de Verenigde Staten) te vergoeden? Vordering 

toegewezen. Voldaan aan vereisten. 

  

ECLI:NL:RBOVE:2020:1672 - Rechtbank Overijssel - 29-4-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Civiel 

recht 

De rechtbank wijst de vorderingen van de curator van de failliete thuiszorgorganisatie Solace af. De 

aandeelhouder/bestuurder is niet (hoofdelijk) aansprakelijk voor het bedrag van de schulden van 

Solace. 

  

ECLI:NL:RBOVE:2020:1648 - Rechtbank Overijssel - 30-4-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Bestuursrecht 

Terugvordering verleende budgetsubsidie in kader Wmo van € 670.225,- van zorginstelling uit 

Almelo; substantiële bedragen aan zorggelden gebruikt voor casinobezoeken; verder geen 

(kwalitatief goede) ondersteuning verleend en zorggelden gebruikt voor (dure) cadeaus; beroep 

ongegrond. 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:3847 - Rechtbank Den Haag - 22-4-2020 - Bodemzaak - Civiel recht; 

Verbintenissenrecht 

Geschil licentieovereenkomst medische software. Zijn performanceproblemen te wijten aan 

gebrekkige software van de leverancier of aan onvoldoende gekwalificeerde hardware van de 

gebruiker? En voor wiens rekening en risico komt dit? Nakoming betalingsverplichting. Omvang 

betalingsverplichting. Beroep op dwaling. Ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:258 BW . 

  

ECLI:NL:RBROT:2020:3961 - Rechtbank Rotterdam - 22-4-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - Civiel 

recht 

Aanbieden productlijn medische hulpmiddelen voor wondhechting bij chirurgische ingrepen 

onrechtmatig geoordeeld jegens eiseres deels op de grond dat sprake is van slaafse nabootsing van 

deze producten en deels op de grond dat handelen in strijd met regelgeving medische hulpmiddelen 

tevens een onrechtmatige daad jegens eiseres oplevert. 

 

ECLI:NL:HR:2020:889 - Hoge Raad - 15-5-2020 - Cassatie - Civiel recht 

Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht. Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7 :961 BW. 

Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, 

ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is 

ingetreden (art. 6:83 onder c BW). 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:4194 - Rechtbank Den Haag - 26-3-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Bestuursrecht; Belastingrecht 

In geschil is of verweerder de ANBI-status van eiseres terecht heeft ingetrokken. Meer specifiek is in 

geschil of eiseres na de herstructurering van haar activiteiten nog als ANBI kan worden aangemerkt. 

Tussen partijen is niet in geschil dat de activiteiten van eiseres na de herstructurering enkel bestaan 

uit beleidstaken dan wel taken op concernniveau en dat de daadwerkelijke zorg wordt verleend vanuit 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3707
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3707
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1672
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1672
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1648
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:1648
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3847
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3847
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:3961
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2020:3961
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:889
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4194
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4194
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de BV’s. De rechtbank overweegt dat de activiteiten van eiseres voor het kunnen functioneren van de 

BV’s wellicht onontbeerlijk zijn, maar dat dit niet maakt dat die activiteiten transformeren  naar 

activiteiten op het vlak van gezondheidszorg. Er is geen sprake van het rechtstreeks dienen van het 

algemeen nu als bedoeld in artikel 5b, derde lid, onder e en f van de Awr. Voor de door eiseres 

bepleite doorkijkbenadering of groepsbenadering ziet de rechtbank geen aanknopingspunten in de 

wettelijke regeling dan wel de parlementaire geschiedenis. Het primaire standpunt van eiseres slaagt 

niet. Ook het beroep van eiseres op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. Het beroep wordt ongegrond 

verklaard 

  

