Week 46

News Update Zorg

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 6 – 13 november 2017.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen
08-11-2017 | Kamerstuk 29689 nr. 875 | Tweede Kamer
Bijlagen:
De zorgverzekeringsmarkt: gedrag, kennis en solidariteit. Een verdiepend onderzoek naar verschillen
tussen groepen verzekerden
Keuzegedrag verzekerden
Zie ook:
Minder overstappen met uitgebreidere aanvullende verzekering – NIVEL, 08-11-2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (XVI) voor het jaar 2018
Brief regering; Portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10-11-2017 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 16 | Tweede Kamer

Tweede Kamer
PvdA vraagt naar kosten voor vallende ouderen
7 november 2017, mondelinge vragen - Sommige zorginstellingen berekenen extra kosten als
ouderen om hulp vragen na een valpartij. Dijksma (PvdA) vraagt minister De Jonge
(Volksgezondheid) wat hij daarvan vindt.

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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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Toespraak minister voor medische zorg en sport Bruno Bruins bij de ontvangst van het RVS-advies
‘Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen - beter, sneller, goedkoper'
Het conflict over dure geneesmiddelen speelt niet tussen de overheid en patiënten, maar tussen de
belangen van de geneesmiddelenindustrie en de belangen van de samenleving. Dat zei minister
Bruno Bruins voor medische zorg bij de ontvangst van het RVS-advies ‘Ontwikkeling nieuwe
geneesmiddelen - beter, sneller, goedkoper' in Den Haag.
Zie ook:
Slimmer ontwikkelen, sterker onderhandelen – RVS, 09-11-2017
Kamerbrief over gevoelige ziekenhuizenanalyse 2017
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2017
Minister Bruins (Medische Zorg) biedt het rapport van het RIVM betreft gevoelige ziekenhuisanalyse
2017 aan de Tweede Kamer.
Bijlage:
Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017 - Rapport | 09-112017
Kamerbrief over het bericht dat zorgverzekeraars premies kunstmatig hooghouden terwijl er
voldoende geld is
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2017
Minister Bruins (Medische Zorg) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer over het bericht dat
zorgverzekeraars premies kunstmatig hooghouden terwijl er voldoende geld is.
Kamerbrief over het verzoek om toezending van het rapport over de VWS-monitor
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-11-2017
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van het kennisconsortium StaatVenZ
met daarin verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden van de VWS-monitor.
Bijlage:
Adviesnotitie doorontwikkeling VWS-monitor - Rapport | 09-11-2017
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met
persoonsgebonden budget (pgb)
Kamerstuk: Kamervragen | 09-11-2017
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van Kamerlid Marijnissen (SP) over het bericht dat
bendes het gemak ontdekt hebben van fraude met persoonsgebonden budget.
Beantwoording Kamervragen over bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuis Groep Twente
willen doordrukken
Kamerstuk: Kamervragen | 06-11-2017
Minister Bruins (Medische Zorg) beantwoordt de vragen van Kamerlid Kooiman (SP) over de
bezuinigingen die bestuurders van ZGT op de locaties van Hengelo en Almelo willen doordrukken.
Beantwoording Kamervragen over conflict tussen verloskundigen en zorgverzekeraars om tarieven
Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2017
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Minister Bruins (Medische Zorg) beantwoordt de vragen van Kamerleden De Jonge van Ellemeet (GL)
en Kooiman (SP) over een conflict tussen verloskundigen en zorgverzekeraars om tarieven.
Antwoord op Kamervragen over verloskundigen die massaal hun contract opzeggen bij de
zorgverzekeraars
Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2017
Minister Bruins (Medische Zorg) beantwoord vragen van Kamerlid Kooiman (SP) over verloskundigen
die massaal hun contract opzeggen bij de zorgverzekeraars.
Antwoord op Kamervragen over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer
Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2017
Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerli d
Marijnissen (SP) over fraude bij zorgaanbieder Job Lanceer.
Antwoorden op Kamervragen over ontslagen in de zorg
Kamerstuk: Kamervragen | 13-11-2017
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van Kamerlid Marijnissen (SP) over opnieuw
honderden ontslagen in de zorg.

Rechtspraak
Beslissing over vervolg strafzaken Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Rechtspraak.nl, 10-11-2017
Deze week hield de rechtbank Limburg op meerdere dagen een regiezitting in de strafzaken tegen
twee verdachten die beschuldigd worden van (kort gezegd) verduistering, valsheid in geschrifte en
oplichting. Dit rondom zorggelden bij de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg. Afgelopen maandag
deed de advocaat van de verdachten een groot aantal verzoeken en op woensdag reageerde de
officier van justitie daar op. Vandaag heeft de rechtbank op alle verzoeken beslist.
Uitspraken:
ECLI:NL:RBLIM:2017:10932
ECLI:NL:RBLIM:2017:10933
ECLI:NL:RBROT:2017:8489 – Aanbesteding jeugdzorg
Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 24-10-2017
Datum publicatie 08-11-2017
Zaaknummer C/10/534311 / KG ZA 17-981
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Aanbesteding. Vordering om het totaalbedrag dat beschikbaar is voor de opdracht (jeugdzorg) te
verhogen van circa € 38.200,00 per jaar naar het bedrag van € 54.580,00 per jaar.
Geen sprake van disproportionaliteit. In de onderhavige aanbesteding is niet bepaald dat alle risico’s
worden toegewezen aan de inschrijver. Niet voldoende aannemelijk dat de schatting van het
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benodigde budget voor de opdracht onjuist is. indien het budget en het totaal van de vastgestelde
productieplafonds niet toereikend zal blijken kan op grond van de raamovereenkomst het
productieplafond van opdrachtnemers met 15% worden verhoogd. Van disproportionaliteit of andere
ongeregeldheden die grond zouden opleveren voor ingrijpen door de voorzie ningenrechter is niet
gebleken.
ECLI:NL:RBNHO:2017:9242 - Tarieven voor de inkoop van jeugdhulp in 2018
Instantie Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak 03-11-2017
Datum publicatie 07-11-2017
Zaaknummer C/15/265474 / KG ZA 17-818
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Vonnis in kort geding over de vraag of door de gemeente voorgeschreven tarieven voor de inkoop
van jeugdhulp in 2018 redelijk zijn.
Tussenvonnis waarin partijen wordt geoordeeld dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van
partijen om de continuïteit van de jeugdzorg in de regio te waarborgen, de kwaliteit op peil te houden
en de doelmatigheid waar mogelijk te vergroten.
Partijen moeten nader met elkaar in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de nieuwe
bekostigingssystematiek.
Als partijen er niet uitkomen in onderling overleg volgens het stappenplan, kunnen zij vragen om
voortzetting van het kort geding, van welke voortzetting het stramien al is voorgeschreven,

