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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 8 - 22 november 2021.
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
Tweede en Eerste Kamer
Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de
inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening
op publieke plaatsen - In dit wetsvoorstel wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. De
wijzigingen hebben als doel om het inzetten van coronatoegangsbewijzen bij de niet -essentiële
detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen mogelijk te maken.
Het voorstel is op 18 november 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.
De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport leveren op 25 november 2021 inbreng voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige
ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, uiterlijk vrijdag 26 november 2021, wordt
voorgesteld het plenaire debat, inclusief eventuele stemmingen, te houden op dinsdag 30 november
2021.
Samenvatting advies RvS
Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen - Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat het
coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde
locaties kan worden ingezet als dat noodzakelijk is met het oog op de vermindering van de overdracht
van het coronavirus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen sectoren waar het
coronatoegangsbewijs verplicht is en sectoren waar dit niet verplicht is.
Samenvatting advies RvS
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Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen - Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke
gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat een coronatoegangsbewijs alleen kan worden
gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G). Dit geldt alleen voor bepaalde activiteiten in sectoren die
expliciet in de wet zijn genoemd (cultuur, evenementen, horeca, niet-essentiële dienstverlening).

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.
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Samenvatting advies RvS
Wijziging van de Wet publieke gezondheid wegens het schrappen van het instemmingsrecht van
medezeggenschapsorganen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het
hoger onderwijs - In dit wetsvoorstel wordt een lid van de Wet publieke gezondheid (Wpg) geschrapt.
In dit lid wordt bepaald dat de medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen een
instemmingsrecht hebben wanneer regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen in het
beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) worden ges teld. Hierdoor kan de mogelijkheid
om coronatoegangsbewijzen in te zetten worden uitgebreid naar deze sectoren. In een later stadium
kan dan worden bepaald of daadwerkelijk tot inzet van coronatoegangsbewijzen wordt overgegaan,
op welke sectoren dit van toepassing zal zijn en welke voorwaarden hiervoor zullen gelden.
Zie ook:
Noodzaak van 2G-beleid en uitbreiding coronatoegangsbewijs onvoldoende aangetoond – College
voor de Rechten van de Mens, 16-11-2021