ECLI:NL:RBDHA:2020:4053 - Rechtbank Den Haag - 6-5-2020 - Bodemzaak - Eerste aanleg - 

enkelvoudig - Civiel recht 

Eiseres verleende persoonlijke zorg en verpleging en was een toegelaten instelling onder de Wet 

toelating zorginstellingen. De Staatsecretaris van VWS heeft een aanwijzing gegeven waardoor 

eiseres de verpleging van haar cliënten moest staken. Eiseres heeft vervolgens om een 

herbeoordeling van die aanwijzing verzocht. De Staat heeft de redelijke termijn voor de beoordeling 

van dit verzoek met vierenhalve maand overschreden. De rechtbank acht deze termijnoverschrijding 

onrechtmatig. In de beoordeling zijn betrokken de mate en oorzaak van de termijnoverschrijding en 

de kenbare belangen. De hoogte van de schade dient berekend te worden via het leerstuk van 

kansschade. Partijen dienen zich nog uit te laten over de hoogte van de kans. 

  

ECLI:NL:RBGEL:2020:2371 - Rechtbank Gelderland - 29-4-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Op 

tegenspraak - Civiel recht 

Zorgverzekeringsrecht. Tussenvonnis vanwege coronamaatregelen. Vergoeding tandheelkundig 

implantaat. Is sprake van een gemiddeld gecontracteerd tarief? 

 

ECLI:NL:RVS:2020:1260 - Raad van State - 20-5-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

Bij besluit van 16 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leudal de 

subsidie aan BJL in het kader van de Jeugdwet voor het jaar 2016 op een bedrag van € 632.903,00 

vastgesteld en een bedrag van € 108.919,00 aan teveel betaalde voorschotten teruggevorderd. Bij 

besluit van 14 mei 2018 heeft het college het door BJL daartegen gemaakte bezwaar ongegrond 

verklaard. 

Toezicht   

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa geeft Zilveren Kruis en FBTO aanwijzing voor uitvoering restitutieverzekering 

Nieuwsbericht | 30-04-2020 

De NZa heeft Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV en FBTO Zorgverzekeringen NV een aanwijzing 

gegeven. Uit ons onderzoek is gebleken dat FBTO en Zilveren Kruis vaste bedragen hanteren om te 

bepalen welk deel van een nota van restitutieverzekerden zij vergoeden. Zij beoordelen niet elke 

rekening individueel. Dat zou volgens de wet wel moeten, omdat patiënten anders mogelijk een te 

lage vergoeding van hun zorgkosten krijgen. In de aanwijzing stellen wij daarom dat Zilveren Kruis en 

FBTO alle nota’s die zij gedeeltelijk niet betalen, individueel moeten beoordelen.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4053
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4053
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2371
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2371
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1260
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/30/nza-geeft-zilveren-kruis-en-fbto-aanwijzing-voor-uitvoering-restitutieverzekering
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Rechter stelt de NZa in hoger beroep in het gelijk in zaak tegen tandprotheticus 

Nieuwsbericht | 08-05-2020  

Op 6 april 2017 legde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een boete op van 112.000 euro aan een 

tandprotheticus vanwege onjuiste declaraties en overtreding van de administratievoorschriften. Deze 

boete is rechtmatig opgelegd stelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag 

op 21 april 2020. 

 

Aantal verwijzingen naar ziekenhuizen neemt weer toe 

Nieuwsbericht | 29-04-2020  

Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Het aantal 

spoedverwijzingen is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe 

data die de Nederlandse Zorgautoriteit publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de 

reguliere zorg. 

 

Spoedverwijzingen voor longziekten nemen af 

Nieuwsbericht | 06-05-2020  

Huisartsen verwijzen sinds vorige week minder patiënten met longaandoeningen, zoals corona, door 

naar het ziekenhuis. In maart en april steeg het aantal spoedverwijzingen van huisartsen sterk. Maar 

inmiddels ligt het aantal spoedverwijzingen voor longziekten weer bijna op het niveau van voor  de 

coronacrisis. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar wekelijkse update over de 

gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg. 

