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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 11-18 september 2017.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Herziening Zorgstelsel
Verslag van een schriftelijk overleg over Risicoverevening 2018
12-09-2017 | Kamerstuk 29689 nr. 856 | Tweede Kamer

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband
met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het
toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen
aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de
mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen
Gewijzigd voorstel van wet
13-09-2017 | Kamerstuk 34630 nr. A | Eerste Kamer
Het voorstel (EK, A) is op 12 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA,
GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.
De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 26
september 2017 de procedure.

Officiële publicaties
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Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 september 2017, nr.
2017-0000402617, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen
bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens en met betrekking tot de bezoldiging van
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling
van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2018 (Indexering bezoldigingsmaxima WNT 2018)
12-09-2017 | Staatscourant 2017, 51696 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Meer tijd en aandacht voor bewoners verpleeghuizen
Nieuwsbericht | 19-09-2017
In 2018 is er 435 miljoen euro extra beschikbaar - in vergelijking met de begroting van Prinsjesdag
2016 – voor een grote verbetering van de kwaliteit verpleeghuiszorg. Dit bedrag is de eerste stap. In
totaal kan op termijn met zo’n 2,1 miljard euro extra per jaar worden voldaan aan de nieuwe normen
voor goede zorg met meer tijd en aandacht en vaste gezichten voor bewoners van verpleeghuizen.
Komende jaren komt er stapsgewijs geld bij tot dat niveau structureel is bereikt, omdat er een aantal
jaar nodig is om voldoende extra medewerkers aan de slag te laten gaan.
Zie ook:
Begrotingen 2018: XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2018
Kamerbrief over pilot beleidsevaluaties VWS
Kamerstuk: Kamerbrief | 14-09-2017
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeren de Tweede Kamer over de pilot
beleidsevaluaties VWS. De pilot heeft als doel werkende weg het inzicht in de kwaliteit van het beleid
en het effect hiervan op de samenleving te verbeteren.
Bijlage:
Taakopdrachten pilot Lerend evalueren startend in 2018 - Publicatie | 14-09-2017
Kamerbrief over voortgangsrapportage NZa doorontwikkeling productstructuur ggz/fz
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2017
Minister Schippers (VWS) biedt de voortgangsrapportage NZa aan over de doorontwikkeling
productstructuur ggz/fz aan de Tweede Kamer.
Bijlage:
Voortgangsrapportage van het programma doorontwikkeling productstructuur ggz/fz - Brief | 12-092017
Aanbiedingsbrief rapport Commissie Transparantie en Tijdigheid
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2017
Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) bij het rapport Commissie Transparantie en
Tijdigheid. De commissie heeft als opdracht meegekregen oplossingen aan te dragen waar het gaat
om mogelijke verbeteringen in transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven van de
curatieve zorg.
Bijlage:
Rapport Commissie Transparantie en Tijdigheid - Rapport | 12-09-2017

ORG/10330336.1
RG/10330336.1
G/10330336.1
/10330336.1
10330336.1
0330336.1
330336.1
30336.1
0336.1
336.1
36.1
6.1
.1
1

ZORG/10330336.1

Kamerbrief over Marktscan acute zorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 11-09-2017
Minister Schippers (VWS) biedt het rapport Marktscan acute zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit
aan de Tweede Kamer.
Bijlagen:
Rapport Marktscan Acute Zorg - Rapport | 11-09-2017
Bijlagen bij marktscan Acute zorg - Rapport | 11-09-2017
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Beantwoording Kamervragen over bericht dat medisch specialisten definitief buiten de Wet Normering
Topinkomens vallen
Kamerstuk: Kamervragen | 14-09-2017
Antwoorden van minister Schippers (BZ) op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over de het
bericht dat medisch specialisten definitief buiten de Wet Normering Topinkomens vallen.

Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2017:310 - Twijfel aan tarieven NZa voor röntgen-, MRI- en microbiologische
onderzoeken
Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak 18-09-2017
Datum publicatie 18-09-2017
Zaaknummer 15/982 en 16/106
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie
Wet marktordening gezondheidszorg. Vaststelling prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor
medisch specialistische zorg voor 2016. Appellanten komen op tegen de beeldvormingstarieven
(röntgen- en MRI-onderzoeken) en de microbiologietarieven.
Het College is van oordeel dat verweerster met het uitvoerige betoog over de wijze waarop in het
onderhavige geval kostengegevens zijn verzameld, gecontroleerd en vervolgens tot uitgangspunt zijn
genomen voor de vaststelling van de tarieven, de door appellanten gezaaide twijfel niet heeft kunnen
wegnemen. Appellanten hebben zich als zelfstandige behandelcentra op een beperkt aantal
prestaties toegelegd. Verwacht zou mogen worden dat zij de door hen geboden zorg goedkoop en
efficiënt kunnen leveren. Zijn hebben echter onweersproken gesteld dat zij als gevolg van de
onderhavige tarieven van de markt dreigen te verdwijnen en hebben voor 2016 bóven de
maximumtarieven met de zorgverzekeraars gecontracteerd. Dit had naar het oordeel van het College
voor verweerster aanleiding voor verweerster moeten vormen tot het verrichten van nader inhoudelijk
onderzoek. Het nadere onderzoek dat is verricht beperkte zich tot een cijfermatige analyse van
kostprijsgegevens en kostenprofielen en volstaat daarom niet. De beroepen zijn gegrond en
bestreden besluiten worden vernietigd. Verweerster wordt opgedragen om opnieuw op de bezwaren
van appellanten te beslissen.
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ECLI:NL:GHDHA:2017:2649 - Veroordelingen Haagse hof voor fraude in zorg
Instantie Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak 15-09-2017
Datum publicatie 15-09-2017
Zaaknummer 22-005606-14
Rechtsgebieden Strafrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
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Art. 140 en 225 Sr. Deelneming aan een criminele organisatie, meermalen gepleegd, en medeplegen
van valsheid in geschrift. Omvangrijke fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s) en fraude
met ‘zorg in natura’. Verkrijgen van valse indicatiestellingen waarvoor niet geleverde zorguren zijn
gedeclareerd. Het oogmerk van de organisatie was gericht op het verkrijgen van persoonlijk
financieel gewin door middel van het plegen van verschillende misdrijven, te weten de oplichting van
het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de betrokken zorgkantoren, valsheid in geschrift in relatie
tot het CIZ en die zorgkantoren en het witwassen van de PGB-gelden die uit de oplichting en/of
valsheid in geschrift waren verkregen. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 34
maanden, met aftrek van voorarrest. Benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.
ECLI:NL:RBLIM:2017:5669 - Goodwill
Instantie Rechtbank Limburg
Datum uitspraak 14-06-2017
Datum publicatie 14-09-2017
Zaaknummer C/03/234679 / KG ZA 17-208
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Vordering van eisers (medisch specialisten) tot betaling goodwill in verband met overdracht van hun
praktijken aan gedaagden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang. Geen verplichting
voor gedaagden om te zorgen voor continuïteit in de door eisers geleverde medische zorg.

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Toegang tot acute zorg op orde, maar druk neemt toe
11-09-2017
Nederlanders hebben voldoende toegang tot acute zorg op dit moment. Wanneer het druk is op de
spoedeisende hulp zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden bij andere ziekenhuizen of instellingen in
de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek naar de acute zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
In de marktscan geven we een overzicht van de capaciteit van en de vraag naar acut e zorg. Hoewel
dit per regio verschilt, neemt de druk op de acute zorg wel toe, met name op doordeweekse
middagen.
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Patiëntenstop Emergis van tafel
13-09-2017
Ggz-aanbieder Emergis en zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis hebben elkaar op uitnodiging van
de Nederlandse Zorgautoriteit gesproken. Zij hebben een goed en constructief overleg gevoerd. Op
basis daarvan heeft Emergis voor de verzekerden van Zilveren Kruis de patiëntenstop voor de
komende weken opgeheven. Voor CZ verzekerden was de aangekondigde patiëntenstop al van tafel.
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Autoriteit Consument & Markt
Besluiten
Franciscus Gasthuis & Vlietland mag vier specialismen Havenziekenhuis overnemen
(concentratiebesluit)
14-09-2017
Stichting Rijnlands Revalidatie Centrum en Stichting Sophia Revalidatie mogen fuseren
(concentratiebesluit)
11-09-2017
Concentratiemelding
Stichting Aafje thuiszorg en Stichting ZorgBreed willen fuseren (concentratiemeld ing)
13-09-2017
Correspondentie
AMC en VUmc krijgen vergunning voor fusie (eindmededeling)
12-09-2017

