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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 8 – 15 januari 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2017, over Arbeidsmarktbeleid in de 

zorg 

10-01-2018 | Kamerstuk 29282 nr. 300 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Herregistratie basisartsen in het BIG-register   

15-01-2018 | Kamerstuk 29282 nr. 301 | Tweede Kamer 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2018 

Gewijzigd voorstel van wet 

09-01-2018 | Kamerstuk 34775-XVI nr. C | Eerste Kamer 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kamerbrief over Reactie NZa rapport Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor? 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2018 

Ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Bruins (Medische Zorg en Sport) geven 

de Kamer hun reactie op het NZa-rapport 'Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?'. 

Bijlage: 

Rapport - Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor? - Rapport | 15-01-2018 

https://www.houthoff.com/Search/insights#o=publishingdate,Descending&insightstype=news update&sectors=healthcare and life sciences
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-300.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-300.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-829439.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-C.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/01/15/kamerbrief-over-reactie-nza-rapport-wachttijdprojecten-hoe-staan-we-ervoor
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Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBNNE:2017:5037 – Geneesmiddelenwet  

Instantie Rechtbank Noord-Nederland  

Datum uitspraak 22-12-2017  

Datum publicatie 09-01-2018  

Zaaknummer AWB - 17 _ 1820 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Aanvraag van een huisarts tot wijziging vergunning voor het bereiden en ter hand stellen van 

geneesmiddelen. Artikel 61, tiende lid, van de geneesmiddelenwet. Beroep gegrond.  

 

ECLI:NL:RBNHO:2018:131 – Geneesmiddelenwet 

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 09-01-2018  

Datum publicatie 15-01-2018  

Zaaknummer AWB - 16 _ 5166 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Nu de beschermingsperiode, dan wel de periode van marktexclusiviteit voor eiseressen inmiddels is 

verstreken en eiseressen geen andere belangen dan concurrentiebelangen hebben aangevoerd, 

komt de rechtbank tot de conclusie dat artikel 10, derde lid, van de Richtlijn, geïmplementeerd  in 

artikel 42, zesde lid, van de Gmw niet (meer) strekt tot bescherming van de belangen van eiseressen. 

Aan het relativiteitsvereiste is daarom niet voldaan. 

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:68 – KG; ruimte voor bevalcentra in AMC en VUmc  

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 10-01-2018  

Datum publicatie 10-01-2018  

Zaaknummer C/13/639373 / KG ZA 17-1272 MV/MV 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Vrouwenkliniek EVAA vordert in kort geding dat zowel AMC als VUmc met haar per 1 maart 2018 een 

huurovereenkomst aangaat ten behoeve van door EVAA op te richten geboorteklinieken in beide 

ziekenhuizen.  

De voorzieningenrechter wijst de vordering af nu niet is gebleken dat partijen afdwingbare afspraken 

hebben gemaakt die moeten leiden tot het sluiten van een huurovereenkomst . 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:5037
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:131
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:68
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Extra inzet nodig om wachttijden terug te dringen 

15-01-2018  

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Wij constateren in een tussenrapportage dat op 

sommige terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat op andere terreinen nog werk aan de winkel is. 

Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

Jeroen Bosch Ziekenhuis mag ZANOB overnemen (concentratiebesluit) 

11-01-2018 

 

Concentratiemelding  

ATAL-Medial is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek 

en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen, Slotervaartziekenhuis en Medisch Diagnostisch 

Centrum Amstelland 

10-01-2018 

Sector nieuws 
 

Vernieuwde website Horizonscan bevat meer geneesmiddelenprijzen 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 11-01-2018  

De geheel vernieuwde website Horizonscan geneesmiddelen bevat een overzicht van alle innovatieve 

middelen die de komende 2 jaar op de markt zullen verschijnen. Met de nieuwe gedaante van de 

website en de door iedereen zelf te raadplegen database is ook het inhoudelijke aanbod verruimd. Zo 

zijn er meer (geschatte) prijzen én patiëntvolumes te vinden van middelen waarvan de 

markttoetreding verwacht wordt.   

De scan is tot stand gekomen met input van 7 inhoudelijke werkgroepen waarin ruim 70 medisch 

specialisten, ziekenhuisapothekers, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zitting hebben.  