 

Traject nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg uitgesteld tot najaar 

Nieuwsbericht | 01-05-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten het vervolgtraject van de ‘integrale vergelijking’ 

uit te stellen tot september dit jaar, vanwege de corona-uitbraak. Verpleeghuizen die hebben 

meegewerkt aan de nulmeting van de integrale vergelijking ontvangen deze week wel een individuele 

rapportage. 

 

NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona 

Nieuwsbericht | 01-05-2020  

Nu het aantal patiënten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor 

gestructureerde afstemming en coördinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het 

Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is. 

Zie ook: 

Nieuw digitaal platform voor longklachten na corona – ZN, 07-05-2020 

 

Flexibele NZa-beleidsregel maakt financiële steun van zorgverzekeraars aan zorgaanbieders 

mogelijk 

Nieuwsbericht | 01-05-2020  

Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders compenseren voor de financiële gevolgen van het 

coronavirus. Dat is de basis van de regeling die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld, 

in nauw overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL). De beleidsregel richt zich zowel op de 

omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband 

met de uitbraak van het coronavirus. Zorgaanbieders kunnen hierdoor hun energie richten op het 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/rechter-stelt-de-nza-in-hoger-beroep-in-het-gelijk-in-zaak-tegen-tandprotheticus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/29/aantal-verwijzingen-naar-ziekenhuizen-neemt-weer-toe
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/spoedverwijzingen-voor-longziekten-nemen-af
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/traject-nieuwe-bekostiging-verpleeghuiszorg-uitgesteld-tot-najaar
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/nza-werkt-aan-overzicht-van-de-revalidatiezorg-na-corona
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4900945920
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/flexibele-nza-regeling-maakt-financiele-steun-van-zorgverzekeraars-aan-zorgaanbieders-mogelijk
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/flexibele-nza-regeling-maakt-financiele-steun-van-zorgverzekeraars-aan-zorgaanbieders-mogelijk
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leveren van zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie. Zo kan iedereen 

de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, nu én later. 

 

NZa maakt afspraken over opschalen reguliere zorg via ROAZ 

Nieuwsbericht | 08-05-2020  

De 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) regio’s nemen op verzoek van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) het voortouw in het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg. Het gaat 

om zorg die normaal gesproken in UMC’s, ziekenhuizen of klinieken wordt gegeven, en de zorg die 

nodig is na de opname. 

De zorgvraag en het zorgaanbod zijn per regio anders. Het gefaseerd opstarten van de zorg vraagt 

dan ook een regio-specifieke aanpak. 

De ROAZ-en kunnen die met hun kennis over de zorg in de regio’s bij ui tstek coördineren. Hierover 

heeft de NZa met het Landelijk Netwerk Acute zorg en brancheorganisaties in de (ziekenhuis)zorg 

afspraken gemaakt.  

 

Regionale verschillen in aantal behandelingen in ziekenhuis tijdens coronacrisis  

Nieuwsbericht | 13-05-2020 

Het aantal patiënten dat in april, tijdens de coronacrisis, in ziekenhuizen behandeld werd verschilde 

sterk per regio. Sinds het begin van de coronacrisis in maart daalde het aantal 

ziekenhuisbehandelingen in het hele land scherp. Maar in de meeste regio’s stabiliseerde dit in de 

loop van april. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in 

een ziekenhuis behandeld werd echter dalen. 

 

NZa-beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg 

Nieuwsbericht | 19-05-2020 

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij 

mislopen als gevolg van Covid-19 vergoed krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 

hiervoor een beleidsregel opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met 

aanbieders afspraken te maken. 

