Week 3

News Update Zorg

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 9 – 16 januari 2017.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de
totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van
cliënten
Nota naar aanleiding van het verslag
12-01-2017 | Kamerstuk 34483 nr. 6 | Tweede Kamer
Nota van wijziging
12-01-2017 | Kamerstuk 34483 nr. 7 | Tweede Kamer

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument
(mbi) medisch specialistische zorg 2014
13-01-2017 | Kamerstuk 29248 nr. 301 | Tweede Kamer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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€ 100 miljoen voor extra medewerkers verpleeghuizen
Nieuwsbericht | 13-01-2017
De verpleegzorg voor ouderen wordt overal naar een hoger plan getild met nieuwe normen voor
kwaliteit en personeel. Alle verpleeghuizen moeten nu stappen zetten om daar naartoe te groeien.
Daar waar dat het hardst nodig is, investeert het kabinet € 100 miljoen. Met dat geld kunnen extra
medewerkers worden aangenomen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van
staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Documenten:
Kamerbrief over Kwaliteitskader en manifest “Scherp op Ouderenzorg”

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff Buruma en 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 Buruma heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en
vermelding auteursrecht Houthoff Buruma, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd.
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Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over het kwaliteitskader en manifest:
de volgende stap in de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg.
Bijlage:
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - Rapport | 13-01-2017
Zie ook:
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld: ruimte en vertrouwen voor betere verpleeghuiszorg –
Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 13-01-2017
Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen
verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten
om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van
verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het nieuwe Kwaliteitskader op 13
januari 2017 door het bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee is opgenomen in het
wettelijk Register, zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van
hun instelling aan te leveren.
Kwaliteitskader verpleegzorg: gevolgen voor toezicht - IGZ Nieuwsbericht | 13-01-2017
Kwaliteitsslag verpleeghuiszorg vraagt om 70.000 extra medewerkers en bijbehorend budget – ActiZ,
11-01-2017
Extra 100 miljoen euro voor ouderenzorg is druppel op gloeiende plaat – FNV, 14-01-2016
Kamerbrief met beleidsreactie rapport Veilig voorschrijven moet beter en resultaat van de pilot
meldingeninformatie Verpleging en Verzorging
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2017
Minister Schippers (VWS) stuurt een reactie op het rapport van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) over voorwaarden voor veilig voorschrijven aan de Tweede K amer. Ook
stuurt de minister het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V).
Bijlagen:
In openheid leren van meldingen - Rapport | 16-01-2017
Veilig voorschrijven moet beter - Rapport | 16-01-2017
Kamerbrief met reactie op zorgen cliëntenraden Beweging 3.0
Kamerstuk: Kamerbrief | 11-01-2017
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) meldt de Tweede Kamer wat er is gebeurd naar aanleiding van de
brief van de voorzitter van de centrale cliëntenraad van Beweging 3.0. In die brief uit de voorzitter zijn
zorgen over de stand van zaken bij Beweging 3.0.
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Kabinet wil Europees Geneesmiddelenagentschap naar Nederland halen
Nieuwsbericht | 16-01-2017
Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA
(European Medicines Agency). Op dit moment is EMA in Londen gehuisvest, maar door het
voorgenomen vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet dit agentschap in een
ander EU-land worden gevestigd. De ministers Edith Schippers (VWS) en Bert Koenders
(Buitenlandse Zaken) hebben de Tweede Kamer vandaag namens het kabinet over de
kandidaatsstelling geïnformeerd.
Documenten:
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Kamerbrief over Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) - Kamerstuk:
Kamerbrief | 16-01-2017
Q en A kandidatuur EMA - Publicatie | 16-01-2017
Beantwoording Kamervragen over vastgoed in de zorg
Kamerstuk: Kamervragen | 16-01-2017
Staatssecretaris Va Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en DikFaber (CU) over vastgoed in de zorg.
Beantwoording Kamervragen over winkels die inzage hebben in gegevens van verzekerden
Kamerstuk: Kamervragen | 11-01-2017
Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Bouwmeester (PvdA) en
Oosenbrug (PvdA) over commerciële winkels zoals brillen- en gehoorapparatenverkopers die inzage
hebben in gegevens van verzekerden.

