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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 15 - 22 januari 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat 

fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen  

16-01-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 462 | Tweede Kamer 

 

Zie ook: 

Orkambi leidt tot discussie over nieuwe geneesmiddelen 

Tweede Kamer, 18-01-2018,  debat - De langdurige onderhandelingen over de toelating van Orkambi 

tot het basispakket leiden tot discussie over de vergoeding van nieuwe (dure) geneesmiddelen. De 

Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg). 

De Kamer stemt op 23 januari over de ingediende moties. 

Kamerbrief met reactie op petitie weesgeneesmiddelenproblematiek 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie inzake 

weesgeneesmiddelenproblematiek. De petitie is van het Duchenne Parent Project en de 

behandelaren van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

€ 12 miljoen extra voor start-ups zorg 

Nieuwsbericht | 22-01-2018  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat investeren 12 miljoen in startende ondernemingen die innovatie zorgtechnologie ontwikkelen. 

Beide ministeries investeren dit bedrag in de zogenoemde SEED Capital-regeling, waarin drie 

fondsen zijn toegewezen, Health Innovation Fonds III, Healthy Capital I en Holland Venture Zorg 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-462.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-462.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/orkambi-leidt-tot-discussie-over-nieuwe
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/19/kamerbrief-met-reactie-op-petitie-weesgeneesmiddelenproblematiek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/01/22/%E2%82%AC-12-miljoen-extra-voor-start-ups-zorg
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Innovaties II. De bekendmaking van het gereserveerde bedrag valt aan het begin van de nationale e -

healthweek. 

 

Kamerbrief over e-healthweek 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nationale e-healthweek van 20 t/m 26 

januari 2018. De doelstelling van de week is om bij burgers, patiënten, cliënten, mantelzorgers en 

zorgverleners bewustwording te creëren en ze zelf ervaringen te laten opdoen met e-health. 

 

Kamerbrief over Signalering 2017 over onderzoeken naar zorgfraude 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over signalen over zorgfraude die de 

Inspectie SZW onder de aandacht wil brengen van VWS. 

Bijlage: 

Signalering 2017 over onderzoeken naar zorgfraude - Brief | 14-12-2017 

 

Kamerbrief met beleidsreactie op advies over zorginkoop 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van de 

Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving over de rol van zorginkoop in het zorgstelsel. Hij 

gaat hierbij vooral in op het deel van het advies dat gaat over de Zorgverzekeringswet. 

 

Kamerbrief over fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2018 

In verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg, 

wijzigen een aantal wetten. Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de nota naar 

aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van deze wetten.  

Bijlagen: 

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Inspectie gezondheidszorg en jeugd – Kamerstuk | 19-

01-2018 

Nota van wijziging inzake Inspectie gezondheidszorg en jeugd – Kamerstuk | 19-01-2018 

 

Kamerbrief over onderzoek 'Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport 

'patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken een verkennend dossieronderzoek in klinieken voor 

oogheelkunde, orthopedie en plastische chirurgie'. 

Bijlage: 

Patiëntveiligheid binnen zelfstandige klinieken - Rapport | 22-01-2018 

 

Kamerbrief over contractering wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de rapportage van het onderzoek 

naar (niet-) gecontracteerde zorg in de wijkverpleging. 

Bijlage: 

(Niet-) gecontracteerde zorg in de wijkverpleging - Rapport | 13-12-2017 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/18/kamerbrief-over-e-healthweek-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/18/kamerbrief-over-signalering-2017-over-onderzoeken-naar-zorgfraude
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/19/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-advies-over-zorginkoop
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/19/kamerbrief-over-fusie-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-en-inspectie-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/22/kamerbrief-over-onderzoek-patientveiligheid-binnen-zelfstandige-klinieken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/22/kamerbrief-over-contractering-wijkverpleging
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Tweede Kamer 

VVD vraagt om betere registratie falende zorgverleners 

16 januari 2018, mondelinge vragen - Bestrafte artsen gaan nog regelmatig elders in Europa aan de 

slag, terwijl een meldingssysteem dat zou moeten voorkomen. De Lange (VVD) vraagt minister 

Bruins (Medische Zorg) om opheldering. 

Zie ook: 

Betere naleving Europees waarschuwingsmechanisme noodzakelijk  - KNMG, 15-01-2018 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBNHO:2018:183 - Erkenning van Medisch Centrum als expertisecentrum voor zeldzame 

aandoeningen 

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 12-01-2018  

Datum publicatie 16-01-2018  

Zaaknummer AWB - 16 _ 4058 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Besluit van de minister van Volksgezondheid tot erkenning van Medisch Centrum als 

expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen genomen zonder wettelijke grondslag. Toch een 

besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb, omdat de minister zijn publiekrechtelijke grondslag in dit 

geval bij (hoge) uitzondering kan ontlenen aan zijn publiekrechtelijke taak als minister van 

Volksgezondheid. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Dbc-pakket 2019 in concept gereed voor medisch-specialistische zorg 

Nieuwsbericht | 18-01-2018  

Het dbc-pakket dat in 2019 voor de medisch-specialistische zorg gaat gelden, is in grote lijnen 

gereed. Wij publiceren daarom een conceptversie van het pakket. De regelgeving en de tarieven 

volgen bij de definitieve publicatie van het pakket uiterlijk 1 mei 2018. 