Zie ook: 

Uitwerking steunmaatregelen langdurige zorg – ZN, 20-05-2020 

NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz – ActiZ, 19-05-2020 

 

Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang 

Nieuwsbericht | 20-05-2020 

Huisartsen hervatten de verwijzingen van patiënten naar de ggz. Sinds begin apr il neemt het aantal 

verwijzingen, net als in de ziekenhuiszorg, weer toe. Dat blijkt uit het eerste rapport over de opstart 

van zorg in de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos Instituut. Sinds het begin 

van de corona-uitbraak hebben huisartsen de helft minder patiënten doorverwezen naar de ggz. 

Sinds half maart is het aantal verwijzingen door huisartsen naar ggz-aanbieders met naar schatting 

49.000 gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. 

Autoriteit Consument & Markt 

Thebe en Careyn vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding) 

Publicatie | Concentratiemelding | 08-05-2020 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/nza-maakt-afspraken-over-opschalen-reguliere-zorg-via-roaz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/13/regionale-verschillen-in-aantal-behandelingen-in-ziekenhuis-tijdens-coronacrisis
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/nza-beleidsregel-voor-compensatie-omzetverlies-en-extra-kosten-in-langdurige-zorg
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4948852736
https://www.actiz.nl/nieuws/nza-publiceert-beleidsregel-voor-compensatie-omzetverlies-en-extra-kosten-wlz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/verwijzingen-naar-ggz-komen-na-terugval-weer-op-gang
https://www.acm.nl/nl/publicaties/thebe-en-careyn-vragen-een-vergunning-aan-voor-overname-concentratiemelding
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Thebe Wijkverpleging B.V. wil activiteiten overnemen van Stichting Careyn. De bedrijven hebben de 

ACM om een vergunning gevraagd voor de overname. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Inspectietoezicht in deze tijd 

Nieuwsbericht | 01-05-2020  

De inspectie ziet dat professionals in de zorg zich als altijd iedere dag inspannen om ook in 

bijzondere omstandigheden de juiste zorg te verlenen. Ook als dat nu betekent dat het op andere 

manieren moet dan gebruikelijk. De inspectie houdt hier rekening mee bij haar toezicht, zowel nu als 

in de periode na de coronacrisis. Als men moet afwijken van de gebruikelijke wijze, dan gaat de 

inspectie ervan uit dat deze keuze wordt vastgelegd. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen 

waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Uitleg niet alleen naar de inspectie, maar 

vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.  

 

Zorgsignalen tijdens coronacrisis – 6 mei 

Nieuwsbericht | 07-05-2020  

De inspectie heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere 

zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact heeft 

de inspectie een actueel beeld over de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en over 

mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. De inspectie deelt deze signalen actief met 

betrokken organisaties zoals brancheorganisaties en VWS. Daarnaast publiceert zij deze signalen.  

 

Tekorten beschermingsmateriaal en testen worden minder, zorgen over veiligheidsrisico’s blijven  

Nieuwsbericht | 08-05-2020  

Analyse van de meldingen over tekorten beschermingsmiddelen bij IGJ tussen 18 april en 1 mei  

IGJ ontvangt meldingen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en over de 

opvolging van het Corona testbeleid. De inspectie maakt iedere week een overzicht over het aantal 

klachten en de aard van de zorgen. Belangrijkste conclusie is dat er ondanks de extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) en testcapaciteit nog altijd wordt gemeld. Daarnaast geven 

zorgmedewerkers aan nog steeds risico’s te zien voor zichzelf en de zorg. De inspectie ziet wel een 

grote daling in het aantal meldingen; de afgelopen week werd de helft minder gemeld. 

 

Certificaten voor productie en distributie van geneesmiddelen automatisch verlengd 

Nieuwsbericht | 29-04-2020 

De certificaten van fabrikanten en vergunninghouders van medicijnen worden automatisch verlengd 

tot eind december 2021. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgt daarmee het beleid van het 

EMA, het European Medicines Agency. 

