
 
 

 

Stakeholderlijst: Overzicht communicatie en maatregelen door stakeholders – versie t/m 22/04/2020 

 

Overheid en 

instanties 

Link communicatie Toelichting 

 

IGJ  

Tijdelijk ook in 

weekenden 

geopend van 10.00 

tot 16.00.  

Aanvullende maatregelen inzet voormalig-

zorgpersoneel  

Doordat reguliere zorg onder drukt is komen te staan wordt er verruiming op de wet BIG 

verleend. Voormalig zorgpersoneel (zoals artsen en verpleegkundigen) mogen zelfstandig 

worden ingezet. Lees de voorwaarden hier. 

Ook hoeft de AGB-code niet geactiveerd te worden.  

Voorzorgsmaatregel verkoop en levering 

medicijnen 

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

Meer ruimte voor fabrikanten en 

leveranciers bij tekort aan medische 

hulpmiddelen 

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

beoordelingsprocedure. Wel moet de zorginstelling hier expliciet om vragen en dragen zij ook de 

verantwoordelijkheid.  

Recepten mogelijk na online video-contact 

tussen arts en patiënt 

Artsen mogen onder voorwaarden recepten uitschrijven na online videoconsult. 

Richtlijn GGZN en Valente bezoekersbeleid in 

tijden van Corona 

Zorgverleners in de GGZ hebben ruimte om zorg op afwijkende manier te organiseren. Valente en 

GGZ Nederland hebben hiervoor aangepaste richtlijnen bezoekersbeleid voor GGZ 

Toezicht op de thuiszorg Wanneer er door gebrek aan beschermingsmiddelen afgeweken moet worden van de normale 

gang van zaken binnen de thuiszorg dan is dit toegestaan. 

Toezicht bij de jeugdhulp Het is mogelijk dat zorgverleners in de jeugdzorg zich genoodzaakt voelen om van de wet- en 

regelgeving af te wijken. De IGJ biedt hier ruimte voor.  

IGJ stopt alle reguliere inspecties IGJ stopt reguliere inspecties om onnodig last te voorkomen.  

Tijdig melden medicijntekorten IGJ en CBG vragen organisaties met dreigende leveringsproblemen zich met klem te melden via 

het officiële Meldpunt Geneesmiddelentekorten- en defecten.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10891&did=2020D10891
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10891&did=2020D10891
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10891&did=2020D10891
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-voorzorgsmaatregel-verkoop-en-levering-medicijnen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-voorzorgsmaatregel-verkoop-en-levering-medicijnen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/coronavirus-meer-ruimte-voor-fabrikanten-en-leveranciers-bij-tekort-aan-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/coronavirus-meer-ruimte-voor-fabrikanten-en-leveranciers-bij-tekort-aan-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/coronavirus-meer-ruimte-voor-fabrikanten-en-leveranciers-bij-tekort-aan-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-recepten-mogelijk-na-online-video-contact-tussen-arts-en-patient
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/26/coronavirus-recepten-mogelijk-na-online-video-contact-tussen-arts-en-patient
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Richtlijn%20GGZN%20en%20Valente%20bezoekersbeleid%20in%20tijden%20van%20Corona%2023-03-2020.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Richtlijn%20GGZN%20en%20Valente%20bezoekersbeleid%20in%20tijden%20van%20Corona%2023-03-2020.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronavirus-toezicht-op-de-thuiszorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/coronavirus-toezicht-bij-de-jeugdhulp
https://www.skipr.nl/nieuws/igj-stopt-alle-reguliere-inspecties/
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/igj-en-cbg-op-tijd-melden-van-dreigende-medicijntekorten-van-groot-belang
https://www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl/


 
 

Meer ruimte apotheken voor uitwisselen 

geneesmiddelen 

Apothekers mogen, onder voorwaarden, voorraden geneesmiddelen onderling uitwisselen als 

dat nodig is om tekorten door leveringsproblemen op te lossen. 

Andere werkwijze, maar dezelfde 

verantwoordelijkheid 

De IGJ over haar eigen rol tijdens de coronacrisis.  

IGJ houdt toezicht op veiligheid van zorg bij 

COVID-19 uitbraak 

De IGJ houdt toezicht op de veiligheid van zorg verlenen gedurende de corona uitbraak. Een 

corona uitbraak binnen een instelling is op zichzelf geen reden voor bezoek. Wel wordt er contact 

opgenomen met de zorgaanbieder.  

