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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.    

Recepten mogelijk na online video-contact 

tussen arts en patiënt 

Artsen mogen onder voorwaarden recepten uitschrijven na online videoconsult. 

Inspectietoezicht tijdens en na coronacrisis De inspectie houdt rekening met de verandering van omstandigheden bij haar toezicht. Wel 

adviseert de insectie daarom om afwijkingen van handelen vooraf vast te leggen. Op deze manier 

kan men achteraf altijd uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn.  

Coronatesten alleen via arts Mensen die zich willen laten testen op het coronavirus moeten dit doen via een arts (bedrijfsarts, 

huisarts, GGD). Alleen zo is de kwaliteit van de testprocedure gegarandeerd.  

Wetgeving medische hulpmiddelen Op 26 mei 2020 zou de nieuwe Europese verordening van medische hulpmiddelen ingaan. Door 

de internationale COVID-10 crisis zijn diverse stappen belemmerd en zal de verordening een jaar 

later, op 26 mei 2021, ingang.  

Nieuwsbrief  De inspectie heeft dagelijks contact met het zorgveld over de effecten van het coronavirus op het 

werken in de zorg. De signalen die hier worden opgevangen wordt vanaf week 20 elke week 

gepubliceerd in de vorm van een nieuwsbrief. Abonneren kan hier.  

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/2020/03/26/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.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/inspectietoezicht-in-deze-tijd
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/advies-inspectie-coronatesten-alleen-via-arts
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/nieuwe-wetgeving-medische-hulpmiddelen-jaar-uitgesteld
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/14/nieuwsbrief-met-zorgsignalen-tijdens-coronacrisis
https://www.igj.nl/abonneren/abonnementen?context=inschrijven%2Denkele%2Dnieuwsbrief&titel=zorgsignalen%2Dtijdens%2Dcoronacrisis&nieuwsbrief%2Did=44bb7a56%2D9cf8%2D4a34%2Db2f5%2Dd7804e4a2099


 
 

Hervatting klinisch onderzoek Klinisch onderzoek in fase I klinieken was vanwege de coronacrisis stilgelegd. Nu er sprake is van 

versoepeling van de maatregelen wordt het ook weer mogelijk om klinisch onderzoek in fase I 

klinieken weer stapsgewijs te starten.  

Face-to-face GGZ De face-to-face contacten worden herstart binnen de ggz. Hierbij wordt er digitale zorg verleend 

als dit kan en face-to-face als dit nodig wordt geacht. 

Klinisch onderzoek gefaseerd hervat Vanwege de coronacrisis is het merendeel van het klinisch onderzoek on hold gezet. Nu de 

beperkende maatregelen stapsgewijs versoepeld worden komt het klinisch onderzoek, niet 

zijnde klinisch onderzoek in CRU’s, weer langzaam op gang.  

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.  

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.  

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/22/klinisch-onderzoek-met-proefpersonen-in-clinical-research-units-kan-gefaseerd-hervat-worden
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/meer-face-to-face-contact-binnen-ggz
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/06/25/klinisch-onderzoek-met-proefpersonen-kan-gefaseerd-hervat-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://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


 
 

Planbare urgente zorg NZa pakt de coördinatie 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 geldt voor dezelfde periode als de 

Rijksmaatregelen.  

Uitstel integrale vergelijking De NZa heeft, vanwege de corona-uitbraak, besloten om het vervolgtraject van de integrale 

vergelijking voor de toekomstige bekostiging van verpleeghuiszorg uit te stellen naar september 

dit jaar.  

Overzicht revalidatiezorg na corona NZa gaat samen met VWS en ZonMw in kaart brengen hoe de revalidatie van corona-patiënten 

het best georganiseerd kan gaan worden.  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/03/nza-pakt-coordinatie-op-van-planbare-urgente-zorg-voor-mensen-zonder-corona
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.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/traject-nieuwe-bekostiging-verpleeghuiszorg-uitgesteld-tot-najaar
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/nza-werkt-aan-overzicht-van-de-revalidatiezorg-na-corona


 
 

Beleidsregel continuïteitsregeling De nieuwe NZa-beleidsregel maakt financiële steun via de continuïteitsbijdrage van 

zorgverzekeraars aan zorgaanbieders mogelijk. 