 

Tijdelijke wijziging in voorwaarden voor collegiaal doorleveren van bepaalde eigen bereidingen door 

apothekers 

Nieuwsbericht | 01-05-2020  

Tijdens deze coronacrisis is er behoefte aan kant en klare geneesmiddelen die kunnen worden 

toegediend in grotere hoeveelheden. Dit ontlast de artsen en verpleegkundigen omdat zij hierdoor 

minder handelingen hoeven te verrichten. De inspectie heeft daarom tijdelijk de voorwaarden 

gewijzigd. Apothekers mogen een doorgeleverde bereiding als startmateriaal gebruiken voor 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/inspectietoezicht-in-deze-tijd
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/zorgsignalen-tijdens-coronacrisis-%E2%80%93-6-mei
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/tekorten-beschermingsmateriaal-en-testen-worden-minder-zorgen-over-veiligheidsrisico%E2%80%99s-blijven
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/29/certificaten-voor-productie-en-distributie-van-geneesmiddelen-automatisch-verlengd
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/tijdelijk-wijziging-in-voorwaarden-voor-collegiaal-doorleveren-van-bepaalde-eigen-bereidingen-door-apothekers
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/tijdelijk-wijziging-in-voorwaarden-voor-collegiaal-doorleveren-van-bepaalde-eigen-bereidingen-door-apothekers
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bepaalde producten. Hierdoor wordt het mogelijk om producten uit halffabrikaat (groter volume) 

sneller gereed te maken voor directe toediening bij de patiënt. 

 

Ondanks beperkingen continuïteit gehandicaptenzorg mogelijk 

Nieuwsbericht | 06-05-2020 

De inspectie heeft wekelijks contact met een aantal zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om hen 

te vragen naar hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Uit deze belrondes blijkt dat 

gehandicaptenzorgaanbieders de zorg georganiseerd krijgen. Tegelijk hoort de inspectie dat de 

mentale belasting voor medewerkers en cliënten is toegenomen. Zorgverleners maken zich zorgen 

over het mogelijk besmetten van hun cliënten, maar ook van hun eigen familieleden. Daarnaast 

neemt de druk op de zorgverleners van de cliënten en hun netwerk toe nu de maatregelen langer 

duren.  

 

Bestuurders particuliere klinieken nemen hun verantwoordelijkheid 

Nieuwsbericht IGJ | 20-05-2020  

In april heeft de IGJ een grote uitvraag gedaan met betrekking tot de COVID-19-crisis onder 

particuliere klinieken. Hieruit bleek dat 68% van de 318 respondenten nog zorg leverde en 72% een 

bijdrage had geleverd aan de crisisbestrijding. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van hun 

personeel, medische apparatuur en medicatie. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

AP toetst voorstel delen telecomdata 

20-05-2020 

Het kabinet wil de Telecommunicatiewet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen 

corona mogelijk te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het voorstel tot wetswij ziging 

beoordeeld en zal haar bevindingen uiterlijk bekendmaken zodra het kabinet het wetsvoorstel 

publiceert. 

EU   
 

Coronavirus: Commissie levert eerste partij van 1,5 miljoen maskers uit voorraad van 10 miljoen 

maskers die zijn aangekocht om gezondheidswerkers in de EU te helpen 

EC Persbericht 08-05-2020 

De komende dagen zullen 1,5 miljoen maskers worden geleverd aan 17 lidstaten en het VK om 

gezondheidswerkers tegen het coronavirus te beschermen. Deze recentste levering van maskers 

door de EU maakt deel uit van een nieuwe door de Commissie gefinancierde aankoop van 10 miljoen 

maskers via het instrument voor noodhulp om rechtstreekse ondersteuning te bieden aan de lidstaten 

om de onmiddellijke gevolgen van de pandemie te verlichten en te anticiperen op de behoeften 

tijdens de exit- en de herstelfase. 