NZa 

 

NZa past regelgeving aan 

 

NZa verruimt de regels voor face-to-face-consulten voor 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.  

NZa past regelgeving aan Extra kosten in de langdurige zorg, veroorzaakt door corona kunnen worden vergoed.  

Indicatie stellen aan huis Indicatie stellen aan huis via beeldschermcommunicatie. 

Extra verruiming zorg op afstand Iedereen die zorg op afstand kan leveren moet niet belemmerd worden door 

declaratiebeperkingen. Informatie over de manier van declareren vindt u hier.  

Ondersteuning langdurige zorg Verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg kunnen rekenen op financiële 

ondersteuning. 

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. 

Zorginkoopbeleid 2021 Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april hun zorginkoopbeleid voor 2021. Door de 

coronacrisis kunnen ze dit echter moeilijk inschatten waardoor dit kan leiden tot aanpassingen 

gedurende 2020.  

Planbare urgente zorg NZa pakt de coördinatie op van planbare urgente zorg voor mensen zonder corona.  

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/coronavirus-meer-ruimte-voor-apotheken-bij-leveringsproblemen-van-geneesmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/coronavirus-meer-ruimte-voor-apotheken-bij-leveringsproblemen-van-geneesmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/04/igj-tijdens-covid-19-een-andere-werkwijze-maar-dezelfde-verantwoordelijkheid
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/04/igj-tijdens-covid-19-een-andere-werkwijze-maar-dezelfde-verantwoordelijkheid
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/inspectie-houdt-toezicht-op-veiligheid-van-zorg-bij-covid-19-uitbraak
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/inspectie-houdt-toezicht-op-veiligheid-van-zorg-bij-covid-19-uitbraak
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/documenten/vragen-en-antwoorden/ik-kan-geen-indicatie-meer-stellen-aan-huis.-wat-zijn-mijn-mogelijkheden
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/nza-brengt-extra-verruiming-aan-voor-zorg-op-afstand
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_304668_22/1/
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/2020/03/31/zorginkoopbeleid-2021-door-covid-19-mogelijk-meer-aanpassingen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/nza-pakt-coordinatie-op-van-planbare-urgente-zorg-voor-mensen-zonder-corona


 
 

Opstarten reguliere zorg NZa neemt regie over het gecoördineerd opstarten van de reguliere zorg waaronder de reguliere 

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

Ondersteuning zorgaanbieders door 

zorgverzekeraars  

De NZa maakt de ondersteuning van zorgaanbieders door zorgverzekeraars mogelijk.  

Uitstel verantwoording 

beschikbaarheidsbijdrage 

Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidsbijdrage hebben ontvangen zouden normaliter 

voor 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling in moeten dienen bij de NZa. Deze deadline wordt 

uitgesteld tot 1 juli. Voor de volgende specifieke zorg gelden andere nieuwe deadlines: 

• Brandwondenzorg: 1 augustus 2020 

• Ambulancezorg: 1 augustus 2020 

• Huisartsendienstenstructuren: 1 oktober 2020   

Opstart reguliere ziekenhuiszorg De NZa gaat in opdracht van VWS de reguliere zorg voor mensen zonder corona oppakken. Dit 

gebeurt samen met de ROAZ’s, zorgverzekeraars en zorgaanbieders via het Landelijk Netwerk 

Acute Zorg. De focus ligt in eerste instantie op de noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg. 

Medisch specialisten en huisartsen kunnen dit het best bepalen.  

Reguliere zorg gefaseerd op gang De ROAZ, zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan, via het LNAZ, de reguliere zorg gefaseerd 

weer opstarten.  

Bekostiging tijdelijke corona-units IN samenspraak met de NZa, VWS, ZN en ActiZ zijn er afspraken gemaakt over het declareren van 

extra kosten gemaakt bij het opzetten van corona-units. Dit wordt geregeld via een 

experimentprestatie of via nieuwe regelgeving. Deze regeling reldt voor de zelfde periode als de 

Rijksmaatregelen.  

VWS Kinderopvang Kinderopvang open voor mensen met cruciale beroepen. 

 

Landelijke inkoop hulp- en 

beschermmiddelen 

 

Hulp- en beschermingsmiddelen die zeer beperkt zijn worden centraal ingekocht via het 

‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’.  

