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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 18 december 2017 – 8 

januari 2018. U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Koninklijke boodschap 

27-12-2017 | Kamerstuk 34858 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet 

27-12-2017 | Kamerstuk 34858 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting   

27-12-2017 | Kamerstuk 34858 nr. 3 | Tweede Kamer  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport   

27-12-2017 | Kamerstuk 34858 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

Samenvatting advies wetsvoorstel medezeggenschap zorginstellingen 2018 – RvS, 21-12-2017 

 

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om 

gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband 

met het verminderen van uitvoeringslasten 

Koninklijke boodschap   

27-12-2017 | Kamerstuk 34857 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

 

https://www.houthoff.com/Search/insights#o=publishingdate,Descending&insightstype=news update&sectors=healthcare and life sciences
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-4.pdf
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=489&summary_only=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-1.pdf
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Voorstel van wet   

27-12-2017 | Kamerstuk 34857 nr. 2 | Tweede Kamer  

  

Memorie van toelichting   

27-12-2017 | Kamerstuk 34857 nr. 3 | Tweede Kamer 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport   

27-12-2017 | Kamerstuk 34857 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

Nieuw wetsvoorstel zorgt voor minder papier en meer zorg - Rijksoverheid.nl | 22-12-2017  

Samenvatting advies over de wijziging van de Jeugdwet – RvS, 21-12-2017 

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Reactie op het DNB-rapport 'Visie op toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars'  

21-12-2017 | Kamerstuk 29689 nr. 882 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

DNB-rapport 'Visie op toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars'  

  

Brief regering; Advies NZa inzake collectiviteiten  

21-12-2017 | Kamerstuk 29689 nr. 883 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Advies zorginhoudelijke criteria bij collectieve zorgverzekeringen  

 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief 

regering 

Rapport ‘Transparantieregister Zorg 2015’  

02-01-2018 | Kamerstuk 32620 nr. 196 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Transparantieregister Zorg 2015  

Zie ook: 

Registraties in Transparantieregister Zorg kunnen nog beter - Nieuwsbericht IGJ | 22-12-2017  

 

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet 

toetreding zorgaanbieders) 

Nota naar aanleiding van het verslag   

02-01-2018 | Kamerstuk 34767 nr. 6 | Tweede Kamer 

 

Nota van wijziging  

03-01-2018 | Kamerstuk 34767 nr. 7 | Tweede Kamer  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-4.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2017/12/21/nieuw-wetsvoorstel-zorgt-voor-minder-papier-en-meer-zorg
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=488&summary_only=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-882.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827853.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-883.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827783.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-196.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828548.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2017/12/22/registraties-in-transparantieregister-zorg-kunnen-nog-beter
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-7.pdf
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Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) 

Nota naar aanleiding van het verslag   

02-01-2018 | Kamerstuk 34768 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Nota van wijziging  

03-01-2018 | Kamerstuk 34768 nr. 6 | Tweede Kamer  

 

Fraudebestrijding in de zorg 

Brief regering; Aanpak Rechtmatige Zorg   

03-01-2018 | Kamerstuk 28828 nr. 105 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Overzicht van beantwoorde toezeggingen  

Reactie op artikelen Omroep Gelderland en het Financieele Dagblad  

Aanpak Rechtmatige Zorg 2017  

 

Topinkomens 

Brief regering; Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2016  

20-12-2017 | Kamerstuk 30111 nr. 106 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

WNT-jaarrapportage 2016 - overzicht geconstateerde overtredingen en getroffen 

handhavingsmaatregelen op grond van artikel 7.1 WNT  

 

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 

Brief regering; Rapport KPMG inzake Medische Technologie Nederland   

02-01-2018 | Kamerstuk 32805 nr. 58 | Tweede Kamer 

Bijlage:  

The MedTech market in the Netherlands  

 

