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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 30 oktober – 6 november
2017.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet
toetreding zorgaanbieders)
Verslag
01-11-2017 | Kamerstuk 34767 nr. 5 | Tweede Kamer

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding
zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)
Verslag
02-11-2017 | Kamerstuk 34768 nr. 4 | Tweede Kamer

Kabinetsformatie 2017
Lijst van vragen en antwoorden over de bijlagen bij het eindverslag van de informateur dhr. G. Zalm
over zijn informatiewerkzaamheden over verschillen tussen het CPB-rapport ‘Analyse economische
en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord’ en het Regeerakkoord
Vertrouwen in de toekomst 2017 – 2021
01-11-2017 | Kamerstuk 34700 nr. 49 | Tweede Kamer
Selectie vragen:
21. Kunt u de ontwikkeling van de zorgpremie voor bedrijven en burgers weergeven per jaar vanaf
2013 t/m 2021? Hoe is deze lastenverzwaring meegenomen in de koopkrachtplaatjes?
74 . Kan het CPB een nadere en concretere invulling geven van de gevolgen van (RA_518), namelijk
dat de ombuigingen op de zorg als gevolg van hoofdlijnenakkoorden leiden tot minder zorg of lagere
kwaliteit van zorg? Met wat voor kwaliteitsverlies en hoeveel minder zorg dient er rekening gehouden
te worden?

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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79 . Hoe ontwikkelt de zorgverzekeringspremie zich gemiddeld per persoon tijdens de komend e
kabinetsperiode?
Brief regering; Overzicht van wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere
procedures
01-11-2017 | Kamerstuk 34700 nr. 50 | Tweede Kamer
…Voor de goede orde zij voorts vermeld dat het kabinet in verband met het gestelde in het
regeerakkoord niet voornemens is de volgende wetsontwerpen (verder) in procedure te brengen.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wetsontwerp uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen …

Tweede Kamer
Regeringsverklaring-APB: zorg
2 november 2017, regeringsverklaring en Algemene Politieke Beschouwingen - In de zorg wil het
kabinet de groei afremmen, de kosten bewaken en de kwaliteit op orde houden.
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring
Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van
bezuinigingen - Besluit: Aangenomen
Motie van het lid Roemer c.s. over goede besteding van het extra geld voor de verpleeghuiszorg Besluit: Aangenomen
Zie ook:
Wijkverpleging blijft bespaard – ActiZ, 03-11-2017

Internetconsultatie
Reacties op internetconsultatie: Geschilbeslechting sociaal domein
Een voorstel om geschillen op het gebied van het sociaal domein tussen burgers en gemeenten, of
tussen burgers en private (zorg)aanbieders, in één procedure aan de orde te kunnen stellen.
In totaal zijn 42 reacties op deze consultatie openbaar.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018
Nieuwsbericht | 03-11-2017
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1
januari 2018.
Beantwoording Kamervragen over het aanpakken van teveelverdieners in de zorg
Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2017
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Minister Bruins (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over het aanpakken
van teveelverdieners in de zorg.
Zie ook:
GroenLinks lanceert voorstel om winsten in de zorg aan te pakken
GroenLinks, 04-11-2017
Geld bedoeld voor de zorg moet ook daadwerkelijk terecht komen bij de zorg, en niet in de zakken
van zorgbestuurders. Afgelopen week ontstond commotie omdat zorginstellingen via schimmige
constructies het verbod op winst weten te omzeilen. Wat GroenLinks betreft is het helder:
winstuitkeringen horen niet thuis in de zorg. Corinne Ellemeet komt daarom met een initiatiefvoorstel
om de achterkamertjeswinst in de zorg aan te pakken.

Rechtspraak
Nader onderzoek nodig naar redelijkheid vastgestelde tarieven jeugdzorg in Regio Alkmaar
Rechtspraak.nl, 03-11-2017
De voorzieningenrechter heeft in de procedure tussen een zestal jeugdhulpaanbieders en gemeenten
uit de Regio Alkmaar in een tussenvonnis bepaald dat nader onderzoek naar de redelijkheid van de
tarieven voor ambulante jeugdzorg per 1 januari 2018 nodig is. Daarmee wordt de uiterste datum
voor toelating tot de inkoopprocedure opgeschort.
Eigen bijdrage op grond van de Wmo 2015, overgangsrecht
Rechtspraak.nl, 02-11-2017
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 oktober 2017 dat een wettelijke
grondslag om een bijdrage op te leggen voor een op grond van de Wmo verstrekte individuele
voorziening ontbreekt.
Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2017:3759
Opleggen eigen bijdrage op grond van de Wmo 2015 is een besluit
Rechtspraak.nl, 02-11-2017
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 oktober 2017 dat het opleggen van
een bijdrage op grond van de Wmo 2015 een besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de
Awb.
Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2017:3358
ECLI:NL:RBROT:2017:8551 - Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam
Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 26-10-2017
Datum publicatie 03-11-2017
Zaaknummer C/10/534464 / KG ZA 17-992
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
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Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd.
Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk ople ttend en behoorlijk geïnformeerd
inschrijver. Geen belangafweging.
ECLI:NL:RBROT:2017:8384 - Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam
Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 26-10-2017
Datum publicatie 01-11-2017
Zaaknummer C/10/534360 / KG ZA 17-985
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd.
Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd
inschrijver. Geen belangafweging.
ECLI:NL:RBROT:2017:8380 - Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam
Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 26-10-2017
Datum publicatie 01-11-2017
Zaaknummer C/10/533502 / KG ZA 17-927
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd.
Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd
inschrijver. Geen belangafweging.