Distributie en aanspreekpunt ligt bij GGD’en en ROAZ.  

Inkoop vanuit teams van ziekenhuizen.   

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/10/inzicht-in-aantallen-patienten-als-eerste-stap-om-reguliere-ziekenhuiszorg-op-te-starten
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/nza-maakt-steunmaatregelen-zorgverzekeraars-voor-zorgaanbieders-mogelijk
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/14/nza-maakt-steunmaatregelen-zorgverzekeraars-voor-zorgaanbieders-mogelijk
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/nza-geeft-uitstel-voor-verantwoording-beschikbaarheidbijdrage-2019
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/nza-geeft-uitstel-voor-verantwoording-beschikbaarheidbijdrage-2019
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/opstart-reguliere-ziekenhuiszorg-komt-op-gang
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/20/reguliere-zorg-komt-gefaseerd-weer-op-gang
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/nza-werkt-mee-aan-bekostiging-tijdelijke-corona-units
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10890&did=2020D10890
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D10890&did=2020D10890


 
 

Testcapaciteit De ‘Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit’ is bezig met het vergroten van de 

testcapaciteit in Nederland. 

 

Verpleeghuizen en andere woonvormen De deuren van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen worden in heel het land gesloten 

voor bezoekers. 

Bezoek kwetsbare personen Beperkt bezoek aan kwetsbare personen die thuis wonen 

Valysvervoer Opschorten uitvoering van Valysvervoer 

Uitstel jaarrekening Ziekenhuizen krijgen uitstelmogelijkheden voor het indienen van de jaarrekening. Dit is vanaf nu 

mogelijk tot 1 oktober 2020.  

Pgb maatregelen Tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en zorgverleners in de wlz, Wmo en JW.  

Verdeelmodel beschermingsmiddelen   Minister van Rijn heeft een nieuw verdeelmodel vastgesteld met als basis de besmettingsrisico’s 
voor zorgverleners i.p.v. een verdeling over zorgsectoren.   

Financiële ondersteuning langdurige zorg 

 

VWS, het Zorginstituut de zorgkantoren en NZa hebben verdere uitwerking gegeven aan de 

financiële ondersteuning voor de langdurige zorg. Dit betreft: 

• Het op peil houden van de liquiditeit 

• Het compenseren van omzetderving 

• Het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis 

• Het versoepelen van de verantwoordingseisen 
SZW WW-premie overwerken De hoge WW-premie bij overwerken wordt herzien.  

NOW-regeling Om werkgevers de mogelijkheid te bieden om, ondanks werkurenverlies, werknemers in dienst 

te houden is er de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

TOGS-regeling Noodloket is uitgebreid en heeft nu de naam ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ 

(TOGS). Hier kunnen ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door kabinetsmaatregelen in 

strijd tegen het coronavirus een beroep op doen. 

Na de aanvulling die ingaat op 15 april kunnen ook tandartsen en fysiotherapeuten beroep doen 

op de TOGS-regeling.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/testen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05377&did=2020D11142
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05377&did=2020D11142
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05377&did=2020D11142
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/actueel/nieuws/2020/03/30/zorginstellingen-mogen-hun-jaarverantwoording-op-een-later-tijdstip-inleveren
https://www.svb.nl/nl/pgb/nieuws-coronavirus/corona-en-pgb-maatregelen-en-wijzigingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/11/zorgpartijen-akkoord-met-nieuw-verdeelmodel-beschermingsmiddelen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306412_22/1/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05377&did=2020D11142
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/28/uitbreiding-togs-regeling-ook-ondernemers-in-de-non-food-kunnen-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit


 
 

Tozo-regeling De maatregel Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt 

zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De uitvoer ligt bij de 

gemeenten. 

EZK Verruiming BKMB-regeling Bedrijven met liquiditeitsproblemen krijgen versoepeling met financiële betalingen door middel 

van verruiming BMKB-regeling.  

GO-regeling Ondernemers die problemen ondervinden met het verkrijgen van een banklening en 

bankgarantie kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). 

Het gaat hier om een garantie tussen de 1,5 en 50 miljoen euro per onderneming.  

 

Update 20-4: Garantstelling ondernemingsfinanciering wordt verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 

2021.  

Ondersteuning ondernemers Startups, scale-ups en innovatieve bedrijven kunnen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen 

(ROM’s) kredieten aanvragen.   