Brief regering; Centralisatie en harmonisatie tolkvoorziening   

02-01-2018 | Kamerstuk 32805 nr. 59 | Tweede Kamer  

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen   

19-12-2017 | Kamerstuk 29477 nr. 459 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling 

maximumprijzen geneesmiddelen in verband met een verzoek op grond van artikel 3, tweede lid, van 

de Wet geneesmiddelenprijzen  

Toelichting  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-105.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828714.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828713.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-106.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827665.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827665.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-58.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828582.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-59.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-459.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827358.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827358.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827358.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-827359.pdf
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Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een nadere duiding over de passage in het 

regeerakkoord inzake de maximumprijzen voor geneesmiddelen   

02-01-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 460 | Tweede Kamer  

 

Brief regering; Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg   

02-01-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 461 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg  

Bijlage bij Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg  

Zie ook: 

Kosten dure medicijnen blijven stijgen - Nieuwsbericht NZa | 21-12-2017  

Uitgaven dure geneesmiddelen blijven stijgen – NVZ, 21-12-2017 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2018 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake de onderhandelingen over nieuwe 

zorgakkoorden  

02-01-2018 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 119 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Acties verbetering informatiepositie privacy/medisch beroepsgeheim   

02-01-2018 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 120 | Tweede Kamer  

 

Brief regering; Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van VWS 

03-01-2018 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 121 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Zorginkoop Wijkverpleging 

 

Officiële bekendmakingen 

Besluit van 13 december 2017, houdende wijziging van het Besluit van 6 december 2007, houdende 

tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die 

zorg verlenen (Stb. 2007, 518) in verband met een verlenging van het besluit en de reikwijdte van het 

concentratietoezicht op aanbieders van maatschappelijke ondersteuning   

22-12-2017 | Staatsblad 2017, 503 | AMvB | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

 

Tweede Kamer 

Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 

Selectie aangenomen moties: 

Motie van het lid Agema over de best practices in de verpleeghuiszorg 

Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen 

Motie van het lid Ellemeet c.s. over samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-460.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-460.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-461.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828466.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828467.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/kosten-dure-medicijnen-blijven-stijgen
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3604-uitgaven-dure-geneesmiddelen-blijven-stijgen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-119.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-119.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-120.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-121.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-828791.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-503.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-503.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-503.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-503.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P17645
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P17645
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z18011&did=2017D37197
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z18018&did=2017D37207
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z18024&did=2017D37229
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Motie van het lid Van den Berg c.s. over het huidige risicovereveningssysteem 

Motie van het lid Slootweg c.s. over afspraken over kwaliteit en prijs in meerjarencontracten  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kamerbrief over rapportages wachttijden, ambulantisering en regeldruk ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de 1e 

tussenrapportage over het terugdringen van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook 

stuurt hij 2 andere rapporten over de ggz mee. 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Wachttijden in de ggz - Rapport | 22-12-2017 

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017 - Rapport | 22-12-2017 

Brief van de begeleidingscommissie LMA - Brief | 22-12-2017 

Tussenrapportage 0-meting Evaluatie merkbaar minder regeldruk in de GGZ - Rapport | 29-09-2017 

Zie ook: 

NZa: versnel aanpak wachttijden ggz – Nieuwsbericht NZa | 22-12-2017  

GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars hard aan de slag met wachttijden – ZN, 28-12-2017 

 

Kamerbrief over voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2017 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de 

implementatie van het advies van de commissie Dannenberg en de maatregelen om meer zicht te 

krijgen op daklozen, zwerfjongeren en de mensen die beschermd wonen. 

Bijlagen: 

Toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen - brief aan gemeenten - 

Brief | 22-12-2017 

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: de regio's aan zet! - Rapport | 14-11-2017 

Informatiekaarten over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de verschillende regio's  - 

Rapport | 22-12-2017 

Cijfers maatschappelijke opvang 2016 - Rapport | 22-12-2017 

Factsheet Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen - Rapport | 22-

12-2017 

Praktijktest toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2017 - Rapport | 22-12-2017 

Rechtspraak 
 

Tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek  

Rechtspraak.nl, 21-12-2017 

Vandaag verklaart het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de beroepen van 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders tegen de tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke 

gezondheidszorg (sGGZ) gegrond. 

