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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 7 – 14 mei 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Topinkomens 

Brief regering; Nader antwoord op een vraag van het lid Middendorp inzake de relatie tussen het 

ministersalaris en het WNT-maximum 

09-05-2018 | Kamerstuk 30111 nr. 110 | Tweede Kamer 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Onderuitputting ggz-macrokader 2016  

09-05-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 407 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband 

met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede 

verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet 

Gewijzigd voorstel van wet   

07-05-2018 | Kamerstuk 34629 nr. A | Eerste Kamer 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kamerbrief over stand van zaken zorginstelling Careyn 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting naar het naleven door Careyn van het 1e deel van 

de aanwijzing van de inspectie. 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-110.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-110.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-407.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34629-A.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/09/kamerbrief-over-stand-van-zaken-zorginstelling-careyn
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Rechtspraak 
 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1105 – IE geneesmiddelen  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 08-05-2018  

Datum publicatie 09-05-2018  

Zaaknummer 200.228.753/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Intellectuele eigendom, octrooirecht, uitleg conclusies, equivalentie. 

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1106 – IE geneesmiddelen 

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 08-05-2018  

Datum publicatie 09-05-2018  

Zaaknummer 200.228.774/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Intellectuele eigendom, octrooirecht, uitleg conclusies, equivalentie. 

 

ECLI:NL:RBOBR:2018:2237 - Wmo budget 

Instantie Rechtbank Oost-Brabant  

Datum uitspraak 03-05-2018  

Datum publicatie 08-05-2018  

Zaaknummer C/01/331627 / KG ZA 18-124 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Gemeenten hebben bij vaststellen budget 2018 voor specialistische hulp  onder Wmo 

niet de juiste contractuele maatstaf gehanteerd. Onvoldoende aannemelijk dat CAK-registratie inzicht 

biedt in zorgzwaarte en ondersteuningsvorm. Gemeenten dienen nieuw budget vast te stellen met 

inachtneming contractuele bepalingen. 

Toezicht 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Meer aandacht nodig voor afspraken en informatiebeveiliging bij gebruik e-health 

Nieuwsbericht | 14-05-2018  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1105
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1106
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:2237
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/05/14/meer-aandacht-nodig-voor-afspraken-en-informatiebeveiliging-bij-gebruik-e-health
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Veel zorginstellingen hebben al een duidelijke visie op e-health, maar vinden het nog moeilijk om die 

zorgvuldig in de praktijk te brengen. Dat is de eerste indruk van de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) op basis van tien e-health-inspectiebezoeken. 

Documenten: 

Verkennend toezicht op e-health bij zorgaanbieders - Rapport | 14-05-2018 

Bijlage verkennend toezicht op e-health bij zorgaanbieders - Rapport | 14-05-2018 

Sector nieuws 
 

NVZ-leden stemmen als eerste in met akkoord medisch-specialistische zorg 

NVZ, 09-05-2018 

Tijdens de Algemene Vergadering van 9 mei konden de leden van de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen zich als eerste uitspreken over het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische 

zorg 2019-2022. De NVZ-leden stemden met ruime meerderheid in met het akkoord. De overige 

partijen moeten het akkoord voor 25 mei aan hun achterban voorleggen. 

 

Nieuwe website Cao Ziekenhuizen beschikbaar 

NVZ, 09-05-2018 

U kunt vanaf nu terecht op de nieuwe website cao-ziekenhuizen.nl voor alle informatie over de Cao 

Ziekenhuizen. De nieuwe website beschikt over een uitstekende zoekmachine en een overzichtelijke 

startpagina waarmee u snel de informatie heeft gevonden die u zoekt. 

 

Werkgevers en vakbonden sluiten akkoord CAO-VVT met flinke loonsverhoging van 4% 

ActiZ, 08-05-2018 

ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU ’91 hebben op 

maandag 7 mei 2018 een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor de verpleeg- en 

verzorgingshuizen en thuiszorg. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 

april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 

september stijgen ook de leerlingsalarissen met 10%, en de stagevergoedingen zelfs met ruim 16%.  

 

Vermindering administratieve lasten door uniforme contractbepalingen over declaraties  

ZN, 09-05-2018 

Zorgverzekeraars gaan in contracten met zorgaanbieders voor het eerst uniforme bepalingen 

gebruiken voor declaraties. Het gaat hierbij om contracten met de eerstelijnszorg en geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ).  De opzet van de declaratieparagraaf in de contracten is met ingang van het 

contractjaar 2019 bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor 

zorgaanbieders. Het ‘zoeken naar de verschillen’ in de contracten op het gebied van declareren is 

immers niet meer nodig. 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3704-nvz-leden-stemmen-als-eerste-in-met-akkoord-medisch-specialistische-zorg
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3703-nieuwe-website-cao-ziekenhuizen-beschikbaar
https://cao-ziekenhuizen.nl/
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/05/werkgevers-en-vakbonden-sluiten-akkoord-cao-vvt-met-flinke-loonsverhoging-van-4
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3008954369
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Publicaties 
 

Nieuwe kankermedicijnen alleen betaalbaar door revolutie in prijsberekening 

Rotterdam Erasmus University, 08-05-2018 

Een belangrijke nieuwe publicatie vandaag in Nature Reviews stelt dat een wereldwijde revolutie in 

de prijsberekening van nieuwe medicijnen tegen kanker bittere noodzaak is om de snelle groei in het 

aantal gevallen van deze ziekte het hoofd te bieden. 

Zie ook: 

Belangwekkend onderzoek Erasmus Universiteit: vrijwel alle kankermedicijnen te duur - ZN, 08-05-

2018 

 

MedicijnMonitor 2018: Nederland efficiënt en zuinig met geneesmiddelen  

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 08-05-2018 

Nederland geeft per jaar 200 euro per inwoner minder uit aan geneesmiddelen in vergelijking met 

andere landen met een hoog inkomen. Dit blijkt uit de nieuwe MedicijnMonitor 2018 van de 

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

 

https://www.eur.nl/nieuws/nieuwe-kankermedicijnen-alleen-betaalbaar-door-revolutie-prijsberekening
https://www.nature.com/articles/s41571-018-0027-x.epdf?author_access_token=lJaOaLL5I7YkNgsPXTX4L9RgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Ov2CDR2lh3-sk_sS8VwM1u6992AMOBqAPWtCZrHTBa1np5BG0KozxBGjA-0a7Jm3bxTVASaxYILyGJhXYwZN_syEQ2boVphPjkJegxokWrCw%3D%3D
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3008954368
https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2018/05/website/medicijnmonitor-2018-nederland-efficient-en-zuinig-met-geneesmiddelen
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
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