Financiën  Vrijstelling btw Het ministerie van Financiën stelt de volgende activiteiten vrij van btw-betaling;  

• Het uitlenen van zorgpersoneel  

• Het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen en huisartsen 

RVO  
 

SET COVID-19 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. 

TOGS De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een maatregel voor 

ondernemers die direct schade ondervinden van de genomen kabinetsmaatregelen om het 

coronavirus in te dammen.  

VNG Afspraken financiële zekerheid VWS/JenV en VNG hebben afspraken gemaakt over waarborgen financiële zekerheid voor 

zorgaanbieders van WMO en de Jeugdwet. Het gaat hier om financieren van extra kosten, 

compensatie omzetderving, op peil houden van liquiditeit en versoepelen van verantwoording. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go?utm_campaign=9823432500&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=430431038847&utm_term=%2Bgo%20%2Bregeling&adgroupid=102899223111
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/20/concept-tot-wijziging-van-de-regeling-nationale-ezk--en-lnv-subsidies-en-regeling-openstelling-ezk--en-lnv-subsidies-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/kamerbrief-beleidsbesluit-fiscale-maatregelen-coronacrisis
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/25/kabinet-en-vng-maken-afspraken-over-financiele-zekerheid-zorgaanbieders


 
 

Tozo regeling De maatregel Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt 

zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De uitvoer ligt bij de 

gemeenten. 

Belastingdienst Belastingmaatregelen om ondernemers te 

helpen 

Bijstand voor zelfstandigen 

NOW-regeling 

Wanneer bedrijven door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben kunnen ze 

beroep doen op het ‘Bijzonder uitstel van betaling, BBZ en de NOW.  

 

UWV FAQs UWV Geen speciale corona-uitkering. Werkgever betaalt loon door bij ziekte, beroep is mogelijk op 

ziektewet-uitkering. FAQ op de website. 

KvK FAQs Hebben gezamenlijk een coronaloket opengesteld waar bedrijven terecht kunnen met al hun 

vragen. VNO-NCW 

Autoriteit 

Persoonsgegevens 

Meer tijd voor organisaties Ook met corona geen 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. 

Inzage medisch dossier Artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp mogen alleen bij toestemming het medisch 

dossier inzien. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende. 

Corona-app De zeven corona apps die geselecteerd waren door het ministerie van VWS kunnen door de AP 

niet beoordeeld worden omdat de volgende kaders niet duidelijke genoeg zijn gesteld; 

• Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens? 

• Is het onderdeel van een pakket aan maatregelen? 

• Wat zijn de alternatieven voor een app? 

RIVM https://twitter.com/rivm 

https://www.rivm.nl/coronavirus 

 Voor alle informatie over verspreiding en voorzorgsmaatregelen.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/tijdelijke-noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-week-van-start
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/coronavirus/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/veelgestelde-vragen/coronavirus/index.aspx
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-organisaties-meer-tijd-vanwege-coronacrisis
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/inzage-medisch-dossier-mag-alleen-met-toestemming-patient
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-privacy-corona-apps-niet-aangetoond
https://twitter.com/rivm
https://www.rivm.nl/coronavirus


 
 

Pianoo Gevolgen aanbestedingen Corona kan gevolgen hebben op aanbestedingsprocedure. Advies: verleng eventueel gestelde 

termijnen. 

ACM Toezicht ACM 

 

ECN 

Heeft een informatiepagina op de website met onder andere de volgende thema’s: 

Arbeidsongeschiktheids-en bedrijfsschadeverzekering / op reis/ ziekteverzuim & WGA  

 

ACM  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 Ondersteuning zorgverzekeraars en 
zorgkantoren 

Zorgverzekeraars zullen zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulpverlening voor 

coronapatiënten voorzien in;  

• benodigde liquiditeit   

• vergoeding extra kosten  

• neutralisatie financiële positie  

zorgaanbieder door verschuiven van capaciteit/zorgaanbod 

Ondersteuning veilige zorg Afspraak met KNGF, SKF, EN, NVD, NVH, NVLF, VvOCM dat zij waar nodig ondersteunen om 

veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. 