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Zorginstellingen bouwen mee aan nieuwe productstructuur ggz en fz
31-10-2017
Sinds januari testen ggz-aanbieders op vrijwillige basis het nieuwe model. Zo verzamelen zij
onmisbare data voor de vormgeving en uiteindelijke implementatie van het model in 2020. Tot nu toe
nemen nog onvoldoende behandelaren deel aan de pilot. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit
het proefdraaien voor een aantal instellingen verplichten.

Autoriteit Consument & Markt
Nieuwsbericht
Veilig bezoeken van gezondheidswebsites
31-10-2017
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft diverse medische sites gevraagd te stoppen met het
ongevraagd plaatsen van cookies. De Consumentenbond had deze praktijk bij websites met
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informatie over ziektes, verslavingen en algemene gezondheid vastgesteld. Websites mogen ni et
ongevraagd cookies gebruiken op hun site die het surfgedrag van de gebruiker registreren. Ze
moeten de gebruikers daarvoor om toestemming vragen. Deze regels gelden voor alle websites,
maar privacy ligt bij gezondheidswebsites extra gevoelig. De websites zijn gestopt met het plaatsen
van cookies nadat de ACM hen daartoe had aangespoord.

Sector nieuws
Mijn Zorg Log wint award voor beste ICT-project van het jaar
Zorginstituut Nederland, Nieuwsbericht | 31-10-2017
ICT-vakblad Computable heeft Mijn Zorg Log van Zorginstituut Nederland vandaag verkozen tot beste
ICT-project van het jaar in de zorg. De vakjury van de Computable Awards 2017 riep de
blockchainoplossing uit tot winnaar. Dit op basis van het oordeel van de juryleden zelf en de stem van
het grote publiek. Beide onderdelen telden even zwaar mee. In totaal waren 5 projecten
genomineerd.
Extra 435 miljoen komt volledig beschikbaar voor verpleeghuizen
ActiZ, 03-11-2017
Verpleeghuizen krijgen in 2018 € 435 miljoen meer voor eerste investeringen in personeel om aan de
voorwaarden van het Kwaliteitskader verpleeghuizen te voldoen. Dit geld is verwerkt in de tarieven. In
een eerder bericht hebben wij aangegeven dat ActiZ intensief overleg voert met ZN, NZa en het
ministerie van VWS om de extra middelen volledig beschikbaar te laten komen. Het is inmiddels
duidelijk dat dit ook gebeurt.
Zorgverzekeraars doen onvoldoende voor kwetsbare patiënten
LHV, 06-11-2017
Zorgverzekeraars investeren in 2018 onvoldoende in de zorg voor kwetsbare patiënten. Dat
concluderen huisartsenorganisaties InEen en LHV na bestudering van de contracten van alle
zorgverzekeraars. Dat terwijl de overheid juist extra geld heeft vrijgemaakt om te investeren in de
zorg voor onder meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken, patiënten in achterstandssituaties en de
zorg in avond, nacht en weekend.

Publicaties
Eigen bijdragen in de langdurige thuiszorg – beïnvloeden ze het gebruik van zorg?
CPB Discussion Paper 363, 03-11-2017
Sinds de decentralisatie van delen van de AWBZ in 2015, is er regelmatig discussie over de effecten
van de eigen bijdrage op het gebruik van langdurige (thuis-)zorg (persoonlijke verzorging, verpleging
en begeleiding). In dit paper schatten we deze effecten aan de hand van de wijziging in de
vermogensinkomensbijtelling (VIB) van januari 2013. Deze wijziging leidde er toe dat zorggebruikers
met belastbaar vermogen een hogere eigen bijdrage moesten betalen. We vergelijken deze personen
met zorggebruikers zonder vermogen, maar vergelijkbare overige karakteristieken.

5/6

Week 45

News Update Zorg
Richtlijnen vormen een lastige opgave voor ziekenhuisbestuurders
NFU, 03-11-2017
Op 1 november 2017 verdedigde NFU-medewerker Louise Blume haar proefschrift Tools or Rules?
The utility and limitations of guidelines in Dutch hospitals.
TvGR 2017/6.8 - Boekrecensie - B. Berden et al. (red.), Financiering van zorginstellingen
Sijmons, J.G.
TvGR 2017/6.2 - Artikel - Actieve openbaarmaking van toezichtsinformatie - Heiligt het doel de
middelen?
Die de, A.C. - Actieve openbaarmaking - Gezondheidswet – Toezicht
TAO 2017/3 - Wnt: tot hier en verder
Barentsen, B. e.a. - TvAO 3/2017
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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