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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 12 – 26 maart 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Advies „Bekostiging acute psychiatrische zorg‟ van de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa)   

27-03-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 390 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Advies Bekostiging acute psychiatrische  

Monitor acute psychiatrische zorg  

Stroomschema acuut psychiatrische hulpverlening  

Zie ook: 

NZa adviseert nieuwe bekostiging acute ggz - Nieuwsbericht NZa | 23-03-2018  

 

Kwaliteit van zorg  

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2018, over het verzameloverleg: 

Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg   

15-03-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 307 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over zorgvastgoed „Functioneel 

zorgvastgoed is als Zwitsers zakmes‟ d.d. 2 februari 2018 en het achterliggende rapport   

21-03-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 308 | Tweede Kamer  

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 19 december 2017, over de groeiende zorgkloof in Nederland   

20-03-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 892 | Tweede Kamer 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-390.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-390.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836705.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836707.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836706.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/03/23/nza-adviseert-nieuwe-bekostiging-acute-ggz
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-308.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-308.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-892.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-892.pdf
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Eerstelijnszorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij 

tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medische specialistische zorg per 1 januari 2019  

20-03-2018 | Kamerstuk 33578 nr. 52 | Tweede Kamer 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Toezending van onderzoeksrapporten die een relatie hebben met (de aanpak van) de 

arbeidsmarktvraagstukken in de zorg  

20-03-2018 | Kamerstuk 29282 nr. 305 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Keuzevrijheid in de wijkverpleging. Onderzoek naar ervaren knelpunten  

Zorgpact: samen op weg naar beter. Door verbinding onderwijs, zorg en overheid   

De aantrekkelijkheid van de intramurale ouderenzorg voor de hbo-opgeleide verpleegkundige  

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 21 februari 2018, over het ziekteverzuim in de zorg  

20-03-2018 | Kamerstuk 29282 nr. 304 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

Kabinet zet alles op alles om personeelstekort in de zorg terug te dringen - Nieuwsbericht 

Rijksoverheid.nl | 14-03-2018  

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Stand van zaken inzake de nieuwbouw van het hoofdkantoor van het Europees 

Geneesmiddelen Agentschap in Amsterdam   

19-03-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 472 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Analysis of effects in case of relocation of the European Medicines Agency (EMA) to the Netherlands  

 

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Fiche: Verordening Health Technology Assessment samenwerking (HTA 

samenwerking) 

15-03-2018 | Kamerstuk 22112 nr. 2504 | Tweede Kamer 

 

Officiële bekendmakingen 

Bekendmaking door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het ontwerpbesluit 

houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de 

volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie 

jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-52.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-52.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-52.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836042.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836044.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836043.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-304.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-304.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/14/kabinet-zet-alles-op-alles-om-personeelstekort-in-de-zorg-terug-te-dringen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-472.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-472.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-835878.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2504.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2504.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-15393.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-15393.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-15393.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-15393.pdf
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20-03-2018 | Staatscourant 2018, 15393 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Nederlandse inzet op EU-top in Brussel besproken 

20 maart 2018, debat - De Kamer spreekt met premier Rutte over de Nederlandse inzet tijdens de 

komende Europese Raad van 22 en 23 maart in Brussel. Onder andere de interne markt en de brexit 

staan daar op de agenda. 

De vervolmaking van de Europese interne markt is belangrijk, betoogt Mulder (VVD). Volgens hem 

valt er vooral winst te boeken bij de digitalisering, bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden aan 

internetapotheken. Van Ojik (GroenLinks) ziet de voordelen van de interne markt, maar er zijn 

volgens hem ook nadelen. Hij hekelt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, dierenwelzijn en 

milieunormen. Een voorbeeld van waar het fout gaat, is in zijn ogen de aanbestedingsplicht van 

gemeenten in de zorg. 

 

PvdA stelt vragen over ontbrekende huisartsenzorg 

13 maart 2018, mondelinge vragen - In sommige plaatsen is er voor nieuwe bewoners geen huisarts 

beschikbaar. Dijksma (PvdA) vraagt minister Bruins (Medische Zorg) wat hij daaraan gaat doen.  