Ondersteuning langdurige zorg 

 

 

 

 

 

 

 

Wet langdurige zorg: 

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; 

• Financiering van extra kosten vergoed via nieuwe regeling NZa 

• Gemiste omzet wordt gecompenseerd 

• Op peil houden van liquiditeit door betalen voorschotten 

• Versoepeling van verantwoording 

Verder is er een document met beleidslijnen. 

https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/gevolgen-corona-voor-lopende-aanbestedingen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/toezicht-acm-tijdens-coronacrisis
https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4727603200
https://www.zn.nl/corona/wet-langdurige-zorg
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5241_.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5241_.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/Tijdelijke%20beleidslijnen%20zorgkantoren%20tijdens%20Coronacrisis.pdf


 
 

GLI-zorg Meer ruimte voor zorgaanbieders voor het veilig verlenen van (digitale) GLI-zorg. 

• Zorg op afstand 

• Declareren blijft gaan via reguliere zorgprestaties 

Ondersteuning zorgverzekeraars Zorgverzekeraars bieden ondersteuning aan alle zorgaanbieders met contractuele overeenkomst 

waarover nog geen specifieke berichtgeving is geweest.  

Deze ondersteuning zal in de vorm zijn van een liquiditeitsbijdrage of continuïteitsbijdrage voor 

de periode van 1 maart tot 1 juni. 

 

Tarieven kraamzorg Tarieven voor kraamzorgaanbieders worden tijdelijke verhoogd door extra maatregelen die 

vereist worden. Het gaat om een toeslag van 10% (het maxmax-tarief).   

Maatregelen budgethouders VWS, ZN en de zorgkantoren komen met een tijdelijk pakket aan maatregelen voor 

budgethouders en hun zorgverleners in de wlz.  

Maatregelen zorgverzekeraars Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan 

coronapatiënten financieel helpen. Dit zal gebeuren in de vorm van een maandelijkse 

continuïteitsbijdrage. Voor een aantal sectoren is er ook een aanvullende regeling waardoor ze, 

bij acute financiële problemen, op korte termijn een vooruitbetalingsaanvraag kunnen indienen. 

Wijkverpleging ZN en V&VN hebben afspraken gemaakt over de inzet van helpenden (mbo niveau 2) in de 

wijkverpleging. Het gaat hier met name over inzet in laag-complexe situaties en ondersteuning in 

de primaire levensbehoeften.  

Afspraken cohortafdelingen In gezamenlijk overleg met VWS, NZa, directeuren Publieke Gezondheid en ActiZ heeft ZN 

afspraken gemaakt over opzetten en financieren van cohortafdelingen.  

Overzicht ondersteuningsregelingen voor 

zorgverleners  

ZN heeft een overzicht gemaakt voor zorgverleners welke stappen zij kunnen zetten om 

ondersteuning te ontvangen voor de gemiste omzet.  

Maatregelen ondersteunen huisartsen  Samen met LHV InEen en VPH zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de volgende 

onderwerpen: 

• ANW-zorg 

• Financiering extra locaties 

https://assets.zn.nl/p/32768/files/De%20gecombineerde%20leefstijlinterventie%20tijdens%20de%20coronacrisis.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5243_.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5255.pdf
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4781178880
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5256.pdf
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4801757184
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4822892544
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4823056384
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4823056384
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4826693632


 
 

• Extra kosten eigen praktijk 

Financiële ondersteuning langdurige zorg VWS, het Zorginstituut de zorgkantoren en NZa hebben verdere uitwerking gegeven aan de 

financiële ondersteuning voor de langdurige zorg. Dit betreft: 

• Het op peil houden van de liquiditeit 

• Het compenseren van omzetderving 

• Het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis 

• Het versoepelen van de verantwoordingseisen   

Aanvraag vooruitbetaling zorgaanbieders 

zonder contract  

Zorgaanbieders zonder zorgcontract die financieel écht niet kunnen wachten tot de reguliere 

uitbetaling van de continuïteitsbijdrage kunnen vanaf woensdag 22 april 2020 ook een aanvraag 

indienen voor vooruitbetaling.  

Voorschotregeling voor ziekenhuizen en 

umc’s 

Zorgverzekeraars verlenen voorschotten om ziekenhuizen ruimte te geven voor hun 

betalingsverplichtingen. Per 1 mei kan er een maandelijks voorschot aangevraagd worden ter 

grootte van maximaal 100% van de te verwachten omzet. De regeling blijft van kracht voor zo 

lang als nodig is. 
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Beroepsvereniging Link communicatie  Toelichting 

 Optima Farma -           

 Apothekersassistent  

Informatie coronavirus Zetten het nieuws over het coronavirus om in begrijpelijke informatie.  

