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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 
 
1. INKOMSTEN/OMZET Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 Financiering in de zorg vloeit voort uit de Wet langdurige 

zorg, Zorgverzekeringswet, Wmo 2015 of de Jeugdwet. De 

crisis rond het coronavirus zou de declaratie- en 

financieringsstromen onder druk kunnen zetten. 

 

Bekostiging digitale zorg 

Bekijk hier de mogelijkheden die er volgens de NZa zijn 

voor de diverse zorgsectoren om digitale zorg bekostigd te 

krijgen. De mogelijkheden zijn uitgewerkt in de Wegwijzer 

bekostiging digitale zorg 2020 

 

Zorgverzekeringswet 

Maatregel: NZa verruimt mogelijkheden zorg op afstand 

 

Zorgkostenplafonds 

Door de coronacrisis is het mogelijk dat zorgaanbieders 

meer zorg dan verwacht moeten gaan leveren. Wanneer er 

een kostenplafond is afgesproken tussen zorgverzekeraar 

en zorgaanbieder, en verleende zorg het plafond te boven 

gaat, is er een kans dat een rechter de mogelijkheid heeft 

de overeenkomsten aan te passen wegens ‘onvoorziene 

omstandigheden’. Ga hierover in gesprek met uw 

zorgverzekeraar. 

Werktijdverlies 

Maatregel: Tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor werkbehoud (NOW). 

 

Mislopen van inkomsten 

Maatregel: Tijdelijke aanvullende 

uitkering van drie maanden.  

Deze maatregel is aanvullend op het 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

2004 (Bbz). 

 

Ziekte: 

Wanneer u ziek bent kunt u afhankelijk 

van de omstandigheden een beroep 

doen op uw AOV verzekering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel: Tijdelijke 

noodmaatregel overbrugging voor 

werkbehoud (NOW). 

 

 

 

https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-opties-voor-digitale-zorg-zijn-er-al-mogelijk-in-mijn-zorgsector
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_280639_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_280639_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 
 
1. INKOMSTEN/OMZET Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 Ga in gesprek met de zorgverzekeraar om tot oplossingen 

te komen wanneer de omzet juist minder is door deze 

‘onvoorziene omstandigheden’. Zorgverzekeraars hebben 

immers een plicht met betrekking tot de continuïteit van 

zorg.  

 
Toezegging op initiatief van ZN: Zorgverzekeraars zullen 
voorzien in;  

• benodigde liquiditeit;    
• vergoeding extra kosten; 
• neutralisatie financiële positie zorgaanbieder door 

verschuiven van capaciteit/zorgaanbod. 
 

Wet Langdurige Zorg (Wlz)  
Maatregel: Nza voert regeling in waarmee extra kosten 
voor langdurige zorg kunnen worden vergoed  
Zorgkantoren komen met concrete maatregelen om 
aanbieders financieel tegemoet te komen 
  
Wmo 2015  
Wij merken op dat PIANOo signaleert dat de coronacrisis 
invloed kan hebben op aanbestedingsprocedures.  
 
 
 

  

https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/nza-draagt-bij-aan-het-oplossen-van-knelpunten-in-de-langdurige-zorg-vanwege-corona
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/nza-draagt-bij-aan-het-oplossen-van-knelpunten-in-de-langdurige-zorg-vanwege-corona
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4738809856
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4738809856
https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/gevolgen-corona-voor-lopende-aanbestedingen
https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/gevolgen-corona-voor-lopende-aanbestedingen
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN  - versie van 24 maart 2020 
 
1. INKOMSTEN/OMZET Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdwet1 

PIANOo signaleert dat de coronacrisis invloed kan hebben op aanbestedingsprocedures. Blijf in gesprek met elkaar en de gemeente en handel 
proactief. Let op verstrijken van termijnen bij lopende aanbestedingen.  
Blijf dus in gesprek met elkaar en de gemeente en handel proactief. Let op het eventueel verstrijken van termijnen bij al lopende 
aanbestedingen. 
 