 

Stemminguitslagen 

Motie ingediend bij het dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg  – 

Aangenomen 

 

Eerste Kamer 

Hamerstuk  

De Eerste Kamer heeft op 20 maart 2018 het wetsvoorstel Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg 

en de Inspectie jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd (34.797) als hamerstuk afgedaan. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Minister De Jonge start met aanpak eenzaamheid onder ouderen 

Nieuwsbericht | 20-03-2018  

Dinsdag 20 maart lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met 

een keur aan partijen die zich hard maken tegen eenzaamheid het actieprogramma Eén Tegen 

Eenzaamheid. Het programma schetst een aanpak om eenzaamheid onder ouderen eerder te 

signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. 

 

Kamerbrief over advies Gezondheidsraad: Protonentherapie bij kinderen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad over 

Protonentherapie bij kinderen 

Bijlagen: 

Protonentherapie voor kinderen alleen bij een ziekenhuis - Rapport | 20-03-2018 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/nederlandse-inzet-op-eu-top-brussel-besproken
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/pvda-stelt-vragen-over-ontbrekende-huisartsenzorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P03351
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34797_fusie_inspectie_voor_de
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34797_fusie_inspectie_voor_de
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/20/minister-de-jonge-start-met-aanpak-eenzaamheid-onder-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/20/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-protonentherapie-bij-kinderen
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Veiligheid van diepe sedatie/anesthesie bij kinderen - Rapport | 20-03-2018 

 

Kamerbrief over ontwikkelmodellen van geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-03-2018 

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer een brief over de wenselijkheid om tot 

nieuwe modellen te komen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en de plaats van dierproeven 

daarin. Aanleiding hiervoor waren vragen van het lid Wassenberg (PvdD). 

 

Kamerbrief over VSO Pilot beleidsevaluaties VWS 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt aan de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de VVD-, CDA-, 

GroenLinks en SP-fractie over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake de Pilot 

beleidsevaluaties VWS. 

Bijlage: 

Brief over Pilot beleidsevaluaties VWS - Brief | 22-03-2018 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Wlz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2018 

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Kamer de voortgangsrapportage 

over de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Bijlagen: 

Openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten - Brief | 24-01-2018 

Bijlage bij brief over openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten AWBZ en Wlz - Brief | 

24-01-2018 

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie - Rapport | 01-01-2018 

Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie - Monitor Woonvormen Dementie - 

Rapport | 01-01-2018 

Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie - 

Monitor Woonvormen Dementie - Rapport | 01-01-2018 

Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie - Monitor Woonvormen 

Dementie - Rapport | 01-01-2018 

Programma Landbouw en Zorg 2011 – 2017 - Rapport | 01-03-2018 

Vertellen telt! - Rapportage over het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het 

Kwaliteitsrapport - Rapport | 01-03-2018 

In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB - Rapport | 01-03-2018 

Eindrapportage Ruimte voor verpleeghuizen - Rapport | 01-02-2018 

Aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ cliënten - Brief | 07-03-2018 

 

Kamerbrief met reactie op initiatiefnota over zorgbuurthuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de initiatiefnota van het lid 

Marijnissen over het zorgbuurthuis. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/21/kamerbrief-over-ontwikkelmodellen-van-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/22/kamerbrief-over-vso-pilot-beleidsevaluaties-vws
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/22/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/26/kamerbrief-met-reactie-op-initiatiefnota-over-zorgbuurthuis
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Beantwoording Kamervragen over de brandbrief van de KNGF aan zorgverzekeraars 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kooiman en 

Hijink (beiden SP) over de brandbrief van de KNGF aan zorgverzekeraars. 

 

Beantwoording Kamervragen over facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek medisch 

specialistische zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer 

over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over 

het introduceren van een facultatieve prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de 

medische specialistische zorg per 1 januari 2019. 

 

Beantwoording Kamervragen over weren cliënten door thuiszorgorganisaties 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht dat 

thuiszorgorganisaties cliënten van Zilveren Kruis weren. 

 

Beantwoording Kamervragen over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten 

Kamerstuk: Kamervragen | 22-03-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Omtzigt (CDA) en 

Slootweg (CDA) over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Loek Winter omzeilt winstverbod zorg‟  

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ronnes en Slootweg (beiden CDA) 

over het bericht „Loek Winter omzeilt winstverbod zorg‟. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat experts stellen dat de aanpak van topsalarissen in zorg 

symboolpolitiek is 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) 

over het bericht dat experts stellen dat de aanpak van topsalarissen in zorg symboolpolitiek. 

