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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 29 januari – 5 februari 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met 

de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen 

Koninklijke boodschap   

01-02-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet   

01-02-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting  

01-02-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 3 | Tweede Kamer  

  

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport   

01-02-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 4 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de uitspraken aangaande de zorg van de 

President van de Algemene Rekenkamer, in het artikel ‘Onduidelijkheid over overheidsuitgaven’ in De 

Telegraaf van 3 december 2017 

02-02-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 32 | Tweede Kamer  

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Twee deelrapporten: Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 en De Wmo 2015 in praktijk  

02-02-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 204 | Tweede Kamer 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-831377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-831377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-831377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-831372.pdf
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Bijlagen: 

Beleidsparticipatie in de Wmo 2015 

De Wmo 2015 in praktijk 

Zie ook: 

De Wmo 2015 in praktijk – SCP, 31-01-2018 

Wmo 2015 in de praktijk: vernieuwing kwestie van lange adem – VNG, 31-01-2018 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; IQ Healthcare rapportage International Health Policy Survey 2017 Commonwealth 

Fund  

29-01-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 294 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Rapportage International Health Policy Survey 2017 Commonwealth Fund: Onderzoek onder 65-

plussers in 11 landen  

 

Tweede Kamer 

Nieuwe regels voor verzekeraars en tussenpersonen 

31 januari 2018, wetsvoorstel - Iedereen heeft te maken met verzekeringen en het advies dat daarbij 

komt kijken. Om dat beter te organiseren neemt de Kamer een Europese richtlijn over in wetgeving.  

Leijten (SP) wil af van provisies, in het bijzonder bij zorgverzekeringen. Maar als dat niet lukt, wil zij in 

ieder geval meer transparantie over de provisies, want "we weten niet wat er verdiend wordt aan het 

bemiddelen". 

Stemmingen Tweede Kamer: Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie 34770 (Aangenomen) 

& Moties 

 

Aandacht voor administratieve lasten in zorg 

31 januari 2018, debat - Geld dat naar accountantscontroles gaat, wordt niet besteed aan zorg. 

Kunnen de administratieve lasten in de zorg omlaag? De Kamer debatteert met minister Bruins 

(Medische Zorg). 

In 2016 stegen de accountantskosten van zorginstellingen in vergelijking met 2015 met 12%, zo 

concludeert inkoopcoöperatie Intrakoop. Dit was aanleiding voor het aanvragen van een debat. 

Het is belangrijk dat de administratieve lasten in de zorg dalen, vinden eigenlijk alle woordvoerders. 

Daarom is de regering bezig met een breed programma om die terug te dringen en regels te 

schrappen, benadrukt de minister. Het doel is om zorgprofessionals minder tijd te laten besteden aan 

de papierberg en meer tijd aan de patiënt. 

Stemmingen Tweede Kamer: Motie van het lid Hijink over keurmerken in de zorg (Verworpen)  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Reactie minister Hugo de Jonge op evaluatie Jeugdwet 

Nieuwsbericht | 30-01-2018  

Minister Hugo de Jonge (VWS) reageert op het evaluatierapport van de Jeugdwet dat vandaag is 

aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-831373.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-831374.pdf
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/De_Wmo_2015_in_praktijk
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/wmo-2015-in-de-praktijk-vernieuwing-kwestie-van-lange-adem
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-294.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-294.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-830845.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-830845.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/nieuwe-regels-voor-verzekeraars-en-tussenpersonen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P01385
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P01386
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/aandacht-voor-administratieve-lasten-zorg
https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/publicaties/intrakoop-jaarverslagenanalyse-2016-accountantskosten
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P01379
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/01/30/reactie-minister-hugo-de-jonge-op-evaluatie-jeugdwet
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Document: 

Kamerbrief over Evaluatie Jeugdwet - Kamerstuk: Kamerbrief | 30-01-2018 

Zie ook: 

Extra inspanningen nodig om ambities Jeugdwet te realiseren – NIVEL, 30-01-2018 

 

Kamerbrief met reactie op bericht dat ziekenhuizen geleverde data moeten terugkopen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-02-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op een bericht dat ziekenhuizen hun data over 

kwaliteit na analyse moeten terugkopen. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd. 

 

Kamerbrief over officiële opening Oncode Institute 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2018 

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

op 5 februari 2018 van het Oncode Institute. 

Bijlage: 

Financiering van de activiteiten van Oncode Institute - Brief | 05-02-2018 

 

Aanbiedingsbrief bij 'Evaluatie gezondheidsraad' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de externe evaluatiecommissie 

van de Gezondheidsraad met zijn reactie daarop. 

Bijlage: 

Rapport - Evaluatie gezondheidsraad - Rapport | 31-01-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over stopzetten onderzoek naar Parkinson en Alzheimer door fabrikant 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-02-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over 

het bericht dat geneesmiddelenfabrikant Pfizer stopt met onderzoek naar medicatie voor Parkinson 

en Alzheimer. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RVS:2018:327 - Jaarverantwoording Zorg 

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 31-01-2018  

Datum publicatie 31-01-2018  

Zaaknummer 201700877/1/A2 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 19 augustus 2016 heeft de minister de vennootschap gelast te voldoen aan de 

verplichting tot het indienen van de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar 2015 (hierna: de 

jaarverantwoording) onder oplegging van een dwangsom van € 1.000,00 per week met een maximum 

van € 10.000,00. 