 NVD - Diëtist  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  Berichtgeving coronavirus 

 

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

ergotherapeuten.  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306412_22/1/
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4831444992
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4831444992
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5273.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5273.pdf
https://optimafarma.nl/begrijpelijke-informatie-over-het-coronavirus/
https://www.nvdietist.nl/homepagina-nieuws/2179-dossier-corona
https://ergotherapie.nl/belangenbehartiging/berichtgeving-coronavirus/
https://ergotherapie.nl/nieuws/update-ergotherapie-en-corona-crisis-19-maart/


 
 

Twitter  

NVH - 

Huidtherapeut  

Update corona Hebben eigen meldpunt (besloten gedeelte website) ingesteld. Verder is er een dagelijkse 

update.   

NVKF - Klinisch 

fysicus  

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

NVM - 

Mondhygiënist  

Nieuwsoverzicht coronavirus Heeft relevante coronamaatregelen vermeld op de website.  

 

De mondzorgkoepels doen gezamenlijk een concreet voorstel aan minister de Jonge voor een 

steunmaatregelenpakket  om de kritieke situatie in de mondzorg het hoofd te bieden.  

NVLF - Logopedist  Nieuws 

 

Vraag en antwoord 

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

NVvO - Orthoptist  Geen 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 +    Radioth

erapeutisch laborant 

Nieuws 
 

Verwijzen naar algemene informatie RIVM.   

ONT - 

Tandprotheticus  

Nieuws VWS ondersteunt het advies van mondzorgkoepels NVM, ONT, KNMT en ANT om reguliere 

zorgverlening te staken.   

 

https://twitter.com/ENergotherapie/status/1239898551695572992
https://nvh.huidtherapie.nl/corona-update
https://www.nvkf.nl/nl/nieuws/adviezen-aangaande-corona
https://www.nvmmondhygienisten.nl/nieuwsoverzicht-coronavirus/
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Noodbrief_Mondzorgkoepels_030420.pdf
https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/coronavirus
https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/actueel/vraag-en-antwoord-coronavirus
https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/deel-jouw-ervaringen-met-telelogopedie
https://www.nvlf.nl/actueel/2020/openbaar/deel-jouw-ervaringen-met-telelogopedie
https://www.optometrie.nl/optometrist-nieuws/de-optometrist-en-het-coronavirus
https://www.podotherapie.nl/
https://www.nvmbr.nl/lists/nieuws/detail.aspx?ID=123
https://www.ont.nl/nieuws/nieuwsberichten


 
 

De mondzorgkoepels doen gezamenlijk een concreet voorstel aan minister de Jonge voor een 

steunmaatregelenpakket  om de kritieke situatie in de mondzorg het hoofd te bieden. 

VvOCM - 

Oefentherapeuten  

Nieuws Blijven met het huidige advies zorg aanbieden. 

KNGF - 

Oefentherapeuten  

Nieuws Het KNGF houdt via de website de achterban geïnformeerd over de actuele situatie aangaande 

fysiotherapeuten.  

V&VN  Nieuws 

  

Hebben eigen meldingspunt voor klachten/meldingen ingesteld. 

V&VN geeft aan dat 2400 IC-bedden het maximum is voor verpleegkundigen om nog verantwoord 

zorg te verlenen.  

ZN en V&VN hebben afspraken gemaakt over de inzet van helpenden (mbo niveau 2) in de 

wijkverpleging. Het gaat hier met name over inzet in laag-complexe situaties en ondersteuning in 

de primaire levensbehoeften. 

ANT - Tandartsen Actueel VWS ondersteunt het advies van mondzorgkoepels NVM, ONT, KNMT en ANT om reguliere 

zorgverlening te staken. 

De mondzorgkoepels doen gezamenlijk een concreet voorstel aan minister de Jonge voor een 

steunmaatregelenpakket  om de kritieke situatie in de mondzorg het hoofd te bieden. 

NVP  - 

Psychotherapie  

Nieuws Uitgebreide informatievoorziening voor leden. 

NVvTG – Technische     

geneeskunde 

Geen vermeldingen op de website  

KNOV - 

Verloskundigen 

Nieuws KNOV heeft een web-pagina met daarin draaiboeken en protocollen.  