 

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van de Wmo in Groningen 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Sazias (50PLUS) over de 

uitvoering van de Wmo in Groningen. 

 

Antwoord op Kamervragen over een chronisch tekort aan geneesmiddelen bij ziekenhuisapothekers 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Kooiman (SP) over het 

bericht dat ziekenhuisapothekers kampen met een chronisch tekort aan geneesmiddelen. 

 

Antwoord op Kamervragen over het bericht Farmabedrijven moeten open zijn over prijsvorming 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2018 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/16/beantwoording-kamervragen-over-de-brandbrief-van-de-kngf-aan-zorgverzekeraars
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/19/beantwoording-kamervragen-over-facultatieve-prestatie-eerstelijnsdiagnostiek-medisch-specialistische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/19/beantwoording-kamervragen-over-facultatieve-prestatie-eerstelijnsdiagnostiek-medisch-specialistische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/19/beantwoording-kamervragen-over-weren-clienten-door-thuiszorgorganisaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/22/beantwoording-kamervragen-over-een-brede-open-studie-naar-het-zorgstelsel-en-de-zorgkosten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98loek-winter-omzeilt-winstverbod-zorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/26/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-experts-stellen-dat-de-aanpak-van-topsalarissen-in-zorg-symboolpolitiek-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/26/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-experts-stellen-dat-de-aanpak-van-topsalarissen-in-zorg-symboolpolitiek-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/26/beantwoording-kamervragen-over-de-uitvoering-van-de-wmo-in-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/26/antwoord-op-kamervragen-over-een-chronisch-tekort-aan-geneesmiddelen-bij-ziekenhuisapothekers
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/26/antwoord-op-kamervragen-over-het-bericht-farmabedrijven-moeten-open-zijn-over-prijsvorming
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Dijksma (PvdA) over het 

bericht Farmabedrijven moeten open zijn over prijsvorming. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

PGB-verantwoording/controle door gemeenten - BADO-notitie 

Rapport | 13-03-2018 

Deze notitie is opgesteld om gemeenten te helpen bij de onderbouwing van de PGB-lasten in de 

jaarrekening. Zo kunnen de PGB-lasten getrouw en rechtmatig worden verantwoord, waarbij 

vervolgens de accountant deze informatie kan gebruiken bij de uitvoering van de controle. 

Rechtspraak 
 

Gemeente moet beter onderzoek doen naar behoefte maatschappelijke ondersteuning 

Rechtspraak.nl, Utrecht, 22 maart 2018  

De Centrale Raad van Beroep heeft zich op 21 maart 2018 voor het eerst uitgesproken over de vraag 

waar onderzoek van de gemeente aan moet voldoen wanneer een betrokkene zich meldt met een 

behoefte aan maatschappelijke ondersteuning en wat de bestedingsvrijheid van het 

persoonsgebonden budget onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) 

inhoudt. 

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:819 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:1321 - WMO en Jeugdwet 

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 09-03-2018  

Datum publicatie 23-03-2018  

Zaaknummer C/05/332541 / KZ ZA 18-21 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Raamovereenkomst tussen gemeenten en dienstverlener in kader van WMO en Jeugdwet. 

Gemeenten ontbinden raamovereenkomst buitengerechtelijk. Dienstverlener vordert nakoming. 

Afgewezen. Tekortkoming voldoende op voorhand aannemelijk. 

 

ECLI:NL:PHR:2017:1099 - Contractenrecht 

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 13-10-2017  

Datum publicatie 23-03-2018  

Zaaknummer 16/05548 

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:426, Gevolgd  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Contractenrecht. Opdracht m.b.t. digitaliseringsproject zorgprocessen ziekenhuis. Ontbindingsbeding. 

Project ondervindt vertraging. Aanpassing overeenkomst. Fatale termijn gehandhaafd voor het geval 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2018/03/13/pgb-verantwoording-controle-door-gemeenten---bado-notitie
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Gemeente-moet-beter-onderzoek-doen-naar-behoefte-maatschappelijke-ondersteuning.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:819
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1321
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2017:1099
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de nieuwe deadline niet gehaald wordt? Beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 

6:248 lid 2 BW) onderzocht? Ontbinding of opzegging raamovereenkomst; grond voor 

schadevergoeding? 