Geluiden stopzetten financiering jeugdzorg gemeenten 

Het bericht dat gemeenten in Bommelerwaard onder omstandigheden financiering van jeugdzorg stop te zetten, heeft tot ophef geleid. Het 

beleid staat haaks op de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vooralsnog lijkt er in overige gemeenten geen sprake van 

vergelijkbare situaties. Voor meer informatie en duiding: D66 heeft vragen gesteld aan en antwoorden ontvangen van het college.  

 

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat mensen jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning krijgen. Gemeentes zorgen er vervolgens 

dat zij aanbieders hiervoor inzetten. Het is daarom belangrijk in gesprek te gaan met de gemeente waarbij deze de verantwoordelijkheid 

heeft hierin transparantie te bieden. Geef verder tijdig bij de gemeente aan dat u als gevolg van de coronacrisis minder productie heeft dan 

wel hogere kosten. 

 

1 Individuele geluiden uit de zorgsector. Een ggz-bestuurder heeft opgeroepen tot een zorgpact om omzetverlies op te kunnen vangen. Overheid en verzekeraars zouden moeten 

inspringen door in vertrouwen de begrote kosten voor dit jaar gegarandeerd beschikbaar te stellen.  

 
 

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/gevolgen-corona-voor-lopende-aanbestedingen
https://www.trouw.nl/binnenland/de-zorg-door-corona-ondermaats-gemeenten-houden-de-beurs-dicht~b9b04542/
https://bommelerwaard.d66.nl/2020/03/20/schriftelijke-vragen-financiering-zorg-tijdens-de-coronacrisis/
https://www.skipr.nl/nieuws/ggz-bestuurder-wil-zorgpact-om-omzetverlies-door-corona-op-te-vangen/?daily=1
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 
 
1. INKOMSTEN/OMZET Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 Gemeentes zouden, met inachtneming van de aanbestedings- en staatssteunregels, afspraken kunnen maken met aanbieders over het ten 

minste gedeeltelijk vergoeden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning die vanwege het coronavirus tijdelijk niet (adequaat) kan 

worden geleverd.                                             
Bij eventuele compensatie om faillissementen te voorkomen moeten gemeenten de staatssteunregels in acht nemen.  

 

Staatsteun   

In beginsel geldt voor de overheid het verbod op staatsteun. De Europese Commissie (EC) heeft het coronavirus aangemerkt als een 

‘buitengewone gebeurtenis’ in de zin van artikel 107 lid 2 sub b VWEU. Dit betekent dat de overheid makkelijker 

steunmaatregelen goedgekeurd kan krijgen. De EC is ook bezig met het ontwikkelen van een speciale regeling voor een versoepeling van 

staatssteun ten tijde van het coronavirus.  

 

Om lidstaten in het kader van de Staatsteunregels zoveel mogelijk flexibiliteit te geven om de economie te ondersteunen, heeft de EC een 

tijdelijk ‘Framework’ aangenomen. U kunt het Framework hier bekijken. De maatregelen die worden genomen zijn aanvullend op de al 

bestaande uitzonderingen op staatssteun.  

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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2. UITGAVEN/BETALINGEN  

 
Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  

(zie ook stakeholders overzicht voor uitgebreide 
informatie) 
 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractuele 
verplichtingen (nakoming). 
 
Maatregel: Bijzonder 
uitstel van betaling 
 
Maatregel: bekijk 
algemene voorwaarden, 
zoek contact met uw 
leverancier. 

Contractuele verplichtingen (nakoming) 
 
Maatregel: Verruiming BMKB / bijzonder uitstel van 
betaling.  
 
Maatregel: invorderingsrente en belastingrente naar 
0,01%.   
 
Maatregel: belastingrente voor ondernemers naar 
0,01%. Dit geldt voor respectievelijk de 
vennootschapsbelasting en overige belastingen 
 
Maatregel: Ondernemers die lagere winst verwachten 
kunnen verzoek indienen voor verlaging voorlopige 
aanslag 
 
 
 

Contractuele verplichtingen (nakoming). 
 
