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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet 
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies. 

Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding 
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd. 

 

 
In deze News Update: 
 

In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet- en regelgeving, 

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 4 – 25 maart 2019. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en 

recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Wet- en regelgeving 

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 

Brief regering; Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017  

22-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 28844, nr. 176 

Bijlage:  

Evaluatierapport 

Zie ook: 

Positieve evaluatie voor NZa – Nieuwsbericht NZa | 21-03-2019 

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale Ombudsman "Borg de zorg"  

04-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 963 

Bijlage: 

Afschrift reactie op het rapport 'Borg de zorg' 

 

Brief regering; Voortgangsrapportage bekostiging wijkverpleging  

20-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 964 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging 

Data-analyses met betrekking tot cliëntgroepen in de wijkverpleging 

Zie ook: 

NZa werkt verder aan nieuwe bekostiging wijkverpleging - Nieuwsbericht NZa | 20-03-2019 

 

Brief regering; Overstapseizoen 2018-2019  

22-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 965 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28844-176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-877227.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/21/positieve-evaluatie-voor-nza
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-963.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874993.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-964.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876992.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876993.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/20/nza-werkt-aan-nieuwe-bekostiging-wijkverpleging
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-965.pdf
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Bijlagen: 

Acties NZa tijdens de overstapperiode 2018/2019  

Vindbaarheid van informatie op websites van zorgverzekeraars. Overstapseizoen 2018-2019  

Zie ook: 

NZa: polisinformatie beter, meer hulp bij keuze gewenst – Nieuwsbericht NZa | 21-03-2019  

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving 

Brief van de minister voor MZS over vervolg behandeling wetsvoorstel  

05-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. H 

 

Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan de minister voor MZS inzake voortzetting 

behandeling wetsvoorstel  

19-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. I  

 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; NZa rapport "Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden"  

14-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 32620, nr. 223 

Bijlagen: 

Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden. Samenvattend rapport 

Toegankelijkheid van de wijkverpleging 

Zie ook: 

NZa: Zorgverzekeraars moeten meer aandacht geven aan aanpak wachttijden – Nieuwsbericht NZa | 

14-03-2019 

Zorgverzekeraars blijven zich inspannen om wachttijden aan te pakken – ZN, 14-03-2019 

 

Brief regering; Reactie op petitie van Stichting Ikone over co-creatie (bij innovaties) in de zorg  

18-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 32620, nr. 224 

Bijlage: 

Patient included 

 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het 

creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen 

kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te 

nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) 

Verslag  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35124, nr. 5 

 

Kwaliteit van zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 februari 2019, over Medisch specialistische 

zorg/ziekenhuiszorg  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-877234.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-877235.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/21/nza-polisinformatie-beter-meer-hulp-bij-keuze-gewenst
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-H.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-I.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-I.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-223.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876483.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876484.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/nza-zorgverzekeraars-moeten-meer-aandacht-geven-aan-aanpak-wachttijden
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3782148096
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876757.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-875610.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-369.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-369.pdf
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06-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 369 

 

Brief regering; Het Groninger Zorgakkoord  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 394 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 februari 2019, over Verpleeghuiszorg  

14-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 398 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart   

13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 213 

Bijlage: 

Toekomstverkenning Zorg Flevoland 

 

Brief regering; Afschrift instellingsbesluit commissie faillissementen ziekenhuizen  

13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 214 

Bijlage: 

Informatiebrief commissie faillissementen ziekenhuizen 

 

Eerstelijnszorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek  

05-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33578, nr. 61 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Europees traject inkoop en aanbesteden in het sociaal domein   

17-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34477, nr. 56 

 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 

maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening 

Tweede nota van wijziging  

13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 8 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 246 

Bijlage: 

Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017 

Zie ook: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-394.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-398.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-213.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876256.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-214.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876507.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-61.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-56.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-875622.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-875623.pdf
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CAK heeft interne processen nog niet op orde – Nieuwsbericht NZa | 07-03-2019  

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Extra tussenrapportage Cao-afspraken  

06-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 289 

Bijlage: 

Extra tussenrapportage Cao-afspraken 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht ‘Inspectie tikt Jeugdbescherming op de vingers  

om zwijgcontract’  

19-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 633 

 