 

Wereldwijde coronarespons: €7,4 miljard opgehaald voor universele toegang tot vaccins 

EC Persbericht 05-05-2020 

Vandaag heeft de Europese Commissie €7,4 miljard (8 miljard dollar) opgehaald aan toezeggingen 

van donors uit de hele wereld, tijdens de donorconferentie over de wereldwijde coronarespons. Dit 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/ondanks-beperkingen-continuiteit-gehandicaptenzorg-mogelijk
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/bestuurders-particuliere-klinieken-nemen-hun-verantwoordelijkheid
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-toetst-voorstel-delen-telecomdata
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_819
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_797
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omvat ook €1,4 miljard van de Europese Commissie zelf. Daarmee is het initiële streefcijfer van €7,5 

miljard bijna gehaald en maken we een goede start met de wereldwijde donormarathon, die vandaag 

begint. Het doel is om veel geld op te halen om te zorgen voor gezamenlijke ontwikkeling en 

universele toepassing van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus.   

 

Coronavirus: 117 miljoen euro toegekend voor behandelingen en diagnostiek via het initiatief 

innovatieve geneesmiddelen 

EC, 12-05-2020 

De Commissie heeft vandaag aangekondigd dat acht grootschalige onderzoeksprojecten, gericht op 

de ontwikkeling van behandelingen en diagnostiek voor het coronavirus, zijn geselecteerd in het 

kader van een versnelde oproep tot het indienen van voorstellen, die in maart is gelanceerd door het 

initiatief innovatieve geneesmiddelen, een publiek-privaat partnerschap. 

 

Voorjaarspakket van het Europees Semester: aanbevelingen voor een gecoördineerde respons op de 

coronapandemie 

EC Persbericht, 20-05-2020 

De Commissie heeft vandaag landspecifieke aanbevelingen voorgesteld, waarin aan alle lidstaten 

van de EU richtsnoeren voor het economisch beleid worden gegeven in de context van de 

coronapandemie. De focus ligt op de meest urgente uitdagingen ten gevolge van de pandemie en op 

het weer op gang brengen van duurzame groei. 

 

Coronavirus: de Commissie trekt nog eens 122 miljoen EUR uit om urgent onderzoek en innovatie te 

stimuleren 

EC Persbericht, 19-05-2020 

De Commissie heeft nog eens 122 miljoen EUR uit haar onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 

2020 vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar het coronavirus. De nieuwe oproep tot het indienen van 

blijken van belangstelling draagt bij aan de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard EUR voor 

het initiatief “wereldwijde coronarespons”, dat voorzitter Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 heeft 

opgestart. 

 

Coronavirus: gemeenschappelijke aanpak voor veilige en efficiënte mobiele traceringsapps in de hele 

EU 

EC, 13-05-2020 - Vragen en antwoorden 

Wat is een contacttracerings- en waarschuwingsapp? 

Waarom hebben we deze apps nodig? 

Welke richtsnoeren zijn er voor grensoverschrijdende interoperabiliteit? 

Waarom hebben we deze richtsnoeren voor interoperabiliteit nodig? 

Welke gegevens deel ik wanneer ik deze apps gebruik? 

Hoe werken traceringsapps concreet? 

Heb ik een internetverbinding nodig om mijn app te gebruiken? 

Wat moeten mensen doen die geen moderne smartphone of helemaal geen smartphone hebben? 

Zullen de lidstaten persoonsgegevens uitwisselen? 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/qanda_20_869
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Sectornieuws   
 

Zorginstituut past maandelijkse voorschotten zorgverzekeraars aan 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 07-05-202 

In mei vindt een herverdeling plaats van honderden miljoenen euro’s bij zorgverzekeraars.  

 

Zorgomzet algemene ziekenhuizen daalt met 47% 

NVZ, 06-05-2020 

Wij zijn enorm trots op de enorme inzet en inspanningen die onze verpleegkundigen, dokters en 

andere zorgprofessionals hebben geleverd om acute en intensieve zorg te verlenen aan 

coronapatiënten.  