 

ECLI:NL:HR:2018:426 - Contractenrecht 

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 23-03-2018  

Datum publicatie 23-03-2018  

Zaaknummer 16/05548 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1099, Gevolgd  

In cassatie op: ECLI:NL:GHSHE:2016:3590, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Contractenrecht. Opdracht m.b.t. digitaliseringsproject zorgprocessen ziekenhuis. Ontbindingsbeding. 

Project ondervindt vertraging. Aanpassing overeenkomst. Fatale termijn gehandhaafd voor het geval 

de nieuwe deadline niet gehaald wordt? Beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid (art. 

6:248 lid 2 BW) onderzocht? Ontbinding of opzegging raamovereenkomst; grond voor 

schadevergoeding? 

 

ECLI:NL:RBZWB:2018:1745 - Motivatie uitspraak kort geding poliklinische bevalling Bravis-

ziekenhuis 

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant  

Datum uitspraak 23-03-2018  

Datum publicatie 23-03-2018  

Zaaknummer C/02/342069 / KG ZA 18-125 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Ziekenhuis handelt niet onrechtmatig jegens hoogzwangere vrouw door te weigeren uitvoering te 

geven aan de behandelingsovereenkomst op de door haar gewenste wijze.  

Ziekenhuis is niet gehouden met verloskundige een toelatingsovereenkomst te sluiten nu 

verloskundige de daarin opgenomen bepalingen niet wenst na te komen. 

Zie ook: 

Rechter wijst eis af van vrouw die met eigen verloskundige in ziekenhuis wil bevallen  – 

Rechtspraak.nl, 09-03-2018 

 

ECLI:NL:PHR:2018:163 - IE-procesrecht 

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 02-03-2018  

Datum publicatie 21-03-2018  

Zaaknummer 17/00570 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

IE-procesrecht. Art. 1019h Rv bij gehonoreerd procedureel niet-ontvankelijkheidsverweer. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:426
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:1745
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2018:1745
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Rechter-wijst-eis-af-van-vrouw-die-met-eigen-verloskundige-in-ziekenhuis-wil-bevallen.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:163
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ECLI:NL:RBROT:2018:2182 – Samenwerkingsovereenkomst ziekenhuis en medisch specialist 

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 16-03-2018  

Datum publicatie 16-03-2018  

Zaaknummer C/10/536680 / KG ZA 17-1116 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Vordering tot het verkrijgen van toegang tot ziekenhuis van medisch specialist toegewezen. 

Ziekenhuis veroordeeld tot het voortzetten van samenwerkingsovereenkomst. 

 

ECLI:NL:CBB:2018:54 - Wet marktordening gezondheidszorg 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 23-02-2018  

Datum publicatie 13-03-2018  

Zaaknummer 16/578 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wet marktordening gezondheidszorg. Vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage voor de 

beschikbaarheid van academische zorg aan de UMC‟s voor het jaar 2013 en verlening van dezelfde 

beschikbaarheidbijdrage voor het jaar 2013. Het College komt niet toe aan een beoordeling van de 

beroepsgronden die bij het aanvullend beroepschrift zijn aangevoerd tegen de vaststelling van de 

beschikbaarheidbijdrage 2013, nu de UMC‟s die bezwaren niet hebben aangevoerd tegen de 

verlening van de beschikbaarheidbijdrage 2013. Een andere tegen de vaststelling van de 

beschikbaarheidbijdrage 2013 aangevoerde beroepsgrond is tardief en wordt om die reden 

gepasseerd. Het centrale knelpunt in de onderhavige procedure betreft de à fonds perdu 

problematiek die volgens de UMC‟s is opgetreden als gevolg van de introductie van de 

prestatiebekostiging in de zorg. Het College is van oordeel dat die problematiek voor wat betreft de 

reguliere zorg buiten de omvang van het geschil valt. Het College acht het standpunt van verweerster 

dat de beschikbaarheidbijdragen voor kapitaallasten academische zorg kostendekkend moeten 

worden geacht nu die een één-op-één-omzetting van het voormalige DHAZ-kader betreft, niet 

onredelijk. Aan de voorhangbrief en de aanwijzing van de minister hebben de UMC‟s niet de 

verwachting kunnen ontlenen dat de in de beschikbaarheidbijdragen begrepen kapitaallasten ten 

opzichte van het voormalige DHAZ-kader zouden worden verhoogd. Beroep ongegrond. 