Evaluatie Jeugdwet 

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de evaluatie van de 

Jeugdwet  

13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34880, nr. E 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Stand van zaken onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en 

verzekerde aanspraken ggz  

19-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 456 

Bijlage: 

Stand van zaken rapport Zorgclustermodel GGZ (deel 2) 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het artikel op Elsevier.nl van 6 februari 2019 

over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen'  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 181 

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere 

wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de 

zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut 

Nederland en het RIVM 

Gewijzigd voorstel van wet  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35044, nr. A  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/07/cak-heeft-interne-processen-nog-niet-op-orde
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-289.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-875368.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-633.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-633.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-633.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-456.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-456.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-876850.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-181.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-181.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-875640.pdf
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Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Fiche: Aanbeveling voor een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische 

patiëntendossiers  

15-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 22112, nr. 2785 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Tussentijdse vergoedingsregeling Fampyra  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 560 

Zie ook: 

Tijdelijke terugbetalingsregeling Fampyra - Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 07-03-2019 

 

Brief regering; Sluiskandidaten tweede helft 2019  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 561 

 

Brief regering; Rapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten over 2018  

12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 562 

Bijlage: 

Rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten 2018 

 

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Nota naar aanleiding van het nader verslag  

18-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. 9 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger   

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 355 

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 29 januari 2019, over het personeelstekort onder verpleegkundigen en 

verzorgenden  

13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 356 

 

Brief regering; Capaciteitsplan 2019 deel I  

19-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 357 

 

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband 

met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het 

toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen 

Nota naar aanleiding van het verslag  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2785.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2785.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-560.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/07/tijdelijke-terugbetalingsregeling-fampyra
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-561.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-562.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-875996.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-9.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-355.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-356.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-356.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-356.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-357.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35045-5.pdf
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20-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35045, nr. 5 

 

Topinkomens 

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector 

en WNT-jaarrapportage 2017  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 30111, nr. 119 

 

Officiële publicaties 

Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten 

in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van 

uitvoeringslasten  

08-03-2019 Staatsblad 2019, 73 

 

Besluit van 13 februari 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet 

van 23 januari 2019 tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in 

uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van 

uitvoeringslasten (Stb. 2019, 73)  

08-03-2019 Staatsblad 2019, 74  

 

Besluit van 22 februari 2019, houdende wijziging van het Besluit buitenslands gediplomeerden 

volksgezondheid, het Besluit periodieke registratie Wet BIG, het Registratiebesluit BIG, het Besluit 

psychotherapeut en het Tuchtrechtbesluit BIG in verband met tekstuele verbeteringen en 

verduidelijkingen die noodzakelijk zijn door de inwerkingtreding van de Wijziging van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden 

doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet 

(Stb. 2018, 260)  

14-03-2019 Staatsblad 2019, 111 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor 

Rechtsbescherming van 8 maart 2019, kenmerk 1473319-186499-WJZ, houdende wijziging van de 

Regeling Jeugdwet, de Regeling langdurige zorg, de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 en de Regeling 

van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Rechtsbescherming en de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2018, kenmerk 1431181-

182536-WJZ, houdende regels over de betaling uit het pgb van hulp uit het sociaal netwerk, het 

schrappen van het maximumtarief voor dagdelen en het declareren op basis van etmalen in de 

Regeling langdurige zorg (Stcrt. 2018, 68315)  

19-03-2019 Staatscourant 2019, 14678 

 

Internetconsultatie 

Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-119.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-119.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-73.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-73.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-73.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-73.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-111.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-14678.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/besluit_abonnementstarief_wmo_2020_en_bevoegdheid_kwijtschelding_cak_bij_tekortkomingen_keten
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Dit besluit regelt de verdere invoering van een abonnementstarief van €19 per maand voor een 

belangrijk gedeelte van de Wmo-voorzieningen. Verder wordt de bijdrage voor een 

persoonsgebonden budget voor beschermd wonen onder de intramurale bijdragesystematiek 

gebracht. Ten slotte worden maatregelen genomen voor het verminderen van negatieve financiële 

effecten voor cliënten die het gevolg zijn van stapelfacturen van het CAK die buiten de schuld van de 

cliënt om zijn ontstaan.  