Sector nieuws
Vier zorgverzekeraars tekenen voor bevorderen van ‘Positieve Gezondheid’
ZN, 07-11-2017
Het Institute for Positive Health (iPH), VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis tekenden gisteren een
overeenkomst waarmee zij gezamenlijk hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid laten zien
om de patiëntgerichte zorg te bevorderen.
Huisartsenzorg groeit al jaren hardst van alle zorgsectoren
ZN, 06-11-2017
Zorgverzekeraars Nederland meldt in reactie op berichten van LHV en InEen dat zorgverzekeraars de
afgelopen jaren structureel meer geld investeren in de huisartsenzorg. Elk jaar komt er 5% bij en voor
2018 wordt een stijging van meer dan 6% verwacht. Daarmee groeit de huisartsenzorg veel harder
dan de rest van de gezondheidszorg. En dat is ook nodig omdat huisartsen steeds meer zorg
verlenen omdat mensen langer thuis wonen. De LHV en InEen lijken nu bij voorbaat te streven naar
het maximaal opmaken van wat de overheid voor 2018 in de begroting als de limiet voor
huisartsenzorg heeft vastgesteld. ZN stelt vast dat zorgverzekeraars in veel regio ’s gehoor geven aan
de inhoudelijke afspraken uit het akkoord tussen huisartsen en zorgverzekeraars, maar dat het niet
kan zijn dat bij voorbaat ook de maximale financiële groeiruimte voor 2018 wordt opgeëist.
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Huisartsenorganisaties samen op de bres voor toekomst ANW
LHV, 10-11-2017
Huisarts-bestuurders van InEen, LHV en VPHuisartsen hebben vrijwel unaniem ingestemd met een
nieuwe gezamenlijke aanpak voor het oplossen van de problemen in de ANW -zorg. Dat is de
uitkomst van de allereerste gezamenlijke ledenraad van de drie huisartsenorganisaties.
Nieuw rapport 'Wmo in uitvoering': vernieuwing vanuit de Wmo
VNG, 10-11-2017
Het (eind)rapport van het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering' komt voort uit de zoektocht van alle
betrokken partijen hoe de vernieuwing kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede
vernieuwing vanuit de Wmo.

Publicaties
Analyse economische en budgettaire effecten van pakket wijzigingsvoorstellen van GroenLinks, SP
en PvdA op het Regeerakkoord
CPB Notitie, 08-11-2017
Het CPB heeft op verzoek van de fracties in de Tweede Kamer van GroenLinks, SP en PvdA de
budgettaire en economische effecten van hun pakket wijzigingsvoorstellen op het Regeerakkoord
bezien. Dit pakket is ons op 2 november j.l. aangeleverd.
Artsen hebben vertrouwen in standaarden voor gegevensuitwisseling
NIVEL, 13-11-2017
Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een compleet en actueel beeld van de
gezondheidssituatie van de patiënt. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid. Want continue
beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier maakt de kans op fouten kleiner. Het
gebruik van standaarden draagt hieraan bij. Driekwart van de artsen vindt het gebruik van
standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen.
Nieuw: NIVEL Barometer Solidariteit in het Zorgstelsel
NIVEL, 07-11-2017
De nieuwe NIVEL Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft inzicht in de
betalingsbereidheid van Nederlandse bevolking voor zorgkosten van anderen. Hieruit blijkt dat de
bereidheid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen is gedaald tussen 2013 en 2015.
Gst. 2017/165 - De Gemeentestem, Decentralisatie, differentiatie en democratie
Engels, J.W.M.
TGMA 2017/3 - Privacy in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg
Hulst, E.H. - C-442 - ECLI:EU:C:2016:890
RegelMaat 2017/5.7 - Het ambacht - ‘Een beetje wet kost drie dagen’: het bevriezingswetje eigen
risico zorgverzekering en andere spoedwetten
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Borman, T.C. - Bestuursrecht - Eerste Kamer - Spoedwet - Strafrecht - Tweede Kamer Wetsprocedure – Zorgverzekering
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Weyer VerLoren van Themaat
advocaat-partner
T +31206056183
M +31653655833
E w.verloren@houthoff.com
Amsterdam

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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