 

Arbeidsrecht, Wwz 

ECLI:NL:GHARL:2018:2334 

ECLI:NL:GHARL:2018:2335 

ECLI:NL:GHARL:2018:2336 

ECLI:NL:GHARL:2018:2337 

Zie ook: 

Rechter geeft FNV gelijk: ZONL moet 1,2 miljoen betalen aan 122 ex-medewerkers - FNV, 14-03-

2018 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:2182
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:54
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2334
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2335
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2336
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2337
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/Rechter-geeft-FNV-gelijk-ZONL-moet-12-miljoen-betalen-aan-122-exmedewerkers/
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa stemt in met fusieplannen Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics 

Nieuwsbericht | 13-03-2018  

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics kunnen hun fusieplannen verder uitvoeren. De 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de fusie tussen de overkoepelende holdings van beide 

zorgaanbieders goed. De instellingen moeten hun fusie nog voorleggen aan de Autoriteit Consument 

en Markt. 

 

Apotheekzorg: Kosten stabiel en meer collectieve contracten met zorgverzekeraars 

Nieuwsbericht | 15-03-2018  

De kosten voor apotheekzorg zijn in de afgelopen jaren licht gedaald en daarna weer licht gestegen. 

Ook valt op dat steeds meer apothekers zich verenigen in collectieven. In 2014 sloot 86 procent van 

de apothekers een contract met een zorgverzekeraar via zo‟n collectief. In 2017 was dat bijna 93 

procent. Dat blijkt uit de monitor Betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Aanbieders langdurige zorg kunnen kosten vergelijken met benchmark 

Nieuwsbericht | 20-03-2018  

In 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoek gedaan naar de kosten voor zorg onder de 

Wet langdurige zorg (Wlz). KPMG heeft het onderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn de 

gemiddelde kostprijzen berekend van de aanbieders van ouderenzorg (v&v), gehandicaptenzorg 

(ghz) en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

 

Wachttijden langdurige zorg: zorgkantoren verbeteren, maar actie blijft nodig 

Nieuwsbericht | 23-03-2018  

Vandaag houdt de Nederlandse Zorgautoriteit een bijeenkomst waar zorgkantoren goede 

voorbeelden delen om de wachttijden in de langdurige zorg aan te pakken. Goed presterende 

zorgkantoren weten wie waarom op de wachtlijst staat en helpen cliënten naar passende zorg die zo 

veel mogelijk aansluit op hun wensen. 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Inspectie start met het in beeld brengen van de hele verpleeghuiszorgsector 

Nieuwsbericht | 23-03-2018  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting is deze week begonnen met het in beeld 

brengen van de hele verpleeghuissector. De inspectie bezoekt de komende jaren alle 

zorgorganisaties en verzamelt hiermee informatie over persoonsgerichte zorg, deskundige 

medewerkers en sturen op kwaliteit en veiligheid. 

 

Oplossing voor nagenoeg alle gemelde medicijntekorten 

Nieuwsbericht | 26-03-2018  

Afgelopen jaar zijn er door bedrijven bijna 400 meldingen gemaakt van leveringsproblemen van 

medicijnen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2017 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/03/13/nza-stemt-in-met-fusieplannen-bergman-clinics-en-nl-healthcare-clinics
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/03/15/apotheekzorg-kosten-stabiel-en-meer-collectieve-contracten-met-zorgverzekeraars
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/03/20/aanbieders-langdurige-zorg-kunnen-kosten-vergelijken-met-benchmark
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/03/23/wachttijden-langdurige-zorg-zorgkantoren-verbeteren-maar-actie-blijft-nodig
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/03/23/inspectie-start-met-het-in-beeld-brengen-van-de-hele-verpleeghuiszorgsector
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/03/26/oplossing-voor-nagenoeg-alle-gemelde-medicijntekorten
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defecten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) coördineren het Meldpunt en werken samen met diverse partijen om 

leveringsproblemen te voorkomen of tot een geschikte oplossing te komen voor een tekort.  