Maatregel: Bijzonder uitstel van betaling 
 
Maatregel: bekijk algemene voorwaarden, 
zoek contact met uw leverancier. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04929&did=2020D10271
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04929&did=2020D10271
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04929&did=2020D10271
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 
 
2. UITGAVEN/BETALINGEN 
 

Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  
(zie ook stakeholders overzicht voor uitgebreide 
informatie) 

In loondienst  
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

  Maatregel: Borgstellingskrediet wordt verhoogd om 
liquiditeitsproblemen bij MKB te verzachten 
Onbedoeld zware effecten Wet arbeidsmarkt in 
balans (Wab)  
Maatregel: Kabinet gaat regeling aanpassen. 

Werkgevers krijgen nu ook tot 1 juli de tijd om een 

vaste arbeidsovereenkomst op te stellen en zo te 

voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. 

Bij vaste werknemers die meer dan 30% overwerken 

zou volgens de huidige regeling de hoge premie moeten 

worden betaald. Ook met betrekking tot dit aspect gaat 

het Kabinet kijken naar de onbedoeld zware effecten. 

 
Maatregel: Verhoging garantiebudget GO-regeling. 
Maatregel: Ondersteuning Qredits om starters en 
kleinbedrijven te financieren 
 
Advies m.b.t. leveranciersverplichtingen: bekijk 
algemene voorwaarden en de overeenkomst voor een 
overmachtsclausule. Wanneer er geen clausule is kan er 
wellicht terug worden gevallen op de wet: artikel 6:75 
BW (overmacht). Zoek hierover ook contact met uw 
leverancier en blijf in gesprek. 
 
 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05237&did=2020D10884
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 
 
3A. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Zorg- en/of dienstverlener en/of 
behandelaar. 

Zorgorganisatie/MKB ZZP-er  
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 

In loondienst  
(zie ook stakeholders 
overzicht voor uitgebreide 
informatie) 
 

 Zorg- en/of dienstverlening, behandeling. 
 
Maatregelen: Verruiming regeling face-to-
face consulten medisch-specialisten 
 
Alle eventuele belemmeringen voor zorg op 
afstand worden buiten werking gesteld. 
 

Zorg- en/of dienstverlening, behandeling. 
 
Maatregelen: Verruiming regelgeving face-
to-face consulten medisch-specialisten  
Alle eventuele belemmeringen voor zorg op 
afstand worden buiten werking gesteld 
 

Zorg- en/of dienstverlening, 
behandeling 
Maatregel: Verruiming regeling 
face-to-face consulten medisch-
specialisten  
 

Wkkgz (open norm) 

 

Goede zorg 

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. In artikel 2 wordt aangegeven wat onder goede zorg wordt verstaan. De inhoud en 

reikwijdte van de aanspraak op ‘goede zorg’, welke art. 2 lid 2, regelt, impliceert dat de zorg in elk geval moet voldoen aan de 

professionele standaard en ook overigens goed moet zijn.  

 
Er is sprake van een redelijk open norm, hoewel de Wkkgz de norm zelf wel verder invult. De norm impliceert dat zorg moet 

worden verleend zoals een redelijk bekwaam hulpverlener dat doet.  

 

De formulering van art. 2 lid 2 Wkkgz is niet statisch. Aangenomen wordt dat inhoud en reikwijdte van de aanspraak verandert 
met de zich in de praktijk ontwikkelende stand van de wetenschap en normen, eisen en ervaringen uit de kring van 

beroepsbeoefenaren zelf. Daaraan zouden bijzondere omstandigheden die door de coronacrisis worden veroorzaakt wellicht 

toegevoegd kunnen worden.  
 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-coronavirus
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CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN - versie van 24 maart 2020 

 

3A. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Zorg- en/of dienstverlener en/of 
behandelaar. 
 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 Organisatie van zorg 

Artikel 3 Wkkgz gaat bij de taak van de zorgaanbieder met name in op de organisatie van zorg. Zorgaanbieder moet zich van 

personele en materiële middelen bedienen en taken en verantwoordelijkheden zo verdelen dat dit leidt tot het verlenen van goede 

zorg. Met name ook deze organisatie van zorg kan door de ongebruikelijke situatie die de coronacrisis schept in het geding komen. 

Zorgaanbieder moeten daarom geholpen worden in het goed kunnen blijven organiseren van zorg.  

