
	
	
Overzicht	communicatie	en	maatregelen	door	stakeholders	

Overheid	en	instanties	 Maatregelen	 Toelichting	
	

Kabinet	 Landelijke	aanpak	beschermingsmiddelen	en	
medische	hulpmiddelen	

Hulp-	en	beschermingsmiddelen	die	zeer	beperkt	zijn	worden	centraal	
ingekocht.		
Distributie	en	aanspreekpunt	ligt	bij	GGD’en	en	ROAZ.		
Inkoop	vanuit	teams	van	ziekenhuizen.		

IGJ		
Ook	in	weekenden	geopend	
van	10.00	tot	16.00.		

Verruiming	van	inzet	zorgverleners	(bijv:	
studenten	/	gepensioneerden).	Geen	
toestemming	nodig	van	IGJ	vooraf.		

Kwaliteit	van	zorg	continueren.	Met	verwijzing	naar	advies	KNMG.			

Verruiming	wet	BIG.	 Voormalig	zorgpersoneel	(zoals	artsen	en	verpleegkundigen)	mogen	zelfstandig	
worden	ingezet.	Lees	de	voorwaarden	hier.	

Advies	voor	apotheken/drogisterijen:	verkoop	
maximaal	drie	verpakkingen	per	klant	

	

Leveranciers	en	fabrikanten	mogen	
hulpmiddelen	leveren	zonder	CE-markering	of	
normale	beoordelingsprocedure.	

Dit	is	alleen	onder	de	voorwaarde	dat	de	zorginstelling	expliciet	om	alternatieve	
middelen	vraagt	en	de	verantwoordelijkheid	draagt.		

NZa	
	

Verruiming	regeling	face-to-face	consulten	
medisch-specialisten	
	
	

Op	deze	manier	hoeven	mensen	niet	meer	naar	het	ziekenhuis	te	komen	als	dit	
niet	echt	noodzakelijk	is.	NVZ/NFU	en	koepels	voor	aanbieders	medisch-
specialistische	zorg	doen	concreet	voorstel	voor	uitvoerbaarheid.		

Vergoeding	extra	kosten	corona	via	langdurige	
zorg	

Vergelijkbaar	met	de	al	bestaande	BRMO-regel.		

Indicatie	stellen	aan	huis	via	
beeldschermcommunicatie.	

	

Alle	eventuele	belemmeringen	voor	zorg	op	
afstand	worden	buiten	werking	gesteld.			

Iedereen	die	zorg	op	afstand	kan	leveren	moet	niet	belemmerd	worden	door	
declaratiebeperkingen.	Informatie	over	de	manier	van	declareren	vindt	u	hier.		



	
	

	
	
NZa	komt	met	aparte	COVID-19	regeling	om	
kosten	te	dekken.	

Het	gaat	hier	om	kosten	die	instellingen	maken	om	besmette	patiënten	te	
isoleren	en	verplegen,	het	aannemen	van	nieuw	personeel	en	beschikbaar	
stellen	van	bedden.	Ook	worden	de	deadlines	voor	financiële	verplichtingen	
verruimt.	Dit	geldt	voor	de	aanvraag	van	een	kwaliteitsbudget	dat	verruimd	
wordt	tot	30	april	2020.	

VWS	 Kinderopvang	open	voor	mensen	met	cruciale	
beroepen	
	

	

Aanscherpen	bezoek	verpleeghuizen	 De	deuren	van	verpleeghuizen	en	kleinschalige	woonvormen	worden	in	heel	het	
land	gesloten	voor	bezoekers.	

Beperkt	bezoek	aan	kwetsbare	personen	die	
thuis	wonen	

	

Opschorten	uitvoering	van	Valysvervoer	 	
	 Deze	week	komt	er	in	overleg	met	

zorgverzekeraars,	zorgkantoren,	gemeenten	en	
SVB	een	plan	voor	het	PGB.		

	

SZW	 WW-premiedifferentiatie	 De	hoge	WW-premie	bij	overwerken	wordt	herzien.		
Tijdelijke	noodmaatregel	overbrugging	voor	
werkbehoud	(NOW)	

Maatregel	om	ondanks	werkurenverlies	werknemers	in	dienst	te	kunnen	
houden.		