Sluitingsdatum: 17-04-2019| 

 

Tweede Kamer 

Kamer debatteert over medische implantaten 

21 maart 2019, debat - De Kamer spreekt met minister Bruins (Medische Zorg) over de problemen 

met medische implantaten en het toezicht daarop. 

Op initiatief van tv-programma Radar en dagblad Trouw hebben meer dan 250 journalisten uit 36 

landen onderzoek gedaan naar medische implantaten en hulpmiddelen. Uit dat onderzoek blijkt dat er 

heel wat mis is met bijvoorbeeld borstimplantaten, heupprotheses en pacemakers. Mensen kunnen 

daar een leven lang last van hebben of zelfs aan overlijden. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer 

Nieuwsbericht | 08-03-2019  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps - 

en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar 

voeren van het BIG-nummer. Achtergrond van deze regeling is grotere transparantie en duidelijkheid 

voor de patiënt. Via het BIG-nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te 

vinden in het BIG-register. De registratie geeft (toekomstige) patiënten de zekerheid dat een BIG-

geregistreerde zorgverlener bevoegd en voldoende gekwalificeerd is. 

Document: 

Kamerbrief over verplicht vermelden BIG-nummer - Kamerstuk: Kamerbrief | 08-03-2019 

Zie ook: 

Voorlopig geen handhaving op niet vermelden BIG-nummer - Nieuwsbericht IGJ | 12-03-2019 

Communiqué Overleg Vermelden BIG-nummer – Nieuwsbericht Rijksoverheid | 23-03-2019 

 

Bruins: iedereen kan kosteloos gebruik gaan maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving 

Nieuwsbericht | 12-03-2019  

Vandaag heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) een regeling aangekondigd, waarmee het voor 

iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kosteloos gebruik te maken van een digitale 

persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiermee kun je als patiënt zelf bepalen of en met welke 

zorgverleners je jouw medische gegevens deelt. 

Document:  

Aanvullende informatie gebruikersregeling Persoonlijke Gezondheidsomgeving - Regeling | 12-03-

2019 

Zie ook: 

Bruins: kosteloos gebruik persoonlijke gezondheidsomgeving voor iedereen – ZN, 12-03-2019 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-debatteert-over-medische-implantaten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/08/vws-in-gesprek-met-beroeps--en-patientenorganisaties-over-big-nummer
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/12/voorlopig-geen-handhaving-op-niet-vermelden-big-nummer?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=Inspectie+Gezondheidszorg+en+Jeugd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/23/communique-overleg-vermelden-big-nummer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/12/bruins-iedereen-kan-kosteloos-gebruik-gaan-maken-van-een-persoonlijke-gezondheidsomgeving
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3776020480
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Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden 

Nieuwsbericht | 13-03-2019  

Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische 

zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het 

vaak moeilijk om de benodigde gegevens te krijgen en te achterhalen of ze verzekerd of 

verzekeringsplichtig zijn. Daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Welzijn) 

de harde eis van een verzekeringsplicht geschrapt zodat ze wel de zorg kunnen krijgen die ze nodig 

hebben. 

 

Minister Bruins over no deal Brexit: Desnoods ontheffing voor medisch hulpmiddel met Brits 

certificaat 

Nieuwsbericht | 19-03-2019 

Bij een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder 

terugtrekkingsakkoord (no deal scenario) is alles erop gericht dat de zorg in Nederland daar zo min 

mogelijk hinder van ondervindt. Het waarborgen van de continuïteit van de zorg staat voorop, schrijft 

minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bruins maant 

producenten van medische hulpmiddelen met een Brits CE-certificaat opnieuw tot haast bij het 

omzetten van de registratie. In uiterste gevallen zal Nederland omwille van de volksgezondheid 

ontheffingen verlenen, zodat operaties of behandelingen gewoon door kunnen gaan.  

Document: 

Kamerbrief over voortgang voorbereidingen op een no deal-Brexit en beschikbaarheid medicijnen en 

medische hulpmiddelen - Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2019 

Zie ook: 

Gevolgen Brexit: geneesmiddelen - Publicatie | 19-03-2019 

Gevolgen no-deal Brexit voor lichaamsmateriaal - Publicatie | 19-03-2019 

Ontheffing medische hulpmiddelen: aan te leveren gegevens - Publicatie | 19-03-2019 

Exemption medical devices: Applicant and product information - Publicatie | 19-03-2019 

 

Benoeming voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

Nieuwsbericht | 22-03-2019  

Mevrouw prof. dr. M. (Jet) Bussemaker wordt voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving (RVS). De ministerraad heeft met deze voordracht ingestemd op voorstel van minister 

De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming gaat in op 1 juni 2019. 