 

Fusiebesluit 

Besluit tot goedkeuring concentratie Stichting Oogziekenhuis Rotterdam – een onderdeel van 

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische ziekten B.V.  

Betreft: Stichting Oogziekenhuis Rotterdam – een onderdeel van Havenziekenhuis en Instituut voor 

Tropische ziekten B.V. Verschijning: 16-01-2018 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/vvd-vraagt-om-betere-registratie-falende
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/betere-naleving-europees-waarschuwingsmechanisme-noodzakelijk.htm
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:183
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:183
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/01/18/dbc-pakket-2019-in-concept-gereed-voor-medisch-specialistische-zorg
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_211996_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_211996_22/1/
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Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

Ontheffingsbesluit overname (delen van) Virenze door Parnassia 

17-01-2018 

Sector nieuws 
 

Femke Halsema nieuwe voorzitter BoZ 

BoZ, 18-01-2018 

Femke Halsema is sinds 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de vereniging Brancheorganisaties 

Zorg (BoZ). 

De BoZ is het samenwerkingsverband van ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN. Het 

voorzitterschap van de BoZ wordt afwisselend vervuld door de voorzitters van een van de 

aangesloten brancheorganisaties. Femke Halsema is tevens voorzitter van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ze is de opvolgster van Yvonne van Rooy die als voorzitter 

van de NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de afgelopen twee jaar het BoZ-

voorzitterschap heeft vervuld. Femke Halsema is bestuurder, auteur en programmamaker.  

 

Rouvoet: eigen risico is solidariteitsdilemma van de zorg in een notendop 

ZN, 18-01-2018 

“De bevriezing van het eigen risico door het kabinet sluit de discussie over het eigen risico niet af, 

maar het geeft in elk geval duidelijkheid voor deze kabinetsperiode. De vraag is of het eigen risico 

niet eerder „bevroren‟ had moeten worden. Namens Zorgverzekeraars Nederland pleitte ik in 2015 al 

voor het niet verder verhogen van het eigen risico, en om het verplicht en vrijwillig eigen risico te 

maximeren op in totaal 650 euro. Het eigen risico in de Zorgverzekeringswet bevat het 

solidariteitsdilemma van de zorg in een notendop. Afschaffing ervan is zeer onverstandig, de totale 

kosten voor de verzekerden nemen erdoor toe, want het kostenbewustzijn neemt af en, linksom of 

rechtsom, we betalen alle zorgkosten met elkaar.” Dit stelt ZN-voorzitter André Rouvoet vandaag in 

een speciale thema-uitgave over het eigen risico van het vakblad voor economen ESB. 

Publicaties 
 

Het ziekenhuis op iedere straathoek is een droom 

NRC, 19-01-2018 

Weijer VerLoren Van Themaat advocaat en partner bij Houthoff, e.a. 

Afgelopen vrijdag stond een ingezonden opiniestuk van Weijer VerLoren van Themaat in het NRC 

naar aanleiding van een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over 

ziekenhuisfusies. In het stuk nuanceert Weijer, samen met co-auteurs Bart Berden en Hans van der 

Schoot, de conclusie van het ACM dat zorgkosten stijgen na een ziekenhuisfusie. Het onderliggende 

onderzoeksrapport meldt namelijk ook dat de gemiddelde prijs van gefuseerde ziekenhuizen 

aanzienlijk lager ligt dan die van niet-gefuseerde ziekenhuizen. Ook blijken de prijseffecten van fusies 

statistisch niet significant. De auteurs betogen dat de conclusie van de ACM een verkeerd signaal  is 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/ontheffingsbesluit-overname-delen-van-virenze-door-parnassia
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/femke-halsema-nieuwe-voorzitter-boz/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2724528128
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/het-ziekenhuis-op-iedere-straathoek-is-een-droom-a1588918
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en nodigen de ACM uit om gezamenlijk de prijs- en kwaliteitseffecten van fusies deugdelijk te 

onderzoeken. 

 

ZIP 2018/20 - Art. - Zorgaanbieder? Hier melden alstublieft! 

Meulemans, T.W.E.  

 

ZIP 2018/19 - Art. - Twintig jaar karteltoezicht in de zorg - A bumpy ride 

Dibbits, J. e.a.  

 

GGZ-gebruik daalt door invoering eigen bijdrage  

ESB, 18-01-2018, René van Vliet, Timo Lambregts  

 

Sturing via eigen risico heeft beperkt effect  

ESB, 18-01-2018, Stéphanie van der Geest, Marco Varkevisser  

 

Mythes en misvattingen eigen risico ontkracht  

ESB, 18-01-2018, Annelise Notenboom, Daniëlle Willemse-Duijmelinck  

 

Infographic: Eigen risico in de zorg  

ESB Redactie, 18-01-2018, Minke Remmerswaal  

 

Het eigen risico als haarlemmerolie  

ESB, 18-01-2018, Jasper Lukkezen  
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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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