Tijdelijke	aanvullende	uitkering	van	drie	
maanden.	

Aanvulling	op	de	Bbz	2004	

Noodloket	 Noodloket	waar	bedrijven	die	direct	zijn	getroffen	door	overheidsmaatregelen	
terecht	kunnen	voor	een	gift.		

EZK	 Verruiming	BMKB-regeling	vanaf	16-3-20	 Bedrijven	met	liquiditeitsproblemen	krijgen	versoepeling	met	financiële	
betalingen		



	
	

Belastingdienst	 Bijzonder	uitstel	van	betaling/verlaging	
voorlopige	aanslag		
ZZP’ers	kunnen	beroep	doen	op	BBZ	en	NOW	
	

Wanneer	bedrijven	door	een	calamiteit	tijdelijk	een	verlies	van	werkuren	
hebben.		
	

UWV	 Geen	speciale	corona-uitkering.	Werkgever	
betaalt	loon	door	bij	ziekte,	beroep	is	mogelijk	
op	ziektewet-uitkering.	FAQ	op	de	website.		

	

KvK	 Hebben	een	coronaloket	opengesteld	waar	
bedrijven	terecht	kunnen	met	al	hun	vragen.		

Houden	maatregelen	overheid	aan.		
VNO-NCW	
Autoriteit	Persoonsgegevens	 Ook	met	corona	niet	het	recht	om	medische	

gegevens	van	werknemers	op	te	vragen.	Schakel	
bedrijfsarts	in	voor	onderzoek.		

	

Organisaties	krijgen	meer	tijd	om	te	reageren	op	
vragen	van	de	AP.	Er	wordt	er	ruimte	geboden	
om	eerst	de	coronacrisis	te	bestrijden.	

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-organisaties-meer-
tijd-vanwege-coronacrisis	

RIVM	 Voor	alle	informatie	over	verspreiding	en	
voorzorgsmaatregelen.		
	

https://twitter.com/rivm	
https://www.rivm.nl/coronavirus		

Pianoo	 Corona	kan	gevolgen	hebben	op	
aanbestedingsprocedure.	Verleng	daarom	
eventueel	gestelde	termijnen.	

	

ACM	 Heeft	een	FAQ	op	de	website	met	onder	andere	
de	volgende	thema’s:	Arbeidsongeschiktheids-
en	bedrijfsschadeverzekering	/	op	reis/	
ziekteverzuim	&	WGA		
	
ACM	schaart	zich	achter	het	bericht	van	de	
Europese	mededingingsautoriteit	(ECN).	De	ECN	

	



	
	

zal	niet	actief	optreden	tegen	noodzakelijke	en	
tijdige	maatregelen	om	het	corona	virus	te	
bestrijden.		

ZN	 Zorgverzekeraars	zullen	zorgaanbieders	
voorzien	in;	

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

door	verschuiven	van	capaciteit/zorgaanbod	

	

Afspraak	met	KNGF,	SKF,	EN,	NVD,	NVH,	NVLF,	
VvOCM	dat	zij	waar	nodig	ondersteunen	om	
veilige	zorg	aan	verzekerden	te	kunnen	blijven	
bieden.	
	

	

Zorgkantoren	staan	klaar	om	samen	met	
professionals	en	organisaties	in	de	langdurige	
zorg	op	zoek	te	gaan	naar	oplossingen	voor	
financiële	problemen	

Het	gaat	om	de	volgende	tijdelijke	maatregelen;	
• Finaciering	van	extra	kosten	vergoed	via	nieuwe	regeling	NZa	
• Gemiste	omzet	wordt	gecompenseerd	
• Op	peil	houden	van	liquiditeit	door	betalen	voorschotten	
• Versoepeling	van	verantwoording	

Beroepsvereniging	 Link	communicatie	 Toelichting	
	Optima	Farma	-											
	Apothekersassistent	 

https://optimafarma.nl/begrijpelijke-
informatie-over-het-coronavirus/		

Zetten	het	nieuws	over	het	coronavirus	om	in	begrijpelijke	informatie.		