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2017:402 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z18031&did=2017D37237
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z18035&did=2017D37241
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/12/22/kamerbrief-over-rapportages-wachttijden-ambulantisering-en-regeldruk-ggz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/22/nza-versnel-aanpak-wachttijden-ggz
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2673672192
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2017/12/22/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Tarieven-gespecialiseerde-geestelijke-gezondheidszorg-gebaseerd-op-ondeugdelijk-onderzoek-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2017:402
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Holland Venture mag verder met overname Ortius 

Nieuwsbericht | 29-12-2017  

Holland Venture mag verder met de overname van revalidatiekliniek Ortius. De Nederlandse 

Zorgautoriteit heeft de aanvragen voor een overname in een spoedprocedure goedgekeurd, zodat de 

continuïteit van zorg aan patiënten van Ortius geregeld kan worden. 

 

Parnassia en MET ggz kunnen verder met overname Virenze 

Nieuwsbericht | 29-12-2017  

Ggz-aanbieders Parnassia en MET ggz kunnen verder met hun overnameplannen voor ggz-instelling 

Virenze. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft beide aanvragen voor een overname in een 

spoedprocedure goedgekeurd, zodat de continuïteit van zorg aan patiënten van Virenze geregeld kan 

worden. 

Zie ook: 

Parnassia wil een deel van Virenze overnemen (concentratiemelding) – ACM, 08-01-2018 

 

NZa: Telefonische informatie zorgverzekeraars op orde 

Nieuwsbericht | 22-12-2017  

Zorgverzekeraars geven bellers de juiste informatie tijdens de overstapperiode. Dat constateert de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een onderzoek tijdens de nu lopende overstapperiode. 

Zorgverzekeraars moeten hun telefonische informatieverstrekking op hoog niveau houden en waar 

nodig verbeteren. Wij zijn tevreden over de resultaten na een periode van drie jaar van intensief 

toezicht. 

 

Boete van NZa voor zorginstelling Laurens 

Nieuwsbericht | 21-12-2017  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een boete van € 400.000 opgelegd aan Stichting Laurens 

wegens niet correct declareren. De instelling heeft het bedrag dat zij teveel gedeclareerd had 

inmiddels terugbetaald aan de zorgverzekeraars. De NZa startte vorig jaar een onderzoek bij Laurens 

na een melding dat de organisatie onjuiste declaraties had ingediend. 

 

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop 

Nieuwsbericht | 19-12-2017  

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een 

wijziging in haar zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende kenbaar heeft gemaakt aan aanbieders 

van hulpmiddelen. Dit druist in tegen de transparantieregels voor de zorginkoop. Inmiddels heeft de 

zorgverzekeraar haar interne procedures voor de zorginkoop verbeterd. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Nieuwsbericht  

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn vertrekt bij de ACM - 08-01-2018 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/29/holland-venture-mag-verder-met-overname-ortius
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/29/parnassia-en-met-ggz-kunnen-verder-met-overname-virenze
https://www.acm.nl/nl/publicaties/parnassia-wil-een-deel-van-virenze-overnemen-concentratiemelding
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/22/nza-telefonische-informatie-zorgverzekeraars-op-orde
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/boete-van-nza-voor-thuiszorginstelling-laurens
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2017/12/19/nza-beboet-zorgverzekeraar-die-onvoldoende-transparant-is-tijdens-zorginkoop
https://www.acm.nl/nl/publicaties/bestuursvoorzitter-chris-fonteijn-vertrekt-bij-de-acm
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Correspondentie  

Jeroen Bosch Ziekenhuis mag ZANOB overnemen (eindmededeling) - 02-01-2018 

 

Besluit  

Toelichting besluit ACM op melding fusie Catharina Ziekenhuis en Sint Anna Ziekenhuis  - 22-12-2017 