 

 

NVGzP – 

Psychologen 

Nieuws Verwijzen naar de richtlijnen van RIVM en maatregelen relevante instanties 

https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Noodbrief_Mondzorgkoepels_030420.pdf
https://vvocm.nl/VvOCM/Nieuws/paramedici-blijven-zorg-bieden
https://www.kngf.nl/actueel/nieuws
https://www.venvn.nl/nieuws/?q=coronavirus&department=venvn-algemeen
https://www.venvn.nl/nieuws/coronavirus-meld-ons-je-zorgen-knelpunten-en-oplossingen/
https://nos.nl/artikel/2329145-2400-ic-bedden-is-het-maximum-meer-is-een-illusie.html
https://www.venvn.nl/media/geqbxzfg/inzet-helpenden-tijdens-crisis-covid19-def.pdf
https://www.ant-tandartsen.nl/themas/coronavirus/actueel
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Noodbrief_Mondzorgkoepels_030420.pdf
https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1221492736
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788-1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus/
https://www.nvgzp.nl/nieuws/maatregelen-coronavirus/


 
 

LHV – Landelijke 

Huisartsen 

Vereniging 

Informatie huisartsen Dagelijkse corona update te vinden op de website.   

CPZ - Perinatale zorg  Stopzetten gehoorscreening Stopzetting eerste ronde gehoorscreening.  
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Branchevereniging Communicatie Toelichting 

PPN   

 
 

Door onderliggende koepels is 

gecommuniceerd dat PPN de belangen 

behartigt namens de 

koepels. https://twitter.com/ENergotherapi

e/status/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  Nieuws Advies KNMG: ga in nood soepeler om met regels rond Wet BIG om levens te redden. 

Actiz  Dossier voor zorgorganisaties 

    

Informatiepagina voor leden  

Position paper (d.d. 17-3-20) over corona virus. 

  

Brandbrief geschreven met een aantal concrete, verregaande suggesties. 

 

Oproep aan minister Koolmees (Sociale zaken) om WW-boete op te heffen 

 

Begrip voor het besluit van VWS om bezoek voorlopig niet toe te staan in verpleeghuizen en 

kleinschalige woonvormen.  

 

www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag en aanbod voor handen in de zorg samen.  

 

Actiz luidt noodklok over trage distributie beschermingsmiddelen.  

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/coronavirus-223-alle-informatie-voor-huisartsen-op-een-rij
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/tijdelijke-stopzetting-van-de-gehoorscreening-hielprik-gaat-door/
https://twitter.com/ENergotherapie/status/1239898551695572992
https://twitter.com/ENergotherapie/status/1239898551695572992
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/coronavirus-1.htm
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
https://www.actiz.nl/nieuws/dossier-coronavirus-voor-zorgorganisaties
https://www.actiz.nl/corona
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-roept-politiek-op-tot-vertrouwen-en-samenwerking
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-stelselpartijen
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2020/03/oproep-aan-minister-koolmees-schort-ww-boete-op-voor-continuiteit-van-zorg
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-begrip-voor-ingrijpende-maatregelen-kabinet-rond-bezoek-verpleeghuizen
http://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://nieuws.actiz.nl/nieuws/distributie-beschermingsmiddelen-verloopt-traag


 
 

VGN Nieuws 

Bezoekregeling 

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  Nieuws 

 

Website gelanceerd voor koppeling 

zorgpersoneel   

  

KNMP  Nieuwsoverzicht  

   

Positie genomen in tijdelijke vrijstelling verkoop mondkapjes. 

 

Toelichting op mogelijke tekorten medicijnen op tv door voorzitter Aris Prins.  

KNMT  Nieuwsoverzicht Verruiming regels zorg op afstand ook van toepassing voor mondzorg. 

https://www.knmt.nl/nieuws/nza-verruimt-regels-voor-zorg-op-afstand  

 

De mondzorgkoepels doen gezamenlijk een concreet voorstel aan minister de Jonge voor een 

steunmaatregelenpakket  om de kritieke situatie in de mondzorg het hoofd te bieden. 

Patiëntenfederatie  

NL  

Nieuws 

 

Zorgen bij patiënten  

Patiënten maken zich zorgen over behandelingen die zijn afgezegd door corona. 77% van de 

mensen die gevolgen ondervindt van dit uitstel wordt niet geïnformeerd over deze gevolgen.  