	NVD	-	Diëtist	 https://www.nvdietist.nl/homepagina-
nieuws/2179-dossier-corona	 

Houden	dossier	bij	met	alle	vragen	die	worden	gesteld	door	leden,	
onderverdeeld	in	4	categorieën:	1.	Zorg	patiënten	2.	Veiligheid	diëtist	en	de	
patiënt	3.	Financiële	gevolgen		
4.	Overig.		



	
	

		
Speciale	telefonische	hulpdesk	in	het	leven	geroepen.		 

EN	-	Ergotherapeut	 https://ergotherapie.nl/belangenbehartiging/b
erichtgeving-coronavirus/		
https://twitter.com/ENergotherapie/status/12
39898551695572992			
	 

Hebben	dagelijkse	update	met	daarbij	de	ontwikkelingen	die	van	belang	zijn	voor	
ergotherapeuten.		

NVH	-	Huidtherapeut	 https://nvh.huidtherapie.nl/corona-update		 Hebben	eigen	meldpunt	(besloten	gedeelte	website)	ingesteld.	Verder	is	er	een	
dagleijke	update.		 

NVKF	-	Klinisch	fysicus		 https://www.nvkf.nl/nl/nieuws/adviezen-
aangaande-corona		 

NVKF	verwijst	als	lid	naar	FMS.			Verder	geen	berichtgeving/updates	voor	leden.	 

NVM	-	Mondhygiënist		 https://www.nvmmondhygienisten.nl/nieuwso
verzicht-coronavirus/	

Heeft	relevante	coronamaatregelen	vermeld	op	de	website.		

NVLF	-	Logopedist	 https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/c
oronavirus		
https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/actueel
/vraag-en-antwoord-coronavirus		 

Verwijzen	naar	PPN	omtrent	belangenbehartiging	en	hebben	FAQ	
opgesteld.	Doen	consulten	inmiddels	digitaal.	
https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/deel-jouw-ervaringen-met-
telelogopedie	 

OVN	-	Optometrist	 https://www.optometrie.nl/optometrist-
nieuws/de-optometrist-en-het-coronavirus		 

Verwijzen	naar	algemene	informatie	RIVM,	geen	aparte	richtlijnen	voor	leden.	 

NVvO	-	Orthoptist	 Geen	enkele	zichtbare	informatie/update	m.b.t.	
corona.	Wellicht	wel	op	het	besloten	gedeelte	
van	de	website.	 

	 

NVvP	-	Podotherapeut	 https://www.podotherapie.nl/	 	Verwijzen	u	met	vragen	door	naar	podotherapeut	in	de	buurt.		



	
	

NVMBR	–	Radiodiagnostisch	
laborant	+				Radiotherapeutisc
h	laborant	

https://www.nvmbr.nl/lists/nieuws/detail.asp
x?ID=123		 

Verwijzen	naar	algemene	informatie	RIVM.		 

ONT	-	Tandprotheticus	 https://www.ont.nl/nieuws/nieuwsberichten	 VWS	ondersteunt	het	advies	van	mondzorgkoepels	NVM,	ONT,	KNMT	en	ANT	om	
reguliere	zorgverlening	te	staken.			

VvOCM	-	Oefentherapeuten	 https://vvocm.nl/VvOCM/Nieuws/paramedici-
blijven-zorg-bieden		 

Blijven	met	het	huidige	advies	zorg	aanbieden.	

KNGF		-	Oefentherapeuten		 https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/ma
art/update-corona.html			

Het	KNGF	legt	de	komende	dagen	de	definitie	van	'noodzakelijke	
fysiotherapeutische	zorg,	die	tevens	ontlastend	voor	huisartsen	en	ziekenhuizen	
is'	voor	aan	VWS	en	Zorgverzekeraars	Nederland.			
		
Tevens	lijst	met	vragen	voor	VWS/ZN	etc.	
neergelegd:		https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2020/maart/overleg-met-
vws-zn-zorgverzekeraars-en-szw-dit-zijn-onze-vragen.html			

V&VN		 https://www.venvn.nl/nieuws/		 
	 
		

Wijzen	op	punt	Inzet	vpk’en	zonder	BIG-
registratie:		https://www.venvn.nl/nieuws/maak-inzet-ex-en-aankomende-
verpleegkundigen-en-verzorgenden-mogelijk/	.	Hebben	eigen	meldingspunt	voor	
klachten/meldingen	ingesteld:		https://www.venvn.nl/nieuws/coronavirus-
meld-ons-je-zorgen-knelpunten-en-oplossingen/	.		