Zie ook: 

Jet Bussemaker nieuwe voorzitter RVS - Nieuwsbericht RVS | 22-03-2019 

 

Kamerbrief over toekomstige centralisatie van het Bravis ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over een mogelijke 

centralisatie van het Bravis ziekenhuis. 

 

Kamerbrief over toezicht op de bedrijfsvoering binnen zorgaanbieders 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-03-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het toezicht op de integere en professionele 

bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Tevens gaat de brief over het onderzoek naar goed bestuur 

uitgevoerd bij Zorgroep Alliade. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/13/betere-toegang-tot-medische-zorg-voor-onverzekerden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/19/desnoods-ontheffing-voor-medisch-hulpmiddel-met-brits-certificaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/19/desnoods-ontheffing-voor-medisch-hulpmiddel-met-brits-certificaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit---lichaamsmateriaal
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/03/18/ontheffing-medische-hulpmiddelen-gegevens-nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/03/18/exemption-medical-devices
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/22/benoeming-voorzitter-raad-voor-volksgezondheid-en-samenleving
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/03/22/jet-bussemaker-nieuwe-voorzitter-rvs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/11/kamerbrief-over-toekomstige-centralisatie-van-het-bravis-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/05/kamerbrief-over-toezicht-op-de-bedrijfsvoering-binnen-zorgaanbieders
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Bijlagen: 

Tweede onderzoek naar goed bestuur binnen de Zorggroep Alliade te Heerenveen - Rapport | 31-01-

2019 

Reactie van zorggroep Alliade op het instellen van het verscherpte toezicht van IGJ - Brief | 05-03-

2019 

Instellen verscherpt toezicht Stichting Alliade - Brief | 16-01-2019 

Signalering - Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector - 

Rapport | 05-03-2019 

Zie ook: 

IGJ en NZa: Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector – 

Nieuwsbericht NZa | 05-03-2019 

IGJ en NZa: Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector - 

Nieuwsbericht IGJ | 05-03-2019  

Verscherpt toezicht en aangifte vermeende valsheid in geschrifte voor Zorggroep Alliade  – 

Nieuwsbericht IGJ | 05-03-2019 

Integer bestuur hoog in vaandel bij Brancheorganisaties Zorg (BoZ) – BoZ, 06-03-2019 

 

Commissiebrief over aanbieding verslag met betrekking tot ervaringen met gezondheidszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-03-2019 

Minister De Jonge biedt zijn reactie op het verslag met betrekking tot ervaringen met 

gezondheidszorg. 

 

Kamerbrief over Samenwerking NRG Pallas 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de 

samenwerking tussen Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) en Pallas.  

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het Pallas en het Lighthouse project - Kamerstuk: Kamervragen | 

21-03-2019 

 

Kamervragen over 'vaak geen passende jeugdzorg' 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-03-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over ‘vaak geen passende jeugdzorg’ 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Gat in wet GGZ zorg Grensgangers’  

Kamerstuk: Kamervragen | 04-03-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘Gat in wet 

GGZ zorg Grensgangers’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het opstappen van jeugdzorginstelling topman vanwege financiële 

problemen 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-03-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het opstappen van 

jeugdzorginstelling topman vanwege financiële problemen. 