Onder meer in dat kader riepen ActiZ en IGJ, reeds op tot maatregelen.  

 

Wgbo 

Goed hulpverlenerschap 

Artikel 7:453 stelt dat de hulpverlener bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht moet nemen, daarbij 

handelend overeenkomstig de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende 

professionele standaard. Deze zogenaamde zorgplicht betekent dat de hulpverlener die zorg moet betrachten die de redelijk 

bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht.  

 

Medisch beroepsgeheim 

Aandachtspunt medisch beroepsgeheim – melden corona patiënt: houdt er rekening mee dat op grond van artikel 22 Wpg op 

dit moment alleen artsen het medisch beroepsgeheim (artikel 7:457 BW) mogen doorbreken voor het melden van een cliënt met 

corona aan de GGD. Voor andere zorgverleners geldt deze wettelijke plicht voor het doorbreken van het beroepsgeheim niet. 

Andere zorgverleners kunnen wel contact zoeken met de rechtstreeks bij de behandeling betrokken arts. Wanneer deze er niet is, 

moet het medisch beroepsgeheim uitgangspunt zijn. Dat betekent dat een andere zorgverlener alleen melding bij de GGD mag 

doen wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven, er sprake is van ‘conflict van plichten’ of een ander zwaarwegend belang. 

Daarbij zij opgemerkt dat deze laatste twee slechts bij grote uitzondering voorkomen.  

https://nieuws.actiz.nl/nieuws/2020/03/actiz-roept-politiek-op-tot-vertrouwen-en-samenwerking
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/coronavirus-instellingen-hebben-ruimte-om-ondersteunende-medewerkers-in-te-zetten
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3A. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Zorg- en/of dienstverlener en/of 
behandelaar. 

 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 

(zie ook stakeholders overzicht 

voor uitgebreide informatie) 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgente juridische procedures: vertegenwoordiging, uithuisplaatsingen, wzd/wvvgz/wpg etc. Zie de factsheet welke 

behandelingen wel of niet dan wel op een andere manier hun doorgang zullen vinden. 

 

Wet BIG 

KNMG, V&VN en IGJ hebben besloten om voormalig zorgpersoneel (zoals artsen en verpleegkundigen) toe te staan om zelfstandig 

zorg te verlenen. Lees de voorwaarden hier. Achmea stelt haar medewerkers met BIG-registratie in staat in te springen in de 

zorg. 

 

Wmcz 

Houdt er rekening mee dat er in sommige gevallen inspraak van cliënten gewenst kan zijn, of dat de cliëntenraad betrokken zou 

moeten of kunnen worden.  

 

Wzd 

Op dwangindezorg.nl is een speciale corona-pagina aangemaakt waar informatie die betrekking heeft op het coronacrisis in relatie 

met de Wzd op wordt geplaatst.   

Individuele dwangmaatregelen: in deze periode geldt als dat de juiste professionele afwegingen worden gemaakt over welke 
zorg het beste passend is, ook ten aanzien van onvrijwillige zorg, de daarbij behorende procedures en de beschikbare 
capaciteit van zorgpersoneel. Hierbij kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd.  
Collectieve maatregelen: op basis van adviezen van het RIVM dan wel MCCB geldt dat het stappenplan niet van toepassing is. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionImages/infographic-urgente-zaken.png
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10891&did=2020D10891
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis
https://www.dwangindezorg.nl/wzd/wzd-en-coronacrisis
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3A. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Zorg- en/of dienstverlener en/of 
behandelaar. 
 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 

(zie ook stakeholders overzicht voor 

uitgebreide informatie) 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

 Wvggz Er is een draaiboek over gedwongen isolatie, quarantaine en medisch onderzoek van het RIVM over de Wpg in samenhang 

met de Wet Bopz. GGZ-Nederland meldt dat zij ervan uitgaan dat dezelfde uitgangspunten kunnen worden gebruikt voor de Wvggz 

(die de Wet Bopz per ingang van dit jaar heeft vervangen.) 