 

Urgente zorgen KNMG over bescherming patiëntgegevens in ‘Sleepwet’  

KNMG, 09-01-2017 

Binnenkort treedt de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘Sleepwet’ genoemd, 

in werking. Ondertussen zijn maatschappelijke risico’s niet gerepareerd. De AIVD kan 

privacygevoelige gezondheidsgegevens ‘in bulk’ verzamelen en gebruiken, maar ook delen met het 

Openbaar Ministerie en met buitenlandse veiligheidsdiensten. De KNMG wil dat de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zo snel mogelijk een adequate bescherming van 

persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van patiënten regelt. 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/01/15/extra-inzet-nodig-om-wachttijden-terug-te-dringen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_210611_22/1/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/jeroen-bosch-ziekenhuis-mag-zanob-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/atal-medial-voornemens-uitsluitende-zeggenschap-te-verkrijgen-over-de-laboratoriumdiagnostiek-en-trombosezorg-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-slotervaartziekenhuis-en-medisch-diagnostisch-centrum-amstelland
https://www.acm.nl/nl/publicaties/atal-medial-voornemens-uitsluitende-zeggenschap-te-verkrijgen-over-de-laboratoriumdiagnostiek-en-trombosezorg-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-slotervaartziekenhuis-en-medisch-diagnostisch-centrum-amstelland
https://www.acm.nl/nl/publicaties/atal-medial-voornemens-uitsluitende-zeggenschap-te-verkrijgen-over-de-laboratoriumdiagnostiek-en-trombosezorg-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-slotervaartziekenhuis-en-medisch-diagnostisch-centrum-amstelland
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/01/11/vernieuwde-website-horizonscan-bevat-meer-geneesmiddelenprijzen
https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/urgente-zorgen-knmg-over-bescherming-patientgegevens-in-sleepwet.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-317.html
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Nederlandse zorg kan niet zonder internationale gezondheidszorg 

KNMG, 09-01-2017 

Als grondige kennis over internationale gezondheidszorg verdwijnt, is dat een gemis voor de 

Nederlandse zorgverlening. Dagblad Trouw signaleert dat vijf van de 24 ziekenhuizen waar de artsen 

hun opleiding volgen, hun begeleiding hebben gestopt vanwege ontbrekende financiering. De KNMG 

roept de minister van VWS op tot financiering van de opleiding. 

European Commission 
 

Public consultation on EU funds in the area of investment, research & innovation, SMEs and single 

market 

About this consultation 

Consultation period: 10 January 2018 - 8 March 2018 

Policy areas: Banking and financial services, Business and industry, Competition, Consumers, 

Customs, Digital economy, Economy, finance and the euro, Digital society, Energy, Environment, 

Digital economy and society, Food safety, Fraud prevention, Institutional affairs, Justice and 

fundamental rights, Migration and asylum, Research and innovation, Regional policy, Single market, 

Taxation, Transport, Public health. 

Publicaties 
 

Publicatie ziekenhuisprijzen geeft slechts schijn van transparantie 

Murat Duman Weyer Verloren van Themaat - Houthoff 

Skipr, 15-01-2018 

De Consumentenbond wil het en de voormalige minister van VWS was daar ook een voorstander 

van: volledige transparantie van ziekenhuisprijzen. De minister vroeg eind vorig jaar de NZa hier werk 

van te maken. De NZa consulteerde daarop stakeholders zoals ZN, NVZ, Patiëntenfederatie en de 

Consumentenbond. Kennelijk zinde dat de Consumentenbond niet. Die maande de NZa in september 

aan om publicatie van de tussen de verzekeraars en ziekenhuizen overeengekomen prijzen nu toch 

echt verplicht te stellen. 

 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nederlandse-zorg-kan-niet-zonder-internationale-gezondheidszorg.htm
https://www.trouw.nl/home/de-tropenarts-dreigt-te-verdwijnen~a0f827b4/
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_en
https://www.skipr.nl/blogs/id3405-publicatie-ziekenhuisprijzen-geeft-slechts-schijn-van-transparantie.html
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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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