Bijlagen: 

Situatie jeugdzorgaanbieder Juzt - 8 december 2016 - Brief | 11-03-2019 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/igj-en-nza-versterk-de-integriteit-en-professionaliteit-van-de-bedrijfsvoering-in-de-zorgsector
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/igj-en-nza-versterk-de-integriteit-en-professionaliteit-van-de-bedrijfsvoering-in-de-zorgsector
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/verscherpt-toezicht-en-aangifte-valsheid-in-geschifte-voor-zorggroep-alliade
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/integer-bestuur-hoog-in-vaandel-bij-brancheorganisaties-zorg-boz/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/04/commissiebrief-over-aanbieding-verslag-met-betrekking-tot-ervaringen-met-gezondheidszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/22/kamerbrief-over-samenwerking-nrg-pallas
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/21/beantwoording-kamervragen-over-het-pallas-en-het-lighthouse-project
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/04/kamervragen-over-vaak-geen-passende-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/04/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98gat-in-wet-ggz-zorg-grensgangers%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/11/beantwoording-kamervragen-over-het-opstappen-van-jeugdzorginstelling-topman-vanwege-financiele-problemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/11/beantwoording-kamervragen-over-het-opstappen-van-jeugdzorginstelling-topman-vanwege-financiele-problemen
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Stand van zaken jeugdzorgaanbieder Juzt - 2 februari 2017 - Brief | 11-03-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Machtsmisbruik dreigt door datamonopolie van 

farmaceuten’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) 

over het bericht ‘Machtsmisbruik dreigt door datamonopolie van farmaceuten’.  

 

Beantwoording Kamervragen over gebrekkige toegang tot ggz 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2019 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen over gebrekkige toegang tot geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het data-lek bij het ziekenhuis OLVG waardoor onbevoegde 

studenten medische dossiers hebben ingezien 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Mulder (PVV) over 

het data-lek bij het ziekenhuis OLVG waardoor onbevoegde studenten medische dossiers hebben 

ingezien. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in de doofpot 

stopt 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het bericht dat de minister gerommel met zorggeld in 

de doofpot stopt. 

 

Beantwoording Kamervragen over een abonnementstarief voor huishoudelijke verzorging 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoord Kamervragen over gemeenten die de huishoudelijke verzorging 

als een algemene voorziening hebben aangemerkt, in plaats van een maatwerkvoorziening. 

 

Beantwoording Kamervragen over ontbrekende zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-03-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over ontbrekende zorg in de gemeente.  

Rechtspraak      
 

Ook derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrechtelijke procedure  

Rechtspraak.nl, 06-03-2019 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 5 maart 2019 uitspraak gedaan in twee zaken waarin 

de vraag speelt hoe het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht 

moet worden uitgelegd in zaken binnen het sociaal domein. Over deze problematiek vroeg de 

president van de CRvB vorig jaar een conclusie aan raadsheer advocaat-generaal Widdershoven. In 

overeenstemming met deze conclusie komt de grote kamer van de CRvB tot het oordeel dat de 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98machtsmisbruik-dreigt-door-datamonopolie-van-farmaceuten%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98machtsmisbruik-dreigt-door-datamonopolie-van-farmaceuten%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/13/beantwoording-kamervragen-over-gebrekkige-toegang-tot-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/13/beantwoording-kamervragen-over-het-data-lek-bij-het-ziekenhuis-olvg-waardoor-onbevoegde-studenten-medische-dossiers-hebben-ingezien
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/13/beantwoording-kamervragen-over-het-data-lek-bij-het-ziekenhuis-olvg-waardoor-onbevoegde-studenten-medische-dossiers-hebben-ingezien
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-minister-gerommel-met-zorggeld-in-de-doofpot-stopt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-minister-gerommel-met-zorggeld-in-de-doofpot-stopt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/18/beantwoording-kamervragen-over-een-abonnementstarief-voor-huishoudelijke-verzorging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/18/beantwoording-kamervragen-over-ontbrekende-zorg
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Ook-derden-met-afgeleid-belang-kunnen-belanghebbenden-zijn-in-bestuursrechtelijke-procedure.aspx
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appellanten in de voorliggende zaken moeten worden beschouwd als belanghebbende en dat zij de 

besluiten in hun zaken bij de bestuursrechter kunnen aanvechten. 

Uitspraken: 

ECLI:NL:CRVB:2019:655 

ECLI:NL:CRVB:2019:669  

 

ECLI:NL:RBROT:2019:1744  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 07-03-2019 Datum publicatie 08-03-2019  

Zaaknummer ROT 18/3276 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

De minister heeft geweigerd om handhavend op te treden tegen het Pieter Baan Centrum (PBC) 

wegens het niet hebben van een klachtenregeling in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz).  