Officiële publicaties
Besluit van 22 november 2021, houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen
van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
23-11-2021 Staatsblad 2021, 549
Besluit van 22 november 2021, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit veilige afstand in verband
met het vaststellen van de veilige afstand op anderhalve mete r
23-11-2021 Staatsblad 2021, 564
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2 november 2021,
kenmerk 3256468-1015358-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
in verband met de toevoeging van enkele uitzonderingen op de inzet van coronatoegangsbewijzen bij
en de sluitingstijd van eet- en drinkgelegenheden, testverplichtingen en de quarantaineplicht
09-11-2021 Staatscourant 2021, 46007
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 november 2021,
kenmerk 3282720-1019939-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
in verband met een verplichte sluitingstijd voor winkels, eet- en drinkgelegenheden en andere
locaties, een gedeeltelijk evenementenverbod en enkele andere regels
12-11-2021 Staatscourant 2021, 47013
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Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 19 november 2021,
kenmerk 3282697-1019933-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregele n covid-19
in verband met het herstellen van enkele omissies
22-11-2021 Staatscourant 2021, 47646
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Corona
Kamerbrief over de maatregelen COVID-19 van 12 november 2021
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen COVID-19 van 12
november 2021.
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2021
Kamerbrief over derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet
maatregelen COVID-19
Minister De Jonge (VWS) biedt de Eerste Kamer de Nota n.a.v. het verslag inzake voorstel van wet
houdende Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde
verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet m aatregelen COVID-19 aan.
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2021
Bijlagen:
Nota naar aanleiding van het verslag bij Goedkeuringswet derde verlen ging geldingsduur Tijdelijke
wet maatregelen COVID-19 - Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 19-11-2021
Beslisnota bij Kamerbrief over derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke
wet maatregelen COVID-19 - Beleidsnota | 19-11-2021
Kamerbrief over code zwart in ziekenhuizen
Minister De Jonge (VWS) reageert op het bericht 'Nieuwe berekeningen code zwart in ziekenhuizen is
bijna niet meer te ontlopen'. Verder biedt hij de Tweede Kamer een publicatie van het RIVM aan met
de vaccinatiestatus van COVID-19 patiënten in ziekenhuizen.
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2021
Bijlage:
Effectiviteit van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuis en intensive-care-opname - Publicatie | 19-112021
Kamerbrief herziening ontzegging toegang CoronaCheck voor een testaanbieder
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de ontzegging van de toegang tot
CoronaCheck voor een testaanbieder is herzien.
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2021
Zie ook:
Kamerbrief ontzeggen toegang CoronaCheck voor een testaanbieder - Kamerstuk: Kamerbrief | 1611-2021
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Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het 'Tijdelijk
beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke
kritiek planbare zorg.
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2021
Bijlagen:
Aanvulling op 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor
de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg - Richtlijn | 19-11-2021
Beslisnota bij Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg Beleidsnota | 11-11-2021
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Beantwoording Kamervragen over oversterfte sinds mei 2021 19-11-2021
Beantwoording vragen over COVID-19-maatregelen 19-11-2021
Antwoorden Kamervragen over het coronatoegangsbewijs 16-11-2021
Beantwoording Kamervragen over het Landelijk Netwerk Acute Zorg 08-11-2021
Duurzaamheid
Beantwoording Kamervragen over plannen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen om deel te
willen nemen in een zonnepark 09-11-2021
Antwoorden op Kamervragen over schenking aan Ommelander Ziekenhuis Groningen bij realisatie
zonnepark 09-11-2021
Geneesmiddelen
Kamerbrief aankondiging sluiskandidaten 1e helft 2022
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met
geneesmiddelen die zijn aangemerkt als kandidaat voor de pakketsluis en waarvan de registraties
voor Europese markttoelating verwacht worden in de 1e helft van 2022. Ook deelt hij de stand van
zaken van eerder aangekondigde sluiskandidaten.
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2021
Kamerbrief over beschikbaarheid van geneesmiddelen tocilizumab, sarilumab en IL -6 remmers
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beschikbaarheid van de
geneesmiddelen tocilizumab, sarilumab en IL-6 remmers in het algemeen.
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2021
Bijlagen:
Besluit over beschikbaarheid van IL-6 remmers - Publicatie | 09-11-2021
Advies over beschikbaarheid IL-6 remmers - Publicatie | 03-11-2021
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat vergoeding van het medicijn Kaftrio tegen
taaislijmziekte (CF) opnieuw is uitgesteld 12-11-2021
GGZ
Update Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidzorg
In deze flyer vindt u de nieuwe afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke
gezondheidszorg (ggz).
Brochure | 08-11-2021
Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz 16-11-2021
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HealthTech
Kamerbrief reactie op studie naar siliconen borstimplantaten
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) deelt de reactie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu op een studie naar siliconen borstimplantaten met de Tweede Kamer.
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2021
Bijlage:
Reactie RIVM op studie siliconen borstimplantaten - Brief | 14-10-2021
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Kamerbrief over voorstel Europese Commissie overgangstermijnen IVDR
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese
Commissie over overgangstermijnen IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation).
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2021
Jeugdzorg
Kamerbrief over de petitie 'Manifest Jeugdzorg Urgenties!'
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op de petitie 'Manifest Jeugdzorg Urgenties!' aangeboden
door Jeugdzorg Voldoende Beschermd aan de Tweede Kamer.
Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2021
Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Gemeenten hebben tekorten over zichzelf afgeroepen' 1511-2021
Kwaliteit van zorg
Kamerbrief bij voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021
Minister De Jonge (VWS) stuurt de 3e voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg naar de Tweede
Kamer.
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2021
Bijlagen:
Voortgangsrapportage III Uitkomstgerichte zorg - Rapport | 15-11-2021
Beslisnota bij Kamerbrief voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021 - Beleidsnota | 04-112021
Kamerbrief over IGJ-publicatie van overzicht kwaliteit en verbeterpunten medisch specialistische zorg
Minister De Jonge (VWS) meldt de Tweede Kamer dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
het overzicht 'Het resultaat telt 2020' heeft gepubliceerd. Dit is een jaarlijks overzicht dat de kwaliteit
van en verbeterpunten in de medisch specialistische zorg (MSZ) inzichtelijk maakt. MSZ is
gespecialiseerde zorg in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld door een cardio - of gynaecoloog.
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2021
Langdurige zorg
Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg gepubliceerd
Nieuwsbericht | 09-11-2021
Vandaag heeft een expertgroep op het gebied van medisch-generalistische zorg (MGZ) de notitie
‘Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg’ aangeboden aan het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Directeur-Generaal Langdurige Zorg Ernst van Koesveld nam de
notitie namens het ministerie in ontvangst.
Document:
Acht aanbevelingen voor medisch-generalistische zorg - Publicatie | 09-11-2021
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Verzamelbrief gehandicaptenzorg Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlz.
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2021
Bijlagen:
Domeinen overstijgen - Rapport | 22-10-2021
Iedereen wil goed werk leveren - Rapport | 31-07-2021
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Probleemanalyse VG7 - Rapport | 06-09-2021
Evaluatie maatregelen complexe zorg - Rapport | 29-10-2021
De kwaliteit van de gehandicaptenzorg - Rapport | 10-11-2021
Levensloopbegeleiding VAB en gemeenten - Publicatie | 31-10-2021
Beslisnota bij verzamelbrief gehandicaptenzorg Wlz - Publicatie | 03-11-2021
Kamerbrief over eindrapportage Onbeperkt meedoen! 2018 - 2021
Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Eerste en Tweede Kamer Eindrapportage 'Onbeperkt meedoen!
2018 - 2021'. Deze brief is naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2021
Bijlagen:
Cijferoverzicht RIVM onbeperkt meedoen 2021 - Rapport | 19-11-2021
Eindrapportage Onbeperkt meedoen 2021 - Rapport | 19-11-2021
Samenvatting Eindrapportage Onbeperkt meedoen 2021 - Publicatie | 19-11-2021
Kamerbrief bij 2 rapporten over persoonsgebonden budget in Wet langdurige zorg
Minister De Jonge (VWS) deelt 2 rapportages over het persoonsgebonden budget in de Wet
langdurige zorg met de Tweede Kamer.
Kamerstuk: Kamerbrief | 10-11-2021
Bijlage:
Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie - Rapport
| 01-10-2021
Rapportage huisbezoeken pgb-Wlz 2020 - Rapport | 29-07-2021
Antwoorden op Kamervragen over definitieve kaderbrief Wlz 2022 15-11-2021
WFZ
Kamerbrief bij evaluatierapport Waarborgfonds voor de zorgsector
Minister De Jonge (VWS) stuurt de evaluatie van het Waarborgfonds voor de zorgsector naar de
Tweede Kamer.
Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2021
Bijlage:
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) - Rapport | 15-10-2021
Zie ook:
VWS publiceert rapportage periodieke evaluatie WFZ – WFZ, 09-11-2021