The EU Single Market 
 

EIB lends EUR 20m to innovative company MedinCell 

Press release | 22 March 2018 | Brussels  

• This EUR 20m loan will enable MedinCell to develop new controlled, long-acting injectable 

treatments to significantly enhance patient care and quality of life.  

• This is the 120th operation approved in France under the Investment Plan for Europe, commonly 

known as the Juncker Plan, whose key objectives include supporting innovative companies and 

helping their development in Europe. 

A First European Venture Debt event bringing together more than 100 European business leaders 

and investors was held at the headquarters of the European Investment Bank (EIB) in Luxembourg 

today. At this event, the EIB and MedinCell announced that they had entered into a financial 

partnership to boost the research, development and innovation (RDI) activities of MedinCell, an 

innovative company specialising in controlled, sustained-release injectable medical treatments. 

Sector nieuws 
 

Jaarbeeld NVTZ 2017 

NVTZ, 19-03-2018 

We hebben als NVTZ in 2017 weer een aantal mooie stappen gemaakt in de professionalisering van 

raden van toezicht.  

 

Verslag inspiratiebijeenkomst Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 14 maart 

NVTZ, 22-03-2018 

Meike van Haperen  

Waardengericht en verbindend toezicht is de wenselijke vervolgstap in de ontwikkeling van het 

toezicht.  

 

Uitkomsten enquête WNT maart 2018 

NVTZ, 26-03-2018 

Onder haar leden heeft de NVTZ in maart 2018 een enquête met betrekking tot de Wet Normering 

Topinkomens (WNT) uitgezet. Aan de hand van feedback op de 'adviesregeling honorering raden van 

toezicht 2017 - 2020' willen we als NVTZ graag nadenken over een toekomstbestendige 

bezoldigingsstructuur.  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/news/eib-lends-eur-20m-innovative-company-medincell-2018-mar-22_en
https://www.nvtz.nl/nieuws/88-jaarbeeld-nvtz-2017
https://www.nvtz.nl/thema/innovatie-en-ontwikkeling/nieuws/89-verslag-inspiratiebijeenkomst-radicale-vernieuwing-verpleeghuiszorg-14-maart
https://www.nvtz.nl/nieuws/90-uitkomsten-enquete-wnt-maart-2018
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Ziekenhuizen willen minder registreren 

NVZ, 12-03-2018 

Het Diakonessenhuis uit Utrecht kondigde afgelopen week aan te stoppen met de aanlevering van 

100 vrijwillige indicatoren. Vrijwel tegelijkertijd lieten Rotterdamse ziekenhuizen in een interview met 

het AD weten af te willen van de vele kwaliteitskeurmerken. 

 

ZN: vergroot sluis dure geneesmiddelen 

ZN, 20-03-2018 

“Het is van belang dat de minister voor Medische Zorg en Sport op korte termijn meer dure 

geneesmiddelen in de sluis laat instromen.” Deze oproep deed Bart Benraad, programmamanager 

Dure Geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), tijdens een podcast van BNR over de 

betaalbaarheid van dure geneesmiddelen. Volgens Benraad dienen in de toekomst ook 

geneesmiddelen met een minder hoge budgetimpact in dit gesloten systeem of een ander 

vergelijkbaar instrument terecht te komen. Er ontstaat dan namelijk meer prijsdruk in de 

onderhandelingen met de farmaceutische industrie. 

 

André Rouvoet: “Samen werken aan échte vernieuwing van de zorg” 

ZN, 210-03-2018 

“Met een vergrijzende bevolking, voortschrijdende medische technologie en een steeds krappere 

arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat onze ouders, wijzelf én onze kinderen toegang hebben en 

houden tot goede zorg. En dat we de kosten van die zorg met elkaar in solidariteit kunnen en willen 

blijven dragen. Dat lijkt een „hoogover‟-boodschap, maar is volgens mij het verhaal dat we juist in ons 

dagelijks werk, zoals bij de zorginkoop, voor ogen moeten houden.” Dat zei André Rouvoet, voorzitter 

van Zorgverzekeraars Nederland, op de door Zorgvisie georganiseerde Dag van de Zorginkoop op 20 

maart jl. 