Omdat hoofdstuk 3 van de Wkkgz noch het Uitvoeringsbesluit Wkkgz regels geeft over de termijn 

waarbinnen een klacht op basis van een krachtens de Wkkgz vast te stellen klachtregeling moet 

worden ingediend, evenmin met betrekking tot gedragingen die – zoals in dit geval – hebben 

plaatsvonden voordat de Wkkgz in werking is getreden, gelet op de omstandigheid dat eiser ter zitting 

heeft aangevoerd te overwegen aanspraak te maken op een schadevergoeding en eiser 

onweersproken heeft gesteld dat de strafrechtelijke uitspraak, waarbij het diagnostisch onderzoek 

vanuit het PBC een rol heeft gespeeld, nog niet onherroepelijk is, houdt de rechtbank het er voor dat 

eiser een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb heeft gedaan. 

Gelet op de duidelijke tekst van artikel 1, eerste en vierde lid, van de Wkkgz, de bij die tekst 

aansluitende doorlopende integrale toelichting en de bedoeling van de regering om de rechten van de 

patiënt zoveel mogelijk te versterken en te verduidelijken is de rechtbank van oordeel dat voor zorg in 

de zin van diagnostisch onderzoek als thans in geding hoofdstuk 3 van de Wkkgz niet is uitgesloten, 

zodat de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de zorg die binnen het PBC wordt verleend dient 

te beschikken over een klachtenregeling. Dat de regering de toepassing van de Wkkgz (inmiddels) wil 

uitsluiten voor justitiële inrichtingen (artikel IV van wetsvoorstel 33844, dat aanhangig is bij de 

Tweede Kamer), doet hier niet aan af, want dit voorstel is (nog) niet tot wet verheven. Uit het 

voorgaande volgt dat het bestreden besluit een deugdelijke motivering ontbeert, omdat hoofdstuk 3 

van de Wkkgz, anders dan verweerder stelt, wel van toepassing is op het PBC, althans op DJI als 

zorgaanbieder. 

 

ECLI:NL:RBZWB:2016:8734  

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant  

Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 04-03-2019  

Zaaknummer C/02/322483 / KG ZA 16-710 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding in de zaak van STICHTING ACADEMISCHE ZORGVERNIEUWING tegen ONDERLINGE 

WAARBORGMAATSCHAPPIJ CENTRALE ZORGVERZERAARS GROEP, ZORGVERZEKERAAR 

U.A., OHRA ZORGVERZEKERINGEN N.V. en DELTA LLOYD ZORGVERZEKERING N.V. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:655
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:669
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1744
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:8734
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ECLI:NL:RBZWB:2016:8313  

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant  

Datum uitspraak 28-12-2016 Datum publicatie 07-03-2019  

Zaaknummer C/02/322860 / KG ZA 16-727 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding in de zaak van STICHTING ANDROS MANNENKLINIEK/GYNOS VROUWENKLINIEK 

tegen ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ CENTRALE ZORGVERZERAARS GROEP, 

ZORGVERZEKERAAR U.A., OHRA ZORGVERZEKERINGEN N.V. en DELTA LLOYD 

ZORGVERZEKERING N.V. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:1092  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 14-03-2019 Datum publicatie 18-03-2019  

Zaaknummer AWB - 17 _ 3513 

Rechtsgebieden Belastingrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

De rechtbank oordeelt dat appartementsgebouwen waarin zorg wordt verleend voor de 

overdrachtsbelasting onder het tarief van 2% voor woningen vallen. Een warmte- 

koudeopslaginstallatie die bij de gebouwen hoort valt niet onder de netwerkvrijstelling maar deelt wel 

het tarief van de gebouwen. Verder heeft eiseres recht op proceskostenvergoeding voor de 

bezwaarfase. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:1087  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 07-01-2019  

Datum publicatie 14-03-2019  

Zaaknummer C/05/345548/KG ZA 18-497 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Zorgverzekeringskwestie. Grote twijfel over de (omvang van de) verleende zorg en of is 

voldaan aan de vereisten om voor vergoeding van die zorg onder de polisvoorwaarden in aanmerking 

te komen. Geen deugdelijke administratie aanwezig. VGZ mag betalingen opschorten.  