Innovatie stimulering Via de facultatieve prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de medisch-

specialistische zorg samen afspraken maken over maatwerk.  

Opschalen reguliere zorg Op verzoek van de NZa nemen de 11 Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) het voortouwe in 

het verder opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg (UMC’s, ziekenhuizen en klinieken + zorg 

na opname).  

Vergoeding extra kosten wlz NZa heeft een beleidsregel opgesteld zodat zorgaanbieders in de langdurige zorg afspraken 

kunnen maken met hun zorgkantoren over vergoeding voor gemaakte extra kosten en gemiste 

omzet gedurende de coronatijd.  

Advies integrale vergelijking De NZa zou een advies uitbrengen over de toekomstige bekostiging van de verpleeghuiszorg. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is het raadplegen van het veld. Door de COVID-19 crisis is dit niet 

mogelijk geweest waardoor de NZa zich genoodzaakt voelt om het opleveren van het advies uit te 

stellen totdat er een verbetering van de omstandigheden heeft plaatsgevonden. 

Informatiekaart herstart Bij de herstart van de zorg zijn er nog veel vragen bij zorgaanbieders en patiënten. Met de 

informatiekaart probeert de NZa helderheid te bieden zodat duidelijk wordt wat men kan 

verwachten en hoe men moet handelen.  

Uitgavenontwikkeling Wlz Door de onzekerheden die zijn ontstaan door de corona uitbraak brengt de NZa dit jaar geen 

prognose uit over de uitgavenontwikkeling.  Ze adviseren het huidige macro Wlz-kader 

ongewijzigd te laten.  

Patiënten langdurige zorg Het aantal mensen in de langdurige zorg is tijdens de corona-uitbraak gedaald. Met name het 

aantal nieuwe indicaties tijdens de uitbraak is sterk afgenomen. 

Compensatie mondzorgaanbieder langdurige 

zorg 

De compensatieregeling voor de langdurige zorg wordt uitgebreid voor mondzorgaanbieders in 

de Wlz. De maatregel heeft betrekking op de periode van 1 maart tot 1 juli 2020.  

VWS 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.  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/flexibele-nza-regeling-maakt-financiele-steun-van-zorgverzekeraars-aan-zorgaanbieders-mogelijk
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/04/nza-stimuleert-maatwerk-en-innovatie-met-facultatieve-prestatie
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/nza-maakt-afspraken-over-opschalen-reguliere-zorg-via-roaz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/nza-beleidsregel-voor-compensatie-omzetverlies-en-extra-kosten-in-langdurige-zorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D21214&did=2020D21214
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/03/samen-starten-we-de-gewone-zorg-op-hoe-informeer-ik-mijn-patienten
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/10/nza-uitgavenontwikkeling-langdurige-zorg-moeilijk-te-voorspellen-door-corona-uitbraak
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/06/18/aantal-mensen-in-de-langdurige-zorg-gedaald-tijdens-corona-uitbraak
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/14/nu-ook-compensatie-voor-mondzorgaanbieders-in-langdurige-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/14/nu-ook-compensatie-voor-mondzorgaanbieders-in-langdurige-zorg
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


 
 

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 
Opstarten reguliere ggz Staatsecretaris Blokhuis biedt informatie over de opstart van de reguliere zorg in de ggz en de 

visie zorglandschap ggz. 

Continuïteitsbijdrage langdurige zorg  Zorgaanbieders in de langdurige zorg die minder omzet draaien door de coronacrisis krijgen 

daar langer financiële ondersteuning voor. De compensatieperiode is voor een groot deel met 

één of twee maanden verlengt. 

SZW WW-premie overwerken De hoge WW-premie bij overwerken wordt herzien.  

NOW 2.0 Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de nieuwe NOW-regeling voor de periode van juni t/m 

september.  

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.  