Toezicht & advies
Nederlandse Zorgautoriteit
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NZa en IGJ willen betere spreiding patiënten COVID-19
Nieuwsbericht | 09-11-2021 | 17:15
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben alle
voorzitters van de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) in een brief gewezen op hun
verantwoordelijkheid om klinische en intensive care-bedden aan te bieden voor bovenregionale
spreiding van Covid-patiënten. Het evenredig spreiden van Covid-patiënten over alle regio’s in
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Nederland is nodig om in deze uitdagende omstandigheden de toegankelijkheid en de kwaliteit van
de zorg in heel Nederland te waarborgen. Volgens de toezichthouders moeten een aan tal regio’s en
ziekenhuizen nog stappen zetten om die gelijke spreiding mogelijk te maken.
Zie ook:
NZa en IGJ willen betere spreiding patiënten COVID-19 – IGJ, 09-11-2021
Kwart operatiecapaciteit ziekenhuizen afgeschaald
Nieuwsbericht | 18-11-2021 | 16:50
Op dit moment is bijna een kwart van de Nederlandse operatiekamers niet in gebruik. Oorzaak is de
oplopende druk in de ziekenhuizen vanwege de toename van coronapatiënten en het stijgende
ziekteverzuim onder personeel. Dat blijkt uit cijfers die de ziekenhuizen vandaag hebben gedeeld met
de Nederlandse Zorgautoriteit. De operatiecapaciteit is vergeleken met de situatie voor het begin van
de corona-uitbraak in maart 2020.