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:1089  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 05-03-2019 Datum publicatie 14-03-2019  

Zaaknummer C/05/348031 / KG ZA 19-12 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:8313
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1092
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1087
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:1089
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Kort geding. Zorgverzekeringskwestie. Registratie van gegevens zorgverlener in in- en externe 

verwijzingsregisters. Op dit moment voldoende aanleiding om aan te nemen dat sprake is van 

valsheid in geschrifte/frauduleus handelen. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa adviseert over overheveling van zorg naar de Wlz 

Nieuwsbericht | 06-03-2019  

Wat betekent het als aanbieders van langdurige zorg verantwoordelijk worden voor alle zorg aan hun 

cliënten? Dus niet alleen verpleging en verzorging maar ook voor huisartsenzorg en mondzorg? En 

wat zijn de gevolgen voor zorgaanbieders van ggz-cliënten die permanent zorg of toezicht nodig 

hebben en straks in 2021 directe toegang krijgen tot de langdurige zorg? De Nederlandse 

Zorgautoriteit heeft de effecten van beide voorstellen onderzocht. 

 

Hoge respons bij kostprijsonderzoek in de ggz en fz 

Nieuwsbericht | 05-03-2019  

Instellingen en vrijgevestigden in de ggz en forensische zorg hebben in groten getale meegedaan aan 

het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis van de kostprijsinformatie die is 

binnengekomen op onze uitgebreide uitvraag  berekenen we de nieuwe tarieven voor volgend jaar.  

 

Marian Kaljouw herbenoemd als voorzitter van de NZa 

Nieuwsbericht | 15-03-2019  

Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van VWS heeft dr. M.J. (Marian) Kaljouw herbenoemd als 

bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De benoeming geldt voor  een periode 

van 4 jaar en gaat in op 1 juni 2019. Marian Kaljouw is sinds 2015 bestuursvoorzitter van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Zie ook: 

Marian Kaljouw herbenoemd als voorzitter van de NZa – Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-03-2019 

 

Autoritrit Consumenten & Markt 

Concentratiemelding  

's Heerenloo Zorggroep wil Stichting Arduin overnemen (concentratiemelding) 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Zorg thuis verandert, het toezicht verandert mee met aangepast toetsingskader 

Nieuwsbericht | 07-03-2019  

Cliënten blijven langer thuis wonen. Ook wordt de zorg steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan 

de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij 

is het belangrijk dat thuiszorgorganisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de 

zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/06/nza-adviseert-over-overheveling-van-zorg-naar-de-wlz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/05/kostprijsonderzoek-ggz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/15/marian-kaljouw-herbenoemd-als-voorzitter-van-de-nza
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/15/marian-kaljouw-herbenoemd-als-voorzitter-van-de-nza
https://www.acm.nl/nl/publicaties/s-heerenloo-zorggroep-wil-stichting-arduin-overnemen-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/07/zorg-thuis-verandert-het-toezicht-verandert-mee-met-aangepast-toetsingskader
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft haar manier van toetsen aangepast aan dit 

kwaliteitskader. Dit aangepaste toetsingskader geldt vanaf vandaag. 

Documenten: 

Stand van zaken toezicht op zorg thuis - Brochure | 07-03-2019 

Toetsingskader ‘Toezicht op de zorg thuis’ - Toetsingskader | 07-03-2019 

 

IGJ aan de slag met uitkomsten onderzoek toezicht in kleinschalige jeugdzorg 

Nieuwsbericht | 12-03-2019 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet veel waardevolle inzichten en aandachtspunten in 

de uitkomsten van het onderzoek naar haar toezicht op kleinschalige jeugdhulpaanbieders met 

verblijf. De inspectie gaat daarmee aan de slag. 

Document: 

Rapport Nivel- Ervaringen met toezicht van kleinschalige jeugdhulpaanbieders met verblijf - Publicatie 

| 12-03-2019 

 

Aantal meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verder gestegen 

Nieuwsbericht | 13-03-2019  

In 2018 bijna altijd oplossing voor patiënt 

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen voor medicijnen is in 2018 gestegen. In 2017 

waren er 536 meldingen, afgelopen jaar 1.390. Deze gaan over ongeveer 1.000 verschillende 

medicijnen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –

defecten. Daarin werken medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

samen. De stijging komt vooral doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Maar ook 

nemen medicijntekorten toe. 