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/extra-inspanningen-nodig-om-ambities-jeugdwet-te-realiseren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/02/kamerbrief-met-reactie-op-bericht-dat-ziekenhuizen-geleverde-data-moeten-terugkopen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/05/kamerbrief-over-officiele-opening-oncode
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/05/aanbiedingsbrief-bij-evaluatie-gezondheidsraad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/02/beantwoording-kamervragen-over-stopzetten-onderzoek-naar-parkinson-en-alzheimer-door-fabrikant
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:327
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ECLI:NL:RBGEL:2018:375 - Aanbesteding 

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 05-01-2018  

Datum publicatie 02-02-2018  

Zaaknummer 329320 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Aanbesteding. Basis en Specialistische GGZ. Niet aannemelijk is dat is voldaan aan 

geschiktheidseis. 

Toezicht 

Autoriteit Consument & Markt 

Concentratiemelding  

Malenstein en NPM Capital willen een nieuwe onderneming starten 

02-02-2018 

Sector nieuws 
 

Zorginstituut Nederland publiceert 1e ZorgCijfers Monitor 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 01-02-2018  

De invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere 

verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens 

van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016. 

 

Nederlandse zorgstelsel blijft koploper in Europa 

ZN, 29-01-2018 

Het Nederlandse zorgstelsel haalt wederom de hoogste score in de Euro Health Consumer Index 

(EHCI). Wij hebben in ons land een solidair zorgstelsel waarin elke Nederlander, ongeacht leeftijd en 

gezondheidsstatus, toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. Nederland is daarmee een voorbeeld 

voor andere (Europese) landen. 

 

Definitief overstappercentage zorgverzekering 2018 is 6,2 

ZN, 01-02-2018 

Alle overstapinformatie is verwerkt bij de zorgverzekeraars. Uit berekeningen door Vektis blijkt dat 

6,2% van de verzekerden van zorgverzekeraar is gewisseld. Dat komt neer op 1,1 miljoen mensen. 

Het percentage overstappers is iets lager dan vorig jaar, toen 6,4% van de verzekerden wisselde van 

zorgverzekeraar. 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:375
https://www.acm.nl/nl/publicaties/malenstein-en-npm-capital-willen-een-nieuwe-onderneming-starten
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/02/01/zorginstituut-nederland-publiceert-1e-zorgcijfers-monitor
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2752806912
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2761424896


 

 

Week 6  

News Update Zorg 

5/6 

LHV gaat in overleg met VWS over huisartstekorten  

LHV, 02-02-2018 

De afgelopen maanden krijgt de LHV steeds meer signalen binnen over huisartstekorten of de 

dreiging daarvan. Die signalen hebben ook de politiek bereikt en leidden onlangs nog tot 

Kamervragen van de VVD. Minister Bruins van Medische Zorg heeft gisteren in een debat in de 

Tweede Kamer aangekondigd in overleg te gaan met de LHV over dit onderwerp. 

 

8 februari presentatie essay Gezien en gehoord aan de bewindspersonen VWS  

RVS, 31-01-2018 

Op donderdag 8 februari presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het 

essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp aan minister De Jonge, minister 

Bruins en staatsecretaris Blokhuis. 

 

Nieuwe cao ziekenhuizen, nieuwe app  

FNV, 05-02-2018 

Er is een nieuwe cao Ziekenhuizen: een goed moment om de app cao ziekenhuizen te vernieuwen en 

actualiseren. Naast de nieuwe tekst zijn er ook enkele andere vernieuwingen en verbeteringen 

aangebracht. Zo kun je nu ook de salaristabellen inzien. De app is gratis en te downloaden via de 

Apple Store en de Google Play Store. 

European Commission 
 

Assessing health technology in the EU: Commission proposes to reinforce cooperation amongst 

Member States 

European Commission - Press release, Brussels, 31 January 2018 

Today the Commission has put forward a proposal to boost cooperation amongst EU Member States 

for assessing health technology. Greater transparency will empower patients, by ensuring their 

access to information on the added clinical value of new technology that could potentially benefit 

them. More assessments could lead to effective, innovative health tools reaching patients faster. For 

national authorities it means being able to formulate policies for their health systems based on more 

robust evidence. Furthermore, manufacturers will no longer have to adapt to different national 

procedures. 

 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/lhv-gaat-overleg-met-vws-over-huisartstekorten
https://www.raadrvs.nl/actueel/item/8-februari-presentatie-essay-gezien-en-gehoord-aan-de-bewindspersonen-van-h
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/ziekenhuizen/nieuws/nieuwe-cao-ziekenhuizen-nieuwe-app/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_en.htm
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Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   
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