Autoriteit Consument & Markt
Consultatie fusietoezicht in de verpleeghuissector
19-11-2021
De Autoriteit Consument & Markt heeft empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen
concentratie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft
de ACM ook een aantal gesprekken gevoerd met onder meer patiëntenorganisaties en
verpleeghuiszorgaanbieders. De ACM consulteert nu de uitkomsten van het onderzoek e n haar
voorlopige duiding daarvan in het licht van haar concentratietoezicht op de verpleeghuissector.
Thebe en Ruitersbos mogen fuseren (concentratiebesluit)
19-11-2021 Stichting Thebe Wonen en Zorg en Stichting Ruitersbos mogen fuseren. Dat heeft de
ACM op 16 september 2021 besloten.
Exporter Bidco mag Equipe Zorgbedrijven TopCo overnemen (concentratiebesluit)
16-11-2021 Exporter Bidco B.V. mag Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. overnemen. Dat heeft de
ACM op 15 november 2021 besloten.
Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) neemt Apotheek Dalem B.V., Apotheek Heyho ef
B.V., Apotheek Witbrant B.V. en Apotheek De Reeshof B.V. over (concentratiemelding)
17-11-2021 Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) neemt Apotheek Dalem B.V.,
Apotheek Heyhoef B.V., Apotheek Witbrant B.V. en Apotheek De Reeshof B.V. over. De bedrijven
hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de overname.

Autoriteit Persoonsgegevens
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GGD moet persoonsgegevens beter beschermen
09-11-2021
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) draagt de 25 GGD’en en brancheorganisatie GGD GHOR
Nederland op om op korte termijn meer maatregelen te nemen om persoonsgegevens beter te
beschermen. Uit onlangs afgerond onderzoek van de AP blijkt namelijk dat er nog steeds wezenlijke
risico’s bestaan voor de bescherming van persoonsgegevens bij het testen, va ccineren en het bronen contactonderzoek tijdens de coronapandemie.
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AP adviseert Eerste Kamer: neem WGS niet aan
09-11-2021
Het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) geeft
overheidsorganisaties én private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met
elkaar te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’
terechtkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept de Eerste Kamer daarom op dit
wetsvoorstel in de huidige vorm niet aan te nemen.

EU
Europese gezondheidsunie: groen licht voor twee nieuwe geneesmiddelen tegen COVID-19
EC, 11-11-2021
Vandaag heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies uitgebracht over
twee behandelingen tegen COVID-19 — Ronapreve en Regkirona — die de Commissie in het kader
van de EU-strategie voor COVID-19-geneesmiddelen als veelbelovend heeft aangemerkt. Beide
behandelingen zijn bedoeld voor toepassing in de vroege stadia van infectie en zijn gebaseerd op
antivirale monoklonale antilichamen.
Coronavirus: Commissie keurt contract met Valneva goed om zich te verzekeren van toegang tot een
nieuw potentieel vaccin
EC, 09-11-2021
Vandaag heeft de Europese Commissie een achtste contract met een farmaceutisch bedrijf
goedgekeurd voor de aankoop van een potentieel vaccin tegen COVID-19. Het contract met Valneva
biedt alle EU-lidstaten de mogelijkheid om in 2022 bijna 27 miljoen doses te kopen. Het voorziet ook
in de mogelijkheid om het vaccin aan te passen aan nieuwe virusvarianten, en het biedt de lidstaten
de mogelijkheid om in 2023 een bijkomende bestelling voor 33 miljoen extra vaccindoses te plaatsen.
Groen licht voor nieuwe regels over gezondheids‑technologieën
Raad van de EU, 09-11-2021
De Raad heeft de verordening over de evaluatie van gezondheids ‑technologie definitief goedgekeurd.
Dankzij de nieuwe regels hebben patiënten sneller toegang tot innovatieve, veilige en doeltreffende
gezondheids‑technologieën. Voor producenten wordt het makkelijker om aanvragen in te dienen.
Janez Poklukar, Sloveens minister van Volksgezondheid, zei hierover: "Opnieuw blijkt dat
samenwerking tussen de lidstaten zeer praktische resultaten kan opleveren voor alle EU ‑burgers. De
nieuwe wet komt ten goede aan patiënten, producenten van gezondheids‑technologieën en onze
gezondheidsstelsels."