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Vanaf 1 oktober één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Nieuwsbericht | 14-09-2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg gaan fus eren. Per 1 oktober 2017
ontstaat daardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Beide toezichthouders werkten al
jaren nauw samen.

Sector nieuw s
Zorginstituut geeft gedetailleerd inzicht in afwegingen bij toelating zorg tot basispakket
Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 12-09-2017
Hoe komt een advies over de samenstelling van het basispakket tot stand? En welke afwegingen
spelen daarbij een rol? Met de publicatie 'Pakketadvies in de praktijk – wikken en wegen voor een
rechtvaardig pakket’ doet het Zorginstituut gedetailleerd uit de doeken hoe zo’n advies vorm krijgt.
Investeringen in ICT dringend nodig
NVZ, 18-09-2017
Ziekenhuizen moeten de komende jaren flink in ICT investeren om de groeiende vraag naar
ziekenhuiszorg aan te kunnen. Steeds meer ziekenhuiszorg kan thuis worden verleend. Dat is niet
alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt. Hiervoor zijn flinke investeringen nodig in nieuwe
ICT-toepassingen.

ORG/10330336.1
RG/10330336.1
G/10330336.1
/10330336.1
10330336.1
0330336.1
330336.1
30336.1
0336.1
336.1
36.1
6.1
.1
1

ZORG/10330336.1

SCP rapport brengt de leefsituatie in verpleeg- en verzorgingshuizen in beeld
ActiZ, 14-09-2017
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceerde het rapport ‘Ouderen in verpleeghuizen en
verzorgingshuizen’. Voor het onderzoek is de groep ouderen die permanent in verpleeg- en
verzorgingshuizen wonen op een aantal belangrijke aspecten van hun leefsituatie bekeken. De
resultaten van het rapport laten volgens ActiZ zien dat de (politieke) aandacht voor verpleeghuiszorg
terecht en noodzakelijk is.
Zorgverzekeraars verbaasd over forse tariefstijging verloskunde
ZN, 14-09-2017
Zorgverzekeraars zijn verbaasd dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten tot een fo rse
tariefstijging van 13% voor verloskundige zorg. De NZa heeft geen afdoende onderbouwing gegeven
waarom in 2018 de tarieven plotseling zo hard moeten stijgen. Verzekerden kunnen in ons land
vertrouwen op goede verloskundige zorg. Onderzoek van de NZa laat echter zien dat het aantal
geboortes in Nederland structureel afneemt. Het onderzoek biedt geen aanknopingspunten die de
enorme tariefstijging rechtvaardigt.

Publicaties
Ondernemingsrecht, Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de s emipublieke
sector: een betere aansluiting op Boek 2 BW is wenselijk
Ondernemingsrecht 2017/107 - Klaassen, A.G.H.
Ondernemingsrecht, Toezichthoudende organen en de gevolgen van het wetsvoorstel Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen voor de inrichtingsvrijheid van verenigingen en stichtingen
Ondernemingsrecht 2017/106 - Quist, P.H.N.
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Weyer VerLoren van Themaat
advocaat-partner
T +31206056183
M +31653655833
E w.verloren@houthoff.com
Amsterdam
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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Amsterdam