 

Voor gedwongen opname geldt:  

- Wanneer de patiënt risico oplevert voor de volksgezondheid door besmetting met een infectieziekte uit groep A of B1 

(Covid-19 = A), maar daarnaast een psychische stoornis heeft, kan hij niet opgenomen worden in het kader van de Wet 

Bopz. In dit geval wordt de patiënt gedwongen geïsoleerd op basis van de Wpg, omdat er risico voor de volksgezondheid 

bestaat. 

- Wanneer de betrokkene gedwongen geïsoleerd is, maar daarna niet behandeld wil worden voor de psychische stoornis 

(bijvoorbeeld door paranoïde wanen), wordt eerst de psychische stoornis behandeld op basis van de Wet Bopz. Als de 

betrokkene daarna wel vrijwillig meewerkt, kan de behandeling voor de infectieziekte worden gestart. 

- Als iemand deze behandeling weigert en er levensgevaar voor de betrokkene dreigt, kan de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst (WGBO) worden aangewend wegens het individuele belang, om de patiënt alsnog te 

behandelen. 

 

Productwetgeving: medische hulpmiddelen 

Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld voor gepast gebruik van beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel búiten het ziekenhuis. 

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, in het bijzonder mondneusmaskers, wordt buiten het ziekenhuis alleen 

geadviseerd in de verpleeghuiszorg, huisartsenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg waar lichamelijk ernstig zieke of zeer 

kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd. 

 

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/gedwongen-isolatie-quarantaine-en-medisch-onderzoek
https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus
https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
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3B. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Patiënt, cliëntperspectief  

 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

 Kraamzorg instructie 

Kenniscentrum Kraamzorg, BO Geboortezorg en PKZ Kraamzorg hebben een werkinstructie Thuisisolatie bij Coronabesmetting 
opgesteld. Bedoeld om kraamverzorgenden te beschermen tegen Coronabesmetting tijdens de werkzaamheden bij een (mogelijk) 
besmette kraamvrouw of een gezinslid.  Ook is een instructie voor het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen in 
omloop. 
 
Cliënten in de diverse zorgsectoren worden hard geraakt door de Coronacrisis. Naasten kunnen in veel gevallen geen bezoek 
meer brengen, en er kan verwarring zijn over de plotselinge verandering die de coronacrisis teweegbrengt in het dagelijkse 
leven van cliënten zoals het wegvallen van dagbesteding en gemeenschappelijke maaltijden.  
 
Subsidie voor zorgaanbieders: digitale zorg. 
Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, 
kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld 
voor cliënten of hun mantelzorgers. Stimuleringsregeling e-health thuis - corana 
 
Ouderenzorg (verpleeghuizen) 
Op 19 maart heeft het Ministerie van VWS bekendgemaakt dat de beperking van het bezoek aan verpleeghuizen wordt 
aangescherpt. Mede naar aanleiding van een advies van Verenso en in afstemming met ActiZ en Zorgthuisnl is het besluit 
genomen alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en alle 
anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze maatregel is in ieder geval van kracht tot en met 6 april. Voor 
instellingen is het belangrijk aangesloten te zijn bij de ROAZ voor de verdeling van beschermende materialen. 
 
  

https://mcusercontent.com/1b9f554808ccc871796373767/files/44e46e83-807e-42d3-827e-08aa9712ec8b/Werkinstructie_Thuisisolatie_bij_Coronabesmetting_tijdens_kraambed_versie_20032020_.pdf
https://mcusercontent.com/1b9f554808ccc871796373767/files/44e46e83-807e-42d3-827e-08aa9712ec8b/Werkinstructie_Thuisisolatie_bij_Coronabesmetting_tijdens_kraambed_versie_20032020_.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200312_nhg_praktijkkaart_aan-_en_uittrekken_van_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/19/kamerbrief-over-aanscherping-bezoek-verpleeghuizen-in-verband-met-covid-19
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3B. ZORGVERPLICHTINGEN  
 
Patiënt, cliëntperspectief  
 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

 Ouderenzorg (verpleeghuizen) 
Op 19 maart heeft het Ministerie van VWS bekendgemaakt dat de beperking van het bezoek aan verpleeghuizen wordt 
aangescherpt. Mede naar aanleiding van een advies van Verenso en in afstemming met ActiZ en Zorgthuisnl is het besluit 
genomen alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en alle 
anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze maatregel is in ieder geval van kracht tot en met 6 april. Voor 
instellingen is het belangrijk aangesloten te zijn bij de ROAZ voor de verdeling van beschermende materialen. 
 