Sectornieuws
•
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•

Hoezo plan voor toekomstbestendige ouderenzorg? Dat plan is er al! : Ambities voor
ouderenzorg moeten omhoog – ActiZ, 19-11-2021
Herschikking Wlz-budget 2021 zorgt voor onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor – ActiZ,
12-11-2021
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recordaantal afdelingen academische ziekenhuizen doen mee aan derde actiedag : Onvrede
over uitblijven betere cao voor umc’s groeit – FNV, 11-11-2021
Eerstelijnscoalitie ageert tegen nieuwe extra regels van de NZa – LHV, 11-11-2021
“Sluit alleen nog maar meerjarencontracten af” – NVZ, 16-11-2021
Versterk samenwerking sociaal domein en zorgsector bij preventie – NVZ, 12-11-2021
Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg – NVZ, 10-11-2021
Onzekerheid bij zorgaanbieders en zorgkantoor door herschikking Wlz-budget 2021 – ZN, 12-112021
Zorgvuldigheid Wegiz zit versnelling gegevensuitwisseling in de weg – ZN, 22-11-2021
Voormalige ziekenfondsen investeerden afgelopen 20 jaar fors in zorgvernieuwing – ZN, 22-112021
Zorgverzekeraars maken het makkelijker om thuiszorgtechnologie vergoed te krijgen – ZN, 1811-2021

Publicaties
BOEK: Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
D.P. Engberts, T.A.M. van den Ende, L.E. Kalkman-Bogerd, J.J.M. Linders e.a.
Wolters Kluwer | 9e druk, 2021
ISBN13: 9789013161250
BOEK: Bestuurlijke verval in de semipublieke sector Toezicht als meegroeiende tegenkracht
Meike Bokhorst, Sjors Overman
Boom Criminologie | 1e druk, 2021
ISBN13: 9789462362406
Eigen bijdragen verpleeghuiszorg: effect op zorggebruik, gezondheid en financieel risico : Hogere
eigen bijdrage verpleeghuis leidt tot uitstel van verpleeghuisopname
CPB, 17-11-2021
De stijging van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg in 2013 leidde tot uitstel van
verpleeghuisopname, met name onder ouderen van wie de eigen bijdrage fors steeg.
Sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland
ESB, 19-11-2021
Al decennialang is er in Nederland beleidsmatig en wetenschappelijk veel aandacht voor sociaal economische gezondheidsverschillen.

ZORG/15014316.1

RAV 2021/83 - Hoge Raad - 9-7-2021
Gezondheidsrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraar extramurale farmaceutische zorg. - Zijn
zorgverzekeraars bevoegd om geneesmiddelen als preferent aan te wijzen (één sterkte van vitamine
D) om deel uit te maken van het basispakket, en moet een apotheker een andergeneesmiddel
verstrekken als dat geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verantwoord is?
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg

10/10

Freeke Heijne
Advocaat-counsel
T +31206056924
M +31651845332
E f.heijne@houthoff.com
Amsterdam