Sector nieuws 
 

Actualisering model klokkenluidersregeling 

Brancheorganisaties Zorg, 08-01-2018 

Johan van der Spek  

Het model klokkenluidersregeling is geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het 

model van juli 2017 zijn: 

- veel explicieter is in de toelichting aangegeven dat de instelling de keuze heeft om (naast de 

vertrouwenspersoon) ‘iedere leidinggevende’ of alleen de raad van bestuur als meldinstantie aan 

te wijzen; 

- verhelderd is dat de melder bij het vermoeden van een misstand in een andere organisatie kan 

kiezen om dat volgens de eigen interne procedure te doen of rechtstreeks bij die andere 

organisatie, volgens de daar geldende klokkenluidersregeling; 

- de redactie is verbeterd. 

 

De Governancecode Zorg en BV-constructies 

ActiZ, 20-12-2017 

De afgelopen periode is er regelmatig aandacht geweest voor BV-constructies waarmee het 

beloningsplafond (WNT) en winstverbod in de zorgsector omzeild wordt. Hierbij gaat het vaak over 

constructies waarbij de zorgorganisatie de rechtsvorm heeft van een stichting en waarbij deze 

stichting de zorgverlenging uitbesteedt aan een BV. De stichting is toegelaten in het kader van de 

WTZi en kan lid zijn van een van de brancheorganisaties. In BOZ-verband, waar ActiZ, VGN, NVZ, 

GGZ nl en NFU in participeren, is gekeken wat hierover in de Governancecode Zorg is geregeld.  

In de bijlage treft u een uitwerking van het BOZ aan de hand van een drietal vragen aan.  

 

Zorgverzekeraars: betere bescherming van kwaliteitsregistraties 

ZN, 20-12-2017 

Zorgverzekeraars willen betere bescherming voor kwaliteitsregistraties. Dit benadrukt 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. De ambitie van minister Bruins 

is om voor 50% van de ziektelast van aandoeningen binnen de medisch specialistische zorg de 

uitkomsten van de zorg transparant te hebben in 2022. Zorgverzekeraars steunen hem hierin. 

Kwaliteitsregistraties zijn cruciaal bij deze ambitie en verdienen daarom betere bescherming zodat de 

ontwikkeling van nieuwe registraties kan worden versneld. 

 

Minister: "Afspraken akkoorden zo nodig meer verplichtend"  

LHV, 18-12-2017 

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg wil afspraken in hoofdlijnakkoorden indien nodig een meer 

verplichtend karakter wil geven. Dat zei hij in het debat over de VWS-begroting. De LHV is blij met 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/jeroen-bosch-ziekenhuis-mag-zanob-overnemen-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/toelichting-besluit-acm-op-melding-fusie-catharina-ziekenhuis-en-sint-anna-ziekenhuis
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/actualisering-model-klokkenluidersregeling/
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/wp-content/uploads/2018/01/Klokkenluidersregeling-BOZ-model-2018.doc
https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=48200
https://www.actiz.nl/stream/bv-constructies-info.pdf
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2654928896
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/minister-afspraken-akkoorden-zo-nodig-meer-verplichtend
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deze uitspraak. Eerder riepen InEen en de LHV Bruins op om te zorgen voor meer waarborgen dat 

gemaakte afspraken worden nagekomen. 

 

Extra geld voor verpleeghuizen moet naar meer personeel  

FNV, 02-01-2018, Anne Leenen (persvoorlichter) 

De FNV is het niet eens met de oproep van vertrekkend directeur van Actiz, Guus van Montfoort. Hij 

vindt dat het extra geld dat dit jaar vrijkomt voor verpleeghuizen naar extra scholing van werknemers 

moet gaan. Er is echter al 275 miljoen euro vrijgemaakt voor scholing. De FNV vindt dat verdere extra 

middelen naar meer handen aan het bed moeten gaan. 

 

Peiling contractering 2018: veel zorgverzekeraars blijven achter 

Consumentenbond, 28-12-2017 

Nieuws  |  Hoe ver zijn de zorgverzekeraars nu (peildatum 29 december 2017) met het sluiten van 

contracten en wat zijn de verschillen met 2017? Veel zorgverzekeraars blijven achter, zo blijkt uit  de 

uitkomsten van onze peiling. 