EU    
 

Pharmaceuticals in the environment: Commission defines actions to address risks and challenges 

European Commission - Press release, Brussels, 11 March 2019 

The European Commission has today adopted a Communication outlining a set of actions addressing 

the multifaceted challenges that the release of pharmaceuticals poses to the environment. 

Sector nieuws 
 

Zorgverzekeraars Nederland 

Brexit: zorgverzekeraars werken samen om problemen voor hun verzekerden te voorkomen - 20-03-

2019 

Manifest: medische gegevens slimmer en veiliger uitwisselen 07-03-2019 

Onderzoek naar gebruik duur weesgeneesmiddel leidt tot besparing van 17 miljoen euro 07-03-2019 

Gemeenten en zorgverzekeraars: in elke regio samenwerking op zorg en ondersteuning  07-03-2019 

Zie ook: 

Naar een sluitend netwerk gemeenten-zorgverzekeraars – VNG, 07-03-2019 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/12/igj-aan-de-slag-met-uitkomsten-onderzoek-toezicht-in-kleinschalige-jeugdzorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/13/aantal-meldingen-mogelijke-leveringsproblemen-medicijnen-verder-gestegen
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1597_en.htm
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3794567168
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3763634178
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3763634176
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3763634177
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/naar-een-sluitend-netwerk-gemeenten-zorgverzekeraars
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Zorginstituut Nederland 

Zorginstituut brengt gebruik en kosten regeling ziekenvervoer in kaart  - 12-03-2019  

Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend - 14-03-2019  

 

FNV Zorg & Welzijn 

FNV eist 5% loonsverhoging en aanpak hoge werkdruk voor 1 miljoen medewerkers in zorg en 

welzijn 08-03-2019 

Vakbonden eisen aanvalsplan jeugdzorg van werkgevers 05-03-2019 

Medewerkers GHZ sinds jaren weer in actie voor een goede cao 04-03-2019 

Niet-Zo-Blije-Doos voor minister Bruins van kraamzorgers - 18-03-2019 

Onaangenaam verrast door cao-voorstel ziekenhuizen - 20-03-2019 

Publicaties   
 

Selectie en remgeldeffecten in de gezondheidszorg 

CPB, 15-03-2019 

Verzekerden die kiezen voor een vrijwillig eigen risico in de zorg, hebben gemiddeld lagere 

zorgkosten dan mensen die daar niet voor kiezen. 

 

RVS Jaarbericht 2018 

Nieuwsbericht RVS | 14-03-2019  

Het jaarbericht 2018 is een overzicht van alle door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS) uitgebrachte adviezen en producten in 2018. 

 

The cost of opportunity 

Gupta Strategists, 18-03-2019 

Ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is duur. 

 

Healthcare M&A onderzoek 2019 - Deloitte 

Deloitte, maart 2019 

 

NJB 2019/615 - Redactie - 19-3-2019 

Nederlands Juristenblad, Verbeteringen Jeugdwet en Wmo 2015 

  

SC 2019/5 - Zutphen van, P. - 19-3-2019 

Indicatie Wlz biedt zekerheid over zorg 

  

JUTD 2019/36 - Wijst van der, A.A.H.M. - 15-3-2019 

Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten 

  

Ondernemingsrecht 2019/36 - Hijink, H.P.M. - 26-2-2019 

Ondernemingsrecht, De rol van informatie bij uitkeringen in de zorgsector 

 

ZIP 2019/40 - Boertjens, J. - Art. - Het wetsvoorstel VTO Wmg: een tussenstand 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/03/12/zorginstituut-brengt-gebruik-en-kosten-regeling-ziekenvervoer-in-kaart
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/fnv-eist-5-loonsverhoging-en-aanpak-hoge-werkdruk
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/fnv-eist-5-loonsverhoging-en-aanpak-hoge-werkdruk
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/vakbonden-in-jeugdzorg-eisen-van-werkgevers-een-aa
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/medewerkers-ghz-sinds-jaren-weer-in-actie-voor-een
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/kraamverzorgenden-bieden-minister-de-niet-zo-blije
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/03/onaangename-verrassing-cao-voorstellen-ziekenhuize
https://www.cpb.nl/selectie-en-remgeldeffecten-in-de-gezondheidszorg
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/jaarbericht-2018
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