 

AIVD verzekert waarborgen medische gegevens in de Wiv 

KNMG, 13-02-2018 

De AIVD mag en zal nooit willekeurig medische dossiers en gegevens verzamelen. De AIVD moet 

medische gegevens bij tegenkomst in principe direct verwijderen. En de AIVD mag alleen 

ongeëvalueerde data delen met buitenlandse diensten als deze aan strenge criteria voldoen. Op deze 

drie belangrijke punten heeft de KNMG nu duidelijkheid gekregen van de AIVD. 

 

Huisartsentekorten: LHV en minister willen gezamenlijk onderzoek  

LHV, 15-03-2018 

De LHV heeft met minister Bruins overlegd over het (dreigende) huisartsentekorten. Aanleiding voor 

dit gesprek zijn signalen die wij krijgen uit diverse plekken in het land. Daaruit blijkt dat het moeilijk is 

om praktijkopvolging en waarnemers te vinden. Ook zijn er praktijken die patiëntenstops invoeren.  

 

Bestuur en toezichthouders Elkerliek botsen 

Medisch Contact, 26-03-2018 

Er is een conflict uitgebroken tussen de medische staf van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en de 

ondernemingsraad aan de ene kant en de raad van toezicht aan de andere kant. 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3656-ziekenhuizen-willen-minder-registreren
https://www.zorgvisie.nl/diakonessenhuis-schrapt-100-kwaliteitsindicatoren/
https://www.ad.nl/rotterdam/ziekenhuizen-in-rotterdam-willen-af-van-vele-keurmerken~a7c8a377/
https://www.ad.nl/rotterdam/ziekenhuizen-in-rotterdam-willen-af-van-vele-keurmerken~a7c8a377/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2881945600
https://www.bnr.nl/podcast/techenmedicijnen/10341018/betaalbaarheid-van-medicijnen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2885058560
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/aivd-verzekert-waarborgen-medische-gegevens-in-de-wiv.htm
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisartsentekorten-lhv-en-minister-willen-gezamenlijk-onderzoek
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/bestuur-en-toezichthouders-elkerliek-botsen.htm
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Onderzoek 
 

Leistikow: 'Wat is de waarde van overheidstoezicht?' 

Nieuwsbericht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd | 16-03-2018  

Prof.dr. Ian Leistikow aanvaardt met het uitspreken van zijn oratie op vrijdag 16 maart 2018 zijn ambt 

als bijzonder hoogleraar „Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg‟ aan 

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Met de benoeming zetten ESHPM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) hun 

succesvolle samenwerking voort als het gaat om praktijkgericht onderzoek naar toez icht op kwaliteit 

en veiligheid van de gezondheidszorg. 

 

Diana Delnoij benoemd tot bijzonder hoogleraar „Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg‟  

Zorginstituut Nederland, 23-03-2018 

Nieuwsbericht | 23-03-2018 | 16:30 

Prof. dr. Diana Delnoij start per 1 april 2018 als bijzonder hoogleraar “Sturing op kwaliteit en 

doelmatigheid van zorg” aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM) van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze bijzondere leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland. 

Delnoij gaat onderzoek doen naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en 

doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten.  

Publicaties 
 

JOR 2018/79 - Met noot - Damminga, S.R. - Gerechtshof Den Haag - 28-11-2017 

Doorstart ziekenhuis zonder betalen goodwillvergoeding aan medisch specialisten, Geen 

ongerechtvaardigde verrijking, Geen onrechtmatige daad, Verwijzing naar HR 30 september 2005, NJ 

2007/154, Samenhang met Hof Den Haag 28 november 2017, «JOR» 2018/80, m.nt. Van Geel  

  

Tender Nieuwsbrief 2018/2 - Do‟s en don‟ts van inkopen in het sociaal domein 

Uenk, N. - Met de decentralisaties van de AWBZ, de jeugdhulp en de participatiewet in 2015 werden 

de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten 

sluiten voor deze taken contracten met zorgaanbieders, maar het aanbesteden van deze „sociale 

diensten‟ is complex en doet regelmatig veel stof opwaaien. Dit artikel schetst de context die het 

inkopen van zorg en ondersteuning zo complex maakt, en beschrijft daarna enkele do‟s en don‟ts van 

inkopen in het sociaal domein. 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/03/16/leistikow-wat-is-de-waarde-van-overheidstoezicht
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/03/23/diana-delnoij-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-%E2%80%98sturing-op-kwaliteit-en-doelmatigheid-van-zorg%E2%80%99
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