
Legal update 22 juli 2020 
 

Datum Ontwikkeling Link 

20 juli 2020 

De IGJ heeft gesteld dat aanbieders van 

jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke 

gezondheidszorg cliënten die binnen een 
instelling verblijven de mogelijkheid 

moeten geven om hun naasten te 

ontmoeten. Het gaat daarbij om contact 

binnen en buiten de zorginstelling. De IGJ 

vindt het belangrijk dat bij de uitvoering 

hiervan zorgaanbieders de juiste 
afwegingen maken. De zorgaanbieder is 

verantwoordelijk voor goede, veilige en 

persoonsgerichte zorg. 

Lees het bericht van de IGJ 

hier.  

17 juli 2020 

Zorgverzekeraars hebben hun gezamenlijke 

visie op de toekomst van de geestelijke 

gezondheidszorg gegeven in: ‘De ggz in 
2025. Vergezicht op de geestelijke 

gezondheidszorg’. In het visiestuk worden 

zes ambities gepresenteerd voor betere 

behandeling, bekostiging en samenwerking 

van de ggz met onder meer huisartsenzorg 

en het sociaal domein.  

Lees het bericht van ZN hier. 

Lees de publicatie hier.  

17 juli 2020 

De NZa verlengt de tijdelijke verruimingen 

voor digitale zorg die per 1 maart van dit 

jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 
2020. Het uitgangspunt is om deze tijdelijke 

verruimingen structureel te maken vanaf 

2021. Ook publiceert de NZa een nieuwe 

Wegwijzer bekostiging digitale zorg.  

Lees het bericht van de NZa 

hier.  

Bekijk hier de Wegwijzer. 

14 juli 2020 

De NZa breidt de compensatieregeling voor 

de langdurige zorg uit naar aanbieders die 
mondzorg bieden aan Wlz-cliënten. Ook 

deze aanbieders kunnen nu een vergoeding 

krijgen voor de doorlopende kosten die zij 
tijdens de corona-uitbraak gemaakt hebben.  

Lees het bericht van de NZa 

hier. 

13 juli 2020 

Zorginstituut Nederland adviseert de inzet 

van paramedische zorg in de eerste lijn 

tijdelijk te verruimen en via de 
basisverzekering te vergoeden voor mensen 

die zwaar getroffen zijn door COVID-19 

Lees het bericht van ZIN hier.  

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/07/20/maatwerk-voor-vrijheid-van-clienten-noodzakelijk
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5163548672
https://assets.zn.nl/p/32768/files/De%20ggz%20in%202025%20-%20vergezicht%20van%20zorgverzekeraars%20op%20de%20geestelijke%20gezondheidszorg(1).pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/17/nza-regels-voor-declaratie-digitale-zorg-verlengd-tot-eind-2020
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_316224_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/07/14/nu-ook-compensatie-voor-mondzorgaanbieders-in-langdurige-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/07/13/zorginstituut-adviseert-tijdelijk-ruimere-vergoeding-paramedische-herstelzorg-voor-patienten-met-ernstige-covid-19
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10 juli 2020 

Zorgverzekeraars en beroepsverenigingen 

willen samen werken aan een 

toekomstbestendige paramedische zorg. Zij 
zijn in gesprek over de samenhang tussen 

kosten, betaalbaarheid en toegankelijkheid 

van zorg, op basis van een eerder 
uitgevoerd kostenonderzoek.  

Lees het bericht van ZN hier. 

8 juli 2020  

Ook grote ggz-aanbieders kunnen gebruik 

gaan maken van een coronaregeling. Deze 

regeling geldt voor 72 aanbieders met een 
jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro.   

Lees het bericht van ZN hier. 

Lees de brief van ZN hier.  

https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5136613376
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5130518528
https://assets.zn.nl/p/32768/files/B-20-5349.pdf