  

Patiëntenfederatie trekt aan de bel over situatie in de wijkverpleging. Mensen krijgen minder 

zorg en worden hier slecht van op de hoogte gesteld. Er is vraag naar duidelijk overleg, minimaal 

1 contactuur in de week en een vast aanspreekpunt voor vragen.  

 

In samenwerking met zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers presenteert de 

patiëntenfederatie het kennisdocument ‘Slimme Zorg Thuis’ om ondersteuning te bieden voor 

digitale thuiszorg.  

http://vgn.nl/corona
https://www.vgn.nl/nieuws/advies-bezoekregeling-gehandicaptenzorg
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws.htm
https://www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
https://www.gezondheidszorgbanen.nl/covid19
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws.
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/knmp-sluit-zich-aan-bij-rivm-inzake-mondkapjes
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/aris-prins-bij-op1-en-goedemorgen-nederland
https://www.knmt.nl/nieuws
https://www.knmt.nl/nieuws/nza-verruimt-regels-voor-zorg-op-afstand
https://www.ant-tandartsen.nl/uploads/downloads/Noodbrief_Mondzorgkoepels_030420.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/nieuws
https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/zorgen-bij-patienten-om-afzeggen-onderzoek-en-behandeling
https://www.patientenfederatie.nl/images/stories/dossier/verpleging/BriefKnelpuntenWijkverplegingCoronavirus.pdf
https://www.nen.nl/Normontwikkeling/slimme-zorg-thuis.htm


 
 

GGZ NL  Updates  Protocol voor GGZ-instellingen hoe te handelen bij cliënten met coronavirus. 

 

Aangepaste richtlijnen bezoekersbeleid voor GGZ 

FMS  Nieuwsoverzicht Kennis- en dienstverleningscentrum voor juridische vragen.  

NVZ  Updates Constante updates worden weergegeven op de website.  

VvAA  Actueel Updates over behandelrelatie m.b.t. corona. 

BO-geboortezorg  Tarieven kraamzorg Tarieven voor kraamzorgaanbieders worden tijdelijke verhoogd door extra maatregelen die 

vereist worden. Het gaat om een toeslag van 10% (het maxmax-tarief).   

Valente Bezoekersbeleid Aangepaste richtlijnen bezoekersbeleid voor GGZ. 
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Overige 

instellingen 

Communicatie Toelichting 

Nederlandse 

Vereniging van 

Banken  

Half jaar uitstel 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. 

Rabobank Uitstel Voor uitstel op aflossingsverplichtingen kan de onderneming hier online een aanvraag doen. Ook 

voor een financieringsbedrag boven de 3 miljoen euro kan men hier terecht. 

ING BMKB regeling Wilt u als onderneming gebruik maken van het uitstel op aflossingsverplichtingen dan moet u zich 

hiervoor aanmelden bij ING.    

ABN-AMRO FAQs uitstel van rente en aflossingen  Als je als zakelijke klant geen gebruik wil maken van het uitstel op de aflossingsverplichtingen 

dan moet je dit aangeven voor 31 maart 2020. 

https://www.ggznederland.nl/themas/coronavirus
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handelingsprotocol%20coronavirus%20Arkin_28022020.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Richtlijn%20GGZN%20en%20Valente%20bezoekersbeleid%20in%20tijden%20van%20Corona%2023-03-2020.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws-agenda.
https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/juridische-vragen-over-covid-19
https://nvz-ziekenhuizen.nl/
https://www.vvaa.nl/landingspagina/covid-19#home
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5255.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Richtlijn%20GGZN%20en%20Valente%20bezoekersbeleid%20in%20tijden%20van%20Corona%2023-03-2020.pdf
https://www.nvb.nl/nieuws/banken-geven-bedrijven-extra-lucht-half-jaar-uitstel-van-aflossingen/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
https://www.rabobank.nl/bedrijven/corona/#uitstel
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/BMKB/de-nieuwe-borgstellingregeling-midden-en-kleinbedrijf-BMKB.html
https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen/veelgestelde-vragen.html


 
 

Gerechtelijke macht Rechtspraak Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten. Alleen urgente zaken gaan wel 

door.  

 

 

https://www.rechtspraak.nl/paginas/coronavirus.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=social&pk_source=linkedin&pk_keyword=social