Jeugdzorg 
Er geldt geen algemene opschorting van bezoek aan kinderen in jeugdzorginstellingen. Per kind moet worden bepaald wat de 
meest passende aanpak is. Overeenkomstig de RIVM-richtlijnen moet extra bescherming worden geboden aan kinderen met een 
kwetsbare gezondheid. Zie bijgevoegde link Tips-voor-professionals-in-de-residentiele-jeugdhulp 
 
Geestelijke gezondheidszorg 
Mensen met psychische problemen zijn ook extra kwetsbaar in deze Coronacrisis. Staatsecretaris Paul Blokhuis zal in een brief 
nog ingaan op een specifieke set aan acties om de gevolgen van de Coronacrisis voor mensen met een ggz-zorgvraag te 
beheersen. GGZ-Nederland overlegt de komende periode tweemaal per week met VWS over preventie van mentale problemen, 
en zal onder meer al beschikbare zelfhulp en anonieme e-health actief bekendmaken. Online hulp, en bijvoorbeeld beeldbellen, 
kan in veel gevallen een uitkomst zijn. Maar voor mensen in een acute crisis is dit niet toereikend, en moet andere hulp dus 
geboden kunnen blijven worden.  
Gehandicaptenzorg 
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft na overleg met stakeholders een advies bezoekregeling 
gehandicaptenzorg opgesteld, bestaand uit een afwegingskader zodat instellingen een beleid kunnen formuleren t.a.v. 
bezoekregelingen en het naar huis gaan.   

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/19/kamerbrief-over-aanscherping-bezoek-verpleeghuizen-in-verband-met-covid-19
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Tips-voor-professionals-in-de-residentiele-jeugdhulp
https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus
https://nos.nl/artikel/2327641-ggz-in-problemen-door-corona-online-hulp-niet-voor-iedereen-geschikt.html
https://www.vgn.nl/nieuws/advies-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
https://www.vgn.nl/nieuws/advies-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
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In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

 Er is geen generiek tijdelijk verbod op bezoek, maar er wordt wel uitgegaan van het principe ‘Nee, tenzij...’.  De algemene 
uitgangspunten en noodzakelijke afwegingen zijn te vinden op de site van VGN.   
https://www.vgn.nl/documenten/bezoekregeling  
 
Datzelfde geldt voor activiteiten als dagbesteding. Per instelling en vorm zal een risicogerichte afweging moeten worden 
gemaakt. Waarbij de gezondheidsrisico’s, verspreidingsrisico’s en bezettingsrisico’s moeten worden afgewogen tegen de 
toegevoegde waarde van continuering van dagbesteding en zorg. 
 
In Nieuwsuur is door de gehandicaptenzorg gewezen op het belang van en het huidige gebrek aan testen en beschermende 
middelen in de gehandicaptenzorg. VWS adviseert zorgaanbieders om knelpunten rond beschikbaarheid van 
beschermingsmiddelen met elkaar te bespreken. Zorg in dit verband ook dat u bent aangesloten bij het ROAZ.  
 
Op www.extrahandenvoordezorg.nl wordt de vraag naar en het aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) 
samengebracht. Het platform is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale 
werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van VWS.  
 
Cliëntenorganisaties 
Cliëntenorganisaties als KansPlus staan in contact met het Ministerie van VWS. 

