
 

Week 44  

News Update Zorg 
 

 

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 23 - 30 oktober 2017. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens 

in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding 

personele reikwijdte WNT) 

Geleidende brief  

30-10-2017 | Kamerstuk 34818 nr. 1 | Tweede Kamer 

 

Voorstel van wet 

30-10-2017 | Kamerstuk 34818 nr. 2 | Tweede Kamer 

 

Memorie van toelichting  

30-10-2017 | Kamerstuk 34818 nr. 3 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 oktober 2017, over de farmaceutische industrie   

25-10-2017 | Kamerstuk 29477 nr. 448 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Toegang tot medicijnen in alle EU-lidstaten   

26-10-2017 | Kamerstuk 29477 nr. 449 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Ensuring Equal Access to Medicines in the European Union following EU Marketing Authorisation 

through Centralized Procedures   

Access to Medicines Initiative   

Zie ook: 

Schippers lanceert Europees initiatief voor volledige toegang tot geneesmiddelen in alle EU-lidstaten 

- Nieuwsbericht | 24-10-2017  

http://www.houthoff.com/the-practice/practice-groups/practice/health-care
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-821975.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-821976.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-821977.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-448.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-449.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-821646.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-821646.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-821656.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/10/24/schippers-lanceert-europees-initiatief-voor-volledige-toegang-tot-geneesmiddelen-in-alle-eu-lidstaten
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2018 

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden 

25-10-2017 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 14 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Stand van zaken organisatie regionale coördinatiepunten ELV 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Introductiedossier ministerie VWS 2017 

Richtlijn | 26-10-2017 

Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie.  

Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en 

achtergrondinformatie over Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Schippers laat Orkambi toe tot basispakket 

Nieuwsbericht | 25-10-2017  

Minister Edith Schippers (VWS) heeft besloten om het middel Orkambi voor cystische fibrose (ook 

wel bekend als taaislijmziekte) toe te laten tot het basispakket. Schippers heeft dit besluit kunnen 

nemen omdat zij met Vertex afspraken heeft kunnen maken over de prijs. Onderdeel van de 

prijsafspraak met de fabrikant is dat de details van de overeenkomst vertrouwelijk blijven. De Tweede 

Kamer wordt per brief over de overeenkomst geïnformeerd. 

Documenten: 

Kamerbrief over opname van geneesmiddel Orkambi in het basispakket - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-

10-2017 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht over vergoeding weesgeneesmiddel Orkambi voor 

taaislijmpatiënten - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-10-2017 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Meer geld beschikbaar voor ambulances en AED's vanaf 2018 

25-10-2017  

Voor de ambulancesector komt vanaf volgend jaar meer geld beschikbaar. In totaal krijgen de 

regionale ambulancevoorzieningen er binnen het bestaande kader structureel € 19,2 miljoen per jaar 

bij. Het extra geld is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende ambulancepersoneel is om de 

benodigde zorg te kunnen bieden. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-14.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-821476.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/richtlijnen/2017/10/26/introductiedossier-ministerie-vws-2017
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/10/25/schippers-laat-orkambi-toe-tot-basispakket
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/10/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-over-vergoeding-weesgeneesmiddel-orkambi-voor-taaislijmpatienten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/10/25/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-over-vergoeding-weesgeneesmiddel-orkambi-voor-taaislijmpatienten
https://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Meer-geld-beschikbaar-voor-ambulances-en-AEDs-vanaf-2018/
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Autoriteit Consument & Markt 

Collectief weigeren van zorgcontracten eerste lijn legt rekening bij de patiënt 

27-10-2017 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgaanbieders in de eerste lijn erop dat een 

collectieve boycot van zorgcontracten verboden is. Een collectieve boycot is in strijd met de 

concurrentieregels, nadelig voor patiënten en uiteindelijk schadelijk voor de zorg.  

Sector nieuws 
 

ZN en MIND verwelkomen beslissing NZa om inzicht in wachttijden GGZ te verbeteren 

ZN, 25-10-2017 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en MIND zijn blij met de beslissing van de NZa om zorgaanbieders 

in de GGZ vanaf 1 januari 2018 te verplichten maandelijks wachttijdgegevens aan te leveren bij 

Vektis. Het is voor cliënten en zorgverzekeraars belangrijk om inzicht te hebben in actuele 

wachttijden. Alleen met een goed beeld van wachttijden kunnen wachtlijsten worden aangepakt, 

vinden ZN en MIND. 

 

Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders veroorzaakt extra administratieve lasten  

LHV, 25-10-2017 

Het wetsvoorstel dat het toezicht op nieuwe zorgaanbieders regelt (de Wtza), veroorzaakt volgens de 

LHV extra administratieve lasten in de eerste lijn. Samen met eerstelijnsorganisaties InEen, KNMT en 

KNMP heeft de LHV haar punten van zorg geuit in een brief aan de Tweede Kamer.  

 

Hoorzitting over monsterfusie VU/AMC 

GroenLinks, 25-10-2017 

GroenLinks vreest voor de kwaliteit van zorg wanneer de aangekondigde monsterfusie van de VU en 

het AMC in Amsterdam doorgaat. Daarom wil de partij dat de besturen van de ziekenhuizen zich in 

de Tweede Kamer komen verantwoorden voor hun keuze om samen te gaan. Op initiatief van 

GroenLinks wordt een hoorzitting over de fusie gehouden. Een megalomaan ziekenhuis brengt het 

risico mee dat de zorg aan patiënten slechter en duurder wordt, mensen een nummer worden en 

minder te kiezen hebben. GroenLinks heeft hier grote bedenkingen bij.  

 

NVZD Najaarscongres 2017 - Besturen in de zorg: Het onzekere voor het zekere! 

24 november 2017, Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam 

In samenwerking tussen NVZD, ESHPM en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 

Publicaties 
 

TAP 2017/300 - Art. - Non-activiteit onder de WNT: een beoordeling van de mogelijkheden - 

Vrijstelling - Topfunctionaris 

Hagendoorn, E.  

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/collectief-weigeren-van-zorgcontracten-eerste-lijn-legt-rekening-bij-de-patient
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2507866112
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/wetsvoorstel-toetreding-zorgaanbieders-veroorzaakt-extra-administratieve-lasten
https://groenlinks.nl/nieuws/hoorzitting-over-monsterfusie-vuamc
https://www.nvzd.nl/overige/nvzd-najaarscongres-2017
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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 
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E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 
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