Onderzoek 
 

'Bestuurders in beeld': onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van 

zorgorganisaties 

NVZD, 03-01-2018 

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een 

onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken. In 

de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren Sophie Bijloos, Wilma van der Scheer en Lizette van 

Veen-Berkx de uitkomsten van het laatste onderzoek. Welke trends in besturen zetten zich voort en 

welke veranderingen treden er op? 

 

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 gepubliceerd 

NVZ, 02-01-2018 

De vijfde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland is op 

15 december 2017 gepubliceerd. De informatie in dit rapport, door DHD samengesteld in opdracht 

van de NVZ en NFU, biedt een goed inzicht in de omvang van de kostenontwikkeling en de 

achterliggende factoren. Lees meer of download het rapport op de website van DHD. 

 

Nieuwe publicatie Van Controle naar Dialoog 

NVTZ, 19-12-2017 

De afgelopen anderhalf jaar namen enkele raden van toezicht deel aan de Community of Practice 

Koplopers in Toezicht (RIBW Overijssel, Opella, Vincent van Gogh, Novadic Kentron, JP van den 

Bent, de Baalderborg Groep, Het Baken). Een initiatief van de NVTZ in samenwerking met Broosz. 

Doelstelling was om samen de zorg en toezicht in de eigen praktijk verder vorm te geven en te 

vernieuwen. Uit de onderlinge gesprekken en op basis van de gedeelde ervaringen is de publicatie 

‘Van Controle naar Dialoog’ ontstaan. 

https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/januari/extra_geld_verpleeghuizen_moet_naar_meer_personeel/
https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/peiling-contractering-2018-veel-zorgverzekeraars-blijven-achter
https://www.nvzd.nl/
https://www.nvzd.nl/
https://nvzd.klantsite.net/l/library/download/urn:uuid:6413077d-66bb-4484-884b-1325ffb297d0/bestuurders+in+beeld.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3609-rapport-kostenontwikkeling-ziekenhuiszorg-2016-gepubliceerd
https://www.dhd.nl/over-ons/nieuws/Paginas/Publicatie-Rapport-Kostenontwikkeling-Ziekenhuiszorg-2016.aspx
https://www.nvtz.nl/nieuws/79-nieuwe-publicatie-van-controle-naar-dialoog
https://www.nvtz.nl/?file=1972&m=1513691729&action=file.download
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European Commission 
 

Investment Plan for Europe: EIB grants financing to pharmaceutical company AMW 

Press release | 21-12-2017 | Brussels 

The European Investment Bank (EIB) will provide financing of €25m to AMW GmbH (AMW), a 

German pharmaceutical company specialised in the development and manufacturing of innovative 

drug delivery systems. 

Publicaties 
 

ZIP 2017/165 - Art. - Rutte III en het medisch specialistisch bedrijf I 

Meersma, K.D.  

 

ZIP 2017/167 - Art. - Geen hervormingen, wel verbeteringen 

Noordermeer, A. e.a. 

 

TvGR 2017/8.4 - Begrippenkader Wkkgz en incidentenbenadering frustreren kwaliteit van zorg - 

Reactie op TvGR-artikel Laarman: ‘De professionele standaard; wat is een open en eerlijke reactie na 

een medisch incident?’ 

Haan de, F.H. 

 

TvGR 2017/8.3 - De beoordeling van geneesmiddelenonderzoek onder de nieuwe Europese 

verordening – leuker kunnen we het wél maken - Reactie op TvGR-artikel Van der Windt: ‘De 

beoordeling van geneesmiddelenonderzoek onder de nieuwe Europese verordening – niet leuker, niet 

makkelijker’ 

Al, M. e.a. 

 

TvGR 2017/8.2 - Artikel - De Algemene verordening gegevensbescherming: een introductie voor de 

zorgsector 

Balen van, C. e.a. 
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