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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 12 – 19 februari 2018. 

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) 

Brief regering; Gestand doen van toezeggingen vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet 

toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34768) 

14-02-2018 | Kamerstuk 34767 nr. 8 | Tweede Kamer 

 

Kwaliteit van zorg  

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

werkzaamheden van 7 februari 2018, over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor 

ouderen voor wie geen zorgplek meer is 

12-02-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 296 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Review Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling  

 

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

Werkzaamheden van 13 februari 2018, over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de 

zorg  

15-02-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 298 | Tweede Kamer  

 

Langdurige zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2018, over Wijkverpleging / Dementie / 

Palliatieve zorg 

16-02-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 206 | Tweede Kamer 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-297.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-297.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-297.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-832232.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-298.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-298.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-298.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-832899.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-832899.pdf
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Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 31 januari 2018, over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden 

15-02-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 205 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

geneesmiddelentekorten  

13-02-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 468 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten 

 

Brief regering; RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit 

en problematiek 

19-02-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 469 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

RIVM rapport Off-labelgebruik van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit en problematiek 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Ierland wil zich aansluiten bij geneesmiddelencoalitie BeNeLuxA 

Nieuwsbericht | 14-02-2018  

Ierland wil zich aansluiten bij BeNeLuxA. Dat heeft de Ierse minister voor Volksgezondheid, Simon 

Harris, bekend gemaakt. Dit samenwerkingsverband van Nederland, België, Luxemburg en 

Oostenrijk, is opgericht om gezamenlijk prijsonderhandelingen te gaan voeren met farmaceutische 

bedrijven, informatie uit te wisselen en samen te werken bij de uitdagende ontwikkelingen rond 

geneesmiddelen. 

 

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer 

Nieuwsbericht | 15-02-2018  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Cathy van Beek benoemd tot 

kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de 

beweging naar duurzame zorg te versnellen. 'Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te 

winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke 

instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.' 

 

Transvision wint aanbesteding Valysvervoer 

Nieuwsbericht | 17-02-2018  

Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor 

mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde 

Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-205.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-205.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-468.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-468.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-832377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-832951.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-832951.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-832952.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/02/14/ierland-wil-zich-aansluiten-bij-geneesmiddelencoalitie-beneluxa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/02/15/ministerie-van-vws-zorg-moet-en-kan-duurzamer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/02/16/transvision-wint-aanbesteding-valysvervoer
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Kamerbrief over motie Markuszower en Agema inzake Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de commissiebrief over de brief bij 

de motie Markuszower en Agema inzake Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector.  

 

Kamerbrief over rapporten pgb 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van een aantal rapporten over 

het persoonsgebonden budget (pgb). 

Bijlagen: 

Regie en vertegenwoordiging bij pgb-beheer - Rapport | 19-12-2017 

Overzicht scenario's toekomstig beheer pgb - Rapport | 19-12-2017 

Hulp en vertegenwoordiging bij pgb-beheer - Rapport | 19-12-2017 

Cliëntenraadpleging Zvw-pgb - Rapport | 01-12-2017 

Praktijkteam Zvw-pgb: evaluatie van een trialbijeenkomst - Rapport | 01-12-2017 

Eindrapportage Ketenregie Trekkingsrechten PGB - Rapport | 01-12-2017 

Ketenregie Trekkingsrecht PGB - Rapport | 22-02-2016  

Resultaten werkagenda Ketenregie Trekkingsrechten PGB 2016 en 2017 - Rapport | 01-12-2017 

 

Kamerbrief over resultaten e-healthweek 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de e-healthweek 2018. 

De e-healthweek 2018 vond plaats van 20 tot en met 26 januari. E-health is een verzamelnaam voor 

allerlei vormen van digitale ondersteuning in de zorg. 

Bijlagen: 

Infographic e-healthweek 2018 - Publicatie | 16-02-2018 

Feitenblad impact e-healthweek 2018 - Publicatie | 16-02-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Honderdduizenden ouderen houden dure 

ziekenhuisbedden bezet' 

Kamerstuk: Kamervragen | 14-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) en minister Bruins (Medische Zorg) beantwoorden de vragen van de 

Kamerleden De Vries (VVD) en Hermans (VVD) over de berichten 'Honderdduizenden ouderen 

houden dure ziekenhuisbedden bezet' en 'Veel 65-plussers liggen onnodig in ziekenhuis'. 

 

Beantwoording Kamervragen over nieuwe bezuinigingen van Ziekenhuisgroep Twente 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-02-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) 

over nieuwe bezuinigingen die bestuurders van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) doorvoeren. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Megawinst farmaceut zet medicijndebat op scherp‟  

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2018 

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van de 

leden Dijksma (PvdA), Ellemeet (GL) en Kooiman (SP) over het bericht „Megawinst farmaceut zet 

medicijndebat op scherp‟. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/15/kamerbrief-over-motie-markuszower-en-agema-inzake-arbeidsmarktbeleid-en-opleidingen-zorgsector
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/16/kamerbrief-over-rapporten-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/16/kamerbrief-over-resultaten-e-healthweek-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/14/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-honderdduizenden-ouderen-houden-dure-ziekenhuisbedden-bezet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/14/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-honderdduizenden-ouderen-houden-dure-ziekenhuisbedden-bezet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/16/beantwoording-kamervragen-over-nieuwe-bezuinigingen-van-ziekenhuisgroep-twente
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/19/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98megawinst-farmaceut-zet-medicijndebat-op-scherp%E2%80%99
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Rechtspraak 
 

Financiële tegemoetkoming blijft mogelijk onder nieuwe Wmo 

Rechtspraak.nl, 13-02-2018 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) biedt gemeenten de mogelijkheid 

om een financiële tegemoetkoming toe te kennen. De definitie van maatwerkvoorziening in de wet is 

daar ruim genoeg voor. De wet stelt wel als voorwaarde dat de financiële tegemoetkoming een 

passende bijdrage moet leveren aan de zelfredzaamheid en participatie van de aanvrager. Dit 

oordeelt de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 12 februari 2018. 

Uitspraak: 

ECLI:NL:CRVB:2018:396 

 

ECLI:NL:GHAMS:2017:2414 - Samenwerking tussen fysiotherapeuten 

Instantie Gerechtshof Amsterdam  

Datum uitspraak 20-06-2017  

Datum publicatie 13-02-2018  

Zaaknummer 200.188.156/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Samenwerking tussen fysiotherapeuten. Onderhandelingen over aangaan maatschap. Overeenkomst 

van opdracht. Werkzaamheden verricht als zzp‟er. Verplichting tot betaling voor verrichte 

werkzaamheden. Falend beroep op verrekening. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa voert controles uit bij aanbieders wijkverpleging 

Nieuwsbericht | 19-02-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit brengt een serie controlebezoeken aan aanbieders van wijkverpleging. 

Met deze bezoeken willen wij meer inzicht krijgen in de manier waarop aanbieders in de 

wijkverpleging de geleverde zorg registreren en declareren. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Nieuwsbericht  

Speerpunten ACM: digitaal, groene energie, medicijnprijzen en havens 

13-02-2018 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal in 2018 en 2019 haar aandacht speciaal richten op de 

digitale economie, de vergroening in de energiemarkt, de prijzen van geneesmiddelen en de 

concurrentie in de havenwereld