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=2020Z10169&did=2020D22080
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/12/zorgaanbieders-krijgen-langer-compensatie-voor-omzetverlies-door-corona
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05377&did=2020D11142
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/22/regeling-now-2.0-donderdag-gepubliceerd
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


 
 

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

(ROM’s) kredieten aanvragen.   

Overbruggingskrediet startups/ scale-ups Vanaf 29-4-20 kunnen startups en scale-ups een aanvraag indienen voor een speciaal 

overbruggingskrediet. Deze corona-Overbrugginslening (COL) kan worden aangevraagd bij de 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.  

overbruggingskredieten De Nederlandse staat stelt €750 miljoen extra overbruggingskrediet vrij voor kleine 

financieringsbehoeften (van €10.000 tot €50.000) 

Ministerie van 

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 

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. 

 

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. 

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/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar
https://monitor.polpo.nl/document/5eb50b48c3469c0015722233/(%22Corona%22+%7C+corona*)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/kamerbrief-beleidsbesluit-fiscale-maatregelen-coronacrisis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/03/25/kabinet-en-vng-maken-afspraken-over-financiele-zekerheid-zorgaanbieders
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


 
 

Organisaties krijgen meer tijd om te reageren op vragen van de AP. Ook 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. 

Temperatuur meten Het is niet toegestaan voor werkgevers om werknemers te verplichten om hun temperatuur op te 

meten. De AP zal hier handhavend in optreden.  

Gebruik telecomdata De AP gaat de wetswijziging bestuderen waarmee het kabinet gebruik wil maken van 

telecomdata in de strijd tegen corona.  

RIVM https://twitter.com/rivm 

https://www.rivm.nl/coronavirus 

 Voor alle informatie over verspreiding en voorzorgsmaatregelen.  

 

ACM 

 

Toezicht ACM 

 

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

Arbeidsongeschiktheids-en bedrijfsschadeverzekering / op reis/ ziekteverzuim & WGA  

 

ECN 

 

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. 

Afspraken financiële steun toegestaan Zorgverzekeraars mogen afspraken maken over financiële steun voor zorgaanbieders tijdens de 

coronacrisis.  

Samenwerking geneesmiddelen Ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken en farmaceutische groothandels mogen tijdens de 

coronacrisis intensief samenwerken om tekorten aan essentiële geneesmiddelen te 

verminderen/voorkomen. Het LCG hiertoe toestemming gekregen van de ACM, onder 

voorwaarden van transparantie een tijdelijke noodzaak.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/inzage-medisch-dossier-mag-alleen-met-toestemming-patient
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-temperatuur-meten-mag-niet-zomaar
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-beoordeelt-tijdelijke-wet-telecomdata-op-waarborgen-privacy
https://twitter.com/rivm
https://www.rivm.nl/coronavirus
https://www.acm.nl/nl/publicaties/toezicht-acm-tijdens-coronacrisis
https://www.acm.nl/nl/publicaties/europese-mededingingsautoriteiten-en-toezicht-tijdens-corona-crisis
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-zorgverzekeraars-mogen-gezamenlijk-zorgaanbieders-financieel-steunen-tijdens-coronacrisis
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-ruimte-voor-samenwerking-bij-verdelen-essentiele-geneesmiddelen-voor-coronapatienten


 
 

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 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. 

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).   

https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5234.pdf
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
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


 
 

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 

• 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.  

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
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306412_22/1/
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4831444992
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4831444992


 
 

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. 

Continuïteitsbijdrage Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders een maandelijkse bijdrage om gemiste omzet door de 

coronacrisis te dekken. Het indienen van een aanvraag kan vanaf 15 mei a.s. 

Vooruitbetalingsregeling Op vrijdag 8 mei 23.59 uur sluit de vooruitbetalingsregeling voor zorgaanbieders op de 

continuïteitsbijdrage. Vanaf 15 mei kan men de reguliere aanvraag voor de continuïteitsbijdrage 

indienen.  