 
Beschermde opvang 
VWS, VNG en Valente zijn elke werkdag in overleg over de aanpak van het coronavirus in beschermd wonen, vrouwenopvang en 
maatschappelijke opvang.  
Sociaalwerkorganisaties 
Sociaal Werk Nederland laat weten dat sociaalwerkorganisaties nieuwe wegen vinden om bewoners bij te blijven staan: 
individuele hulpverlening en ondersteuning op digitale of gepaste afstand. 

https://www.vgn.nl/documenten/bezoekregeling
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2327940-gehandicaptenzorg-waarschuwt-voor-gebrek-aan-tests-en-beschermingsmiddelen.html
http://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://www.kansplus.nl/actueel/
https://www.valente.nl/nieuws/update-coronavirus-in-mo-vo-en-bw/#afstemming-vws
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociale-basis-preventie/nieuws/7668-sociaal-werk-in-het-coronatijdperk-digitaal-telefonisch-of-op-anderhalve-meter-afstand
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4. MEDEWERKERSPERSPECTIEF Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 

(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht 
voor uitgebreide informatie) 
 

 Maatregel: Kinderopvang en scholen open 
voor mensen met cruciale beroepen. 
 
Plichten als werkgever  
Denk eraan dat u op grond van artikel 7:611 
en de Arbowet verantwoordelijk bent voor 
een veilige en gezonde werkomgeving. 
 
Een goed werknemer heeft echter wel de 
redelijke instructies een aanwijzingen van een 
werkgever op te volgen. Dit betekent ook dat 
werknemers instructies rond aangescherpte 
hygiënemaatregelen op moeten volgen. 
Ook wanneer een werknemer besmet is met 
het virus en thuis niet kan werken moet in 
beginsel het loon worden doorbetaald. 
 
Vvaa is van opvatting dat wanneer een 
werknemer niet kan werken door 
quarantaine, deze werknemer óók recht heeft 
op doorbetaling van loon. 

 Veiligheid: Arbowet 
 
Een goed werknemer heeft de 
redelijke instructies een aanwijzingen 
van een werkgever op te volgen. Dit 
betekent ook dat werknemers 
instructies rond aangescherpte 
hygiënemaatregelen op moeten 
volgen. 
 
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/veelgestelde-vragen-covid-19?Corona-werkgevers_Quarantaine
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5. GEGEVENSUITWISSELING  

 Subthema: samenwerking 
 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 
(zie ook stakeholders 
overzicht voor uitgebreide 
informatie) 
 

In loondienst 
(zie ook stakeholders 
overzicht voor uitgebreide 
informatie) 

  Zorg op afstand & privacy 

Wanneer zorgaanbieders onder druk komen te staan en al hun aandacht moeten richten op continuïteit van zorg, waarbij ook 

geïntensiveerde of nieuwe samenwerkingen kunnen komen kijken, kan het voldoen aan privacy wet- en regelgeving onder druk 

komen te staan.  

 

Met de coronacrisis is het van cruciaal belang geworden dat waar mogelijk zorg op een goede manier op afstand verleend kan 

worden. Met de digitale middelen die tegenwoordig beschikbaar zijn, zijn daar in beginsel genoeg mogelijkheden voor. Het is (en 

blijft) echter wel belangrijk dat verantwoord met de privacy van de cliënt wordt omgegaan.  

 

Zorgaanbieders hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In juridische zin zijn zorgaanbieders 

de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens van de cliënt. Eén van de plichten die een 

verwerkingsverantwoordelijke heeft is om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit betekent 

dat dat er beveiligingsmaatregelen moeten worden getroffen die van een passend beveiligingsniveau zijn. Dat geldt dus ook voor 

zorg die op afstand wordt verleend door bijvoorbeeld beeldbellen, waar immers (gevoelige) informatie over patiënten wordt 

gedeeld. Bij het kiezen van de juiste beveiligingsmaatregel moet een zorgorganisatie de volgende elementen in overweging nemen: 

• De stand van de techniek en de uitvoeringskosten afgezeten tegen de aanwezige risico’s voor betrokkenen. 

• De aard of gevoeligheid van de persoonsgegevens die moeten worden beschermd.  

 

Zorgorganisaties kunnen gebruikmaken van diensten die het mogelijk maken om zorg op afstand te verlenen, bijvoorbeeld 

aanbieders van apps. Met gratis diensten kunnen vaak geen afspraken worden gemaakt over de manier waarop zij omgaan met 

persoonsgegevens. Wanneer tegen betaling gebruik wordt gemaakt van een dienst kan dat wel. Zorgorganisaties wordt dan ook  
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5. GEGEVENSUITWISSELING  

 Subthema: samenwerking 
 

Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
uitgebreide informatie) 
 

In loondienst 
(zie ook stakeholders overzicht voor 

uitgebreide informatie) 

 geadviseerd om waar mogelijk gebruik te maken van (betaalde) diensten waarbij afspraken gemaakt kunnen worden over de 

omgang met en beveiliging van persoonsgegevens. Onthoudt: de zorgorganisatie blijft verantwoordelijk voor de 

gegevensverwerking, ook als in feite een derde partij de gegevens verwerkt. 

 

‘Beeldbellen’ 

Op 20 maart heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte te geven 

om zich te concentreren op de bestrijding van het virus. Zo krijgen organisaties waar nodig meer tijd om te reageren op vragen van 

de AP en geeft de AP initiatieven om de volksgezondheid te beschermen ruim baan. Maar de toezichthouder blijft ingrijpen waar 

privacy echt in gevaar is. Met betrekking tot zorgaanbieders geldt het volgende: ‘Privacy moet goede zorg nooit in de weg zitten, 

zeker nu niet.’ Hoewel veel zorgaanbieders beveiligd kunnen beeldbellen, geldt dat niet voor alle. De AP stelt dat wanneer het echt 

niet anders kan, consumentenapps als FaceTime of Skype gebruikt kunnen worden. Wees daarbij voorzichtig: gebruik het alleen bij 

hoge uitzondering en deel via deze apps zo min mogelijk gevoelige gegevens. De AP is dus daadwerkelijk bereidt ‘soepeler’ te zijn 

om goede zorg niet in de weg te zitten, maar: ‘de coronacrisis mag geen excuus worden om de privacy helemaal overboord te 

gooien.’  

Blijf in redelijkheid en met voorzichtigheid handelen. Voor verdere overzichtelijke juridische informatie kunt u ook kijken in de 

Handreiking Privacy van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.2 ActiZ wees er per brief op dat instellingen wanneer 

noodzakelijk soepeler moeten kunnen bewegen in het kader van AVG-eisen. 

 

Zie verder Stimuleringsregeling e-health thuis - corana: subsidie voor digitale zorg thuis (ook vermeld bij onderdeel 3 van dit 

document). 

 

 
2 Danielle Kikken van BOUF Legal, is medeauteur van deze handreiking. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-organisaties-meer-tijd-vanwege-coronacrisis
https://www.vgn.nl/system/files/article/file/VGN%2B-%2BHandreiking%2BPrivacy%2Bdefinitief%2B1%2Bjuli%2B2019.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-stelselpartijen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19
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Zorgorganisaties/MKB ZZP-er 
(zie ook stakeholders overzicht voor 
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(zie ook stakeholders overzicht voor 

uitgebreide informatie) 

 Wij raden aan de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens in de gaten te houden. Het is mogelijk dat het coronavirus 

kwalificeert als een gerechtvaardigd belang (art. 6 AVG) als grondslag om gegevens te verwerken.  

 

De European Data Protection Board heeft middels persbericht laten weten dat werkgevers in het belang van de volksgezondheid of 

een vitaal belang (art. 6 AVG) gegevens van werknemers mogen verwerken. 

Terughoudendheid is echter gewenst, omdat de AP heeft laten weten dat werkgevers in bijna geen enkel geval 

gezondheidsgegevens van werknemers mag verwerken. Dat is voorbehouden aan een bedrijfsarts of arbodienst. Houdt in het oog 

dat het per situatie verschilt, en dat het er ook toe doet wélke gegevens van een werknemer zouden worden verwerkt. 

 

Mededinging 

Als zorgaanbieders samenwerken moeten zij naast privacy ook rekening houden met regels omtrent mededinging. De ACM meldt 
dat zij graag vragen beantwoordt over samenwerking tussen bedrijven om de crisis te bestrijden. Concurrentieregels zouden veel 
ruimte bieden om in dergelijke crises samen te werken, ten bate van mensen en bedrijven. 
 

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/toezicht-acm-tijdens-coronacrisis