ANT	-	Tandartsen	 https://www.ant-
tandartsen.nl/themas/coronavirus/actueel		

	VWS	ondersteunt	het		advies	van	mondzorgkoepels	NVM,	ONT,	KNMT	en	ANT	
om	reguliere	zorgverlening	te	staken.	

NVP		-	Psychoterapie		 https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-
nieuws		

Uitgebreide	informatievoorziening	voor	
leden:	https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-
nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1221492736			



	
	

NVvTG	–	Technische					
geneeskunde	

Geen	vermeldingen	op	de	website	 	

KNOV	-	Verloskundigen	 https://www.knov.nl/	 KNOV	in	de	media:	https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-
overzicht/detail/knov-in-de-media/2747		
	
Informatievoorziening	voor	leden:	https://www.knov.nl/actueel-
overzicht/nieuws-overzicht/detail/coronavirus-verloskundigen-nemen-
maatregelen-voor-veilige-zorg/2746		

NVGzP	–	Psychologen	 https://www.nvgzp.nl/nieuws/maatregelen-
coronavirus/	

Verwijzen	naar	de	richtlijnen	van	RIVM	en	maatregelen	relevante	instanties	

LHV	–	Landelijke	Huisartsen	
Vereniging	

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/coronavir
us-223-alle-informatie-voor-huisartsen-op-een-
rij	

LHV	denkt	na	over	palliatieve-zorgtehuizen	voor	patiënten	die	ziek	worden	en	
niet	meer	behandeld	willen	worden.		

CPZ	-	Perinatale	zorg		 https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws
/tijdelijke-stopzetting-van-de-gehoorscreening-
hielprik-gaat-door/	

Stopzetting	eerste	ronde	gehoorscreening.		

Branchevereniging	 Communicatie	 Toelichting	

PPN	 	Door	onderliggende	koepels	is	
gecommuniceerd	dat	PPN	de	belangen	behartigt	
namens	de	
koepels.	https://twitter.com/ENergotherapie/s
tatus/1239898551695572992		 

	Twee	keer	in	de	week	overleg	met	VWS	om	knelpunten	te	bespreken. 
Verder	wordt	er	voor	aankomend	weekend	aanvullende	mogelijkheden	voor	
declareren	gepresenteerd.		

KNMG	 Overzichtspagina	met	links	naar	relevante	
websites:	https://www.knmg.nl/actualiteit-
opinie/nieuws/nieuwsbericht/coronavirus-
1.htm		 

Advies	KNMG:	ga	in	nood	soepeler	om	met	regels	rond	Wet	BIG	om	levens	te	
redden:	https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/advies-
knmg-ga-in-nood-soepeler-om-met-regels-rond-wet-big-om-levens-te-
redden.htm	 



	
	

Actiz		 Constante	updates	voor	
leden:	https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-
coronavirus-voor-zorgorganisaties			
		
Brandbrief	geschreven	met	een	aantal	concrete,	
verregaande	
suggesties:	https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-
en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-
stelselpartijen			
		
Tevens	oproep	aan	minister	Koolmees	(Sociale	
zaken)	om	WW-boete	op	te	
heffen:	https://www.actiz.nl/nieuws/web/oud
erenzorg/open/2020/03/oproep-aan-minister-
koolmees-schort-ww-boete-op-voor-
continuiteit-van-zorg		
	
Informatiepagina	voor	leden:	
https://www.actiz.nl/corona	

Position	paper	(d.d.	17-3-20)	over	corona	
virus:	https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-roept-politiek-op-tot-vertrouwen-en-
samenwerking	 
	
Actiz	heeft	begrip	voor	het	besluit	van	VWS	om	bezoek	voorlopig	niet	toe	te	staan	
in	verpleeghuizen	en	kleinschalige	woonvormen.		