Longklachten na corona Mensen die na ziek te zijn geweest door corona nog longklachten ondervinden kunnen vanaf 07-

05-2020 terecht op www.coronalongplein.nl  

Niet-geleverde pgb-zorg Budgethouders kunnen niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaratie. Belangrijk hierbij is 

dat de budgethouder de uren van de niet-geleverde zorg goed bijhoudt in het 

registratieformulier. In de toekomst zullen deze gegevens worden opgevraagd door 

zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten.  

Informatie continuïteitsbijdrage-regeling ZN heeft Q&A opgezet m.b.t. de continuïteitsbijdrage-regeling. Verder vindt u hier alle 

documenten met informatie zoals de betaalovereenkomst, de geschillenregeling en het 

addendum betaalovereenkomst voor (niet-)gecontracteerde zorg.  

Continuïteitsbijdrage grote zorgaanbieders Voor zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro op jaarbasis worden 

specifieke regelingen getroffen omtrent de continuïteitsbijdrage-regeling. Deze regeling is 

momenteel nog niet gereed. U kunt hier vinden welke zorgaanbieders dit zijn.  

Steunmaatregelen langdurige zorg Na uitwerking van de beleidsregel van de NZa kunnen zorgkantoren starten met de uitvoering 

van steunmaatregelen voor zorgaanbieders binnen de langdurige zorg. 

Inkoopkader langdurige zorg Door de impact van de coronacrisis op de langdurige zorg gaan zorgkantoren het nieuwe 

inkoopkader voor de langdurige zorg gefaseerd invoeren. 2021 wordt een overgangsjaar met een 

aangepaste versie van het inkoopkader. 

https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5273.pdf
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5273.pdf
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4880760832
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4890558464
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4898750464
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4900945920
http://www.coronalongplein.nl/
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4906680320
https://zn.nl/corona/documenten?FolderId=4918444035&title=Regeling%2bcontinu%25c3%25afteitsbijdrage&parentid=4918444032&parenttitle=Regeling%2bcontinu%25c3%25afteitsbijdrage
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4932009984
https://assets.zn.nl/p/32768/files/Ondernemingen%20CB%20Specifiek%20v20200517_0959(1).pdf
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=4948852736
https://assets.zn.nl/p/32768/files/Brief%20aan%20zorgaanbieders%20over%20inkoopkader%20langdurige%20zorg%202021-2023.pdf


 
 

Zinnige zorg Door de schaarste aan personeel en financiële middelen als gevolg van de corona uitbraak is dit 

hét moment om in te zetten op zinnige zorg. Zinnige zorg is de sleutel tot een verantwoorde en 

toekomstbestendige herstart. 

Continuïteitsbijdrage ggz Vanaf 23 juni kunnen ggz zorgaanbieder die zorg leveren zonder verblijf en een jaaromzet onder 

de 10 miljoen euro hebben, een continuïteitsbijdrage aanvragen.  

Tijdelijk inzet helpenden wijkverpleging De mogelijkheid tot het tijdelijk inzetten van helpenden (mbo niveau 2) in de wijkverpleging is 

verlengt tot 1 september a.s.  

Ondersteuning mondzorgaanbieders 

langdurige zorg 

Mondzorgaanbieders in de langdurige zorg hebben een terugloop in inkomen door de 

coronacrisis. Deze aanbieders kunnen vanaf nu een voorschot op de definitieve corona-

compensatieregeling aanvragen.  

Grote zorgaanbieders wijkverpleging Grotere zorgaanbieders in de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 

kunnen gebruikmaken van de corona-regeling van zorgverzekeraars. De regeling biedt 

compensatie voor gederfde inkomsten en extra kosten voor aanbieders met een jaaromzet hoger 

dan 10 miljoen euro.  

Coronaregeling grote ggz-aanbieders ZN en de Nederlandse ggz zijn tot een regeling gekomen voor de 72 ggz-aanbieders die zorg met 

verblijf leveren en/of een jaaromzet hebben boven de 10 miljoen euro.  

 

https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5028347904
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5060984832
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5049090048
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5046796288
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5046796288
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5105287168
https://www.zn.nl/338067458?newsitemid=5130518528