Rechtspraak
Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden
Rechtspraak.nl, 12-01-2017
De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat de gemeente Etten -Leur het
persoonsgebonden budget (pgb) van betrokkene ten onrechte had beëindigd omdat van haar
uitwonende dochter mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger haar moeder zou helpen bij het
huishouden. De gemeente mag van de dochter niet eisen dat zij de hui shoudelijke hulp onbetaald
verricht. Ook mag de gemeente bij de vaststelling van het recht op een voorziening er niet vanuit
gaan dat de dochter de zorg onbetaald zal willen leveren.
Uitspraak:
ECLI:NL:CRVB:2017:17
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Lagere boete voor Friese thuiszorgonderneming
Rechtspraak.nl, 11-01-2017
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in het hoger beroep de boete
verlaagd die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had opgelegd aan een Friese
thuiszorgonderneming wegens overtreding van de Mededingingswet.
Uitspraak:
ECLI:NL:CBB:2017:1
Zie ook:
Uitspraak CBb over kartelovertreding thuiszorginstellingen Friesland – ACM, 11-01-2017
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Toezicht
Autoriteit Consument & Markt
Zienswijze en consultatie
Ontwerpbesluit Stichting Treant Ziekenhuiszorg
13-01-2017
ACM is van plan om de ontheffing die op 17 september 2013 aan Stichting Christelijk Zie kenhuis
Refaja is verleend te wijzigen. Het plan is om deze op naam te stellen van Stichting Treant
Ziekenhuiszorg voor het gesloten distributiesysteem gelegen binnen het ziekenhuisterrein op de
kadastrale percelen Wildervank E4723 en Wildervank E5113 te Stadskanaal. Belanghebbenden
hebben vanaf 13 januari 2017 zes weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.
Het ontwerpbesluit ligt tot 24 februari 2017 ter inzage op het kantoor van ACM.
Besluiten
AC Farm Invest B.V. mag Apotheek Gorredijk in Gorredijk kopen - 12-01-2017
PharmaConnect en huidige apotheker mogen Apotheek Crezée in Hendrik -Ido-Ambacht kopen - 1201-2017

Sector nieuws
Symposium Governancecode Zorg 2017
NVTZ, 13-01-2017
Donderdagmiddag 16 maart vindt het Symposium Governancecode Zorg 2017 plaats.
Sinds 1 januari is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. De nieuwe code bevat zeven
principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur meer centraal staan. Bestuurders
en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met deze nieuwe code te maken, zowel
binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen i nstelling. Dat roept
vragen op als:
• In welk maatschappelijk krachtenveld opereert de nieuwe governancecode?
• Wat betekent de nieuwe code voor mij als bestuurder of toezichthouder in de dagelijkse praktijk?=
• Hoe verhoudt de nieuwe code zich tot het externe toezicht van NZa en IGZ?
Symposium 16/03/2017
Ontkokering geen oplossing voor dure geneesmiddelen
RVS, 10-01-2017
In een opinie-artikel in het Financieele Dagblad uit de RVS kritiek op een initiatief van de farma industrie.
“Het voorstel om „besparingen‟ terug te sluizen naar farmabedrijven is alleen goed voor sector zelf”,
aldus Willem Jan Meerding en Bas Leerink. Het hele artikel is te vinden op de website van het FD.
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Schadeclaim zorgmedewerkers Meavita
FNV, 13-01-2017
De FNV heeft een schadeclaim aan voormalige bestuurders en toezichthouders van
megazorgconcern Meavita gestuurd ter hoogte van bijna 200.000 euro. „Het is tijd om af te rekenen.

4/5

Week 3

News Update Zorg
De schade die de zorgmedewerkers in 2009 door het failliet van het zorgconcern opliepen moet
hersteld worden‟, zegt advocaat Arno van Deuzen van de FNV.

Publicaties
Determinants of the demand for health insurance coverage
K.P.M. Winssen van (Kayleigh)
Erasmus University Rotterdam
The health insurance density in the Netherlands is among the highest in the world. Thi s is shown by
the fact that, in 2016, only 12 per cent of the Dutch insured opted for a reduction of health insurance
coverage in the form of a voluntary deductible, while, at the same time, 84 per cent of the Dutch
insured opted for an extension of health insurance coverage in the form of a supplementary health
insurance.
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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