 

Speerpunten ziekenhuizen versneld door COVID-19-pandemie 

NVZ, 19-05-2020 

Netwerkzorg en e-health zijn speerpunten voor de ziekenhuizen om juiste zorg op de juiste plek te 

realiseren. 

 

Niet-geleverde pgb-zorg (Zvw en Wlz) declareren 

ZN, 08-05-2020 

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.  

 

Lijst grote zorgaanbieders continuïteitsbijdrage gepubliceerd 

ZN, 15-05-2020 

Zorgverzekeraars hebben een continuïteitsbijdrage-regeling opengesteld voor zorgaanbieders die ten 

gevolge van de coronacrisis te maken hebben met vraaguitval en daardoor in financiële problemen 

komen 

 

Steun toekomst mensen in zorg en welzijn : ‘Straks weer bezuinigen is onverteerbaar’ 

FNV, 04-05-2020 

Iedereen ziet tijdens deze crisis maar weer hoe ontzettend belangrijk onze mensen in zorg en welzijn 

zijn.  

 

Aankomende jaren toenemend tekort aan verpleeghuisplekken 

ActiZ, 13-05-2020 

De komende 5 jaar komen er ongeveer 14.000 verpleeghuisplekken bij in Nederland.  

Publicaties    
 

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019 

CBS, 07-05-2020  

In 2019 maakten ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is 5 procent meer dan in 2018. Twee derde van deze 

Wmo-cliënten kreeg hulpmiddelen of diensten. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.  

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/lenteberekening
https://nvz-ziekenhuizen.nl/standpunt/zorgomzet-algemene-ziekenhuizen-daalt-met-47
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/speerpunten-ziekenhuizen-versneld-door-covid-19-pandemie
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4906680320
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4932009984
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/05/fnv-roept-kamerleden-op-toekomst-zorgprofessionals
https://www.actiz.nl/nieuws/aankomende-jaren-toenemend-tekort-aan-verpleeghuisplekken
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/19/ruim-1-1-miljoen-mensen-met-wmo-maatwerk-in-2019
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Declaratiedata geven inzicht in opgestapelde zorg na corona 

Vektis, 30-04-2020 

Nu we de piek van het aantal coronabesmettingen achter ons lijken te hebben gelaten, kijkt de 

zorgsector weer voorzichtig vooruit naar het opstarten van de reguliere planbare zorg.  

 

VNG Magazine 2020/8 - Karadarevic, A. - Zicht op de zorg 

Waarom presteert de ene zorgaanbieder beter dan de andere? in een pilot wordt uitgezocht hoe data 

over de jeugdzorg gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van de zorg in kaart te brengen.  

 

ESB 4785 - Stijgende zorgkosten 

Inleiding: Stijgende zorgkosten dwingen tot keuzes - Elisa de Weerd  

Kritische houding ten aanzien van innovaties in de zorg noodzakelijk - Eddy Adang en Patrick 

Jeurissen 

Marktwerking heeft geleid tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars - Jaap Bikker en Jack 

Bekooij 

Kosten corona geven geen aanleiding om zorgstelsel fundamenteel te hervormen - Marco 

Varkevisser en Erik Schut 

Begrotingsregels dempen collectieve zorguitgaven - Christiaan Schakel en Patrick Jeurissen 

Patiënt kiest niet vanzelf het voorkeursziekenhuis van de zorgverzekeraar - Nanne van Velzen en 

Stéphanie van der Geest 

Column: Kostenbeheersing in de zorg moet slimmer - Marcel Canoy 

 

MEDIAFORUM 2020/2 - Kroes, Q.R.  

Opinie: De strijd tegen corona: een stresstest voor de AVG 

  

AA 2020/5 - Bruning, M.R.  

Opinie: Zorg om de jeugdzorg; Kinderrechters aan zet? 

  

P&I 2020/2 - Lautenbach, G.  

Digitalisering in de ketenzorg: op weg naar een elektronische zorgaanbieder? 
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