VGN	 Algemene	pagina	van	de	VGN	omtrent	corona:	
http://vgn.nl/corona	

Geen	generiek	tijdelijk	verbod	voor	bezoekers	door	verscheidenheid	van	
cliënten.	Op	dit	moment	is	er	overleg	tussen	VWS,	RIVM,	Ieder(in)	en	
cliëntenorganisaties	over	invullen	van	de	specifieke	regeling.		

Medisch	contact	 Website	gelanceerd	voor	koppeling	
zorgpersoneel:		https://www.gezondheidszorg
banen.nl/covid19	 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-
nieuws/nieuwsartikel/medisch-contact-koppelt-zorgpersoneel-aan-vacatures-
voor-covid-19.htm	 

KNMP	 Nieuwsoverzicht:	https://www.knmp.nl/actuee
l/nieuws.			

Positie	genomen	in	tijdelijke	vrijstelling	
verkoop	handdesinfectantia:	https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-



	
	

		
Toelichting	op	mogelijke	tekorten	medicijnen	
op	tv	door	
voorzitter	Aris	Prins:	https://www.knmp.nl/act
ueel/nieuws/nieuws-2020/aris-prins-bij-op1-
en-goedemorgen-nederland.		 

2020/vrijstelling-voor-handdesinfectantia	en	
mondkapjes	https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/knmp-sluit-
zich-aan-bij-rivm-inzake-mondkapjes.	 

KNMT	 Nieuwsoverzicht:	https://www.knmt.nl/nieuws
		 

KNMT	voert	het	woord	namens	alle	mondzorgkoepels	(ONT,	KNMT,	ANT,	NVM-
mondhygiënisten).	Handleiding	voor	aanvraag	
werktijdkorting:	https://www.knmt.nl/nieuws/zo-vraag-je-werktijdverkorting-
aan		 

Patiëntenfederatie	NL		 https://www.patientenfederatie.nl/nieuws		 		
GGZ	NL		 Updates:	

https://www.ggznederland.nl/themas/coronav
irus.		

Protocol	voor	GGZ-instellingen	hoe	te	handelen	bij	cliënten	met	coronavirus:	
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handelingsprotocol%20coronavi
rus%20Arkin_28022020.pdf		

FMS		 Nieuwsoverzicht:	
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws-
agenda.		

Kennis-	en	dienstverleningscentrum	voor	juridische	vragen:	
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/juridische-vragen-over-covid-19.		

NVZ	 https://nvz-
ziekenhuizen.nl/persbericht/beeldbellen-
tijdens-de-coronacrisis	

	Geven	aan	dat	het	onder	voorwaarden	mogelijk	is	om	te	beeldbellen	in	plaats	
van	fysieke	ontmoeting.	Beveiligde	applicaties	zijn	hierbij	belangrijk.		

VvAA		 	FAQ	over	behandelrelatie	m.b.t.	corona	 	 
BO-geboortezorg	 Geen	zichtbare	informatie/update	m.b.t.	corona.	

Wellicht	wel	op	het	besloten	gedeelte	van	de	
website.	 

		
 

 
  

	 	



	
	

Overige	instellingen	 Communicatie	 Toelichting	
Nederlandse	Vereniging	van	
Banken		

https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-
bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-
aflossingen/	

De	ABN	AMBRO,	ING,	Rabobank,	de	Volksbank,	Triodos	Bank	en	BNG	Bank	geven	
MKB-bedrijven	een	half	jaar	aflossingspauze	op	hun	leningen	van	maximaal	2,5	
miljoen	euro.	

Gerechtelijke	macht	 https://www.rechtspraak.nl/paginas/coronavi
rus.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=s
ocial&pk_source=linkedin&pk_keyword=social	

Rechtbanken,	gerechtshoven	en	bijzondere	colleges	zijn	gesloten.	Alleen	urgente	
zaken	gaan	wel	door.		

RVO	 https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/stimuleringsregeling-
ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19	

Zorgaanbieders	die	extra	willen	inzetten	op	digitale	zorg	op	afstand	voor	mensen	
thuis	kunnen	hiervoor	in	aanmerking	komen	voor	de	uitbreiding	van	de	SET-
regeling.		

	

	 
	 
	

	

	

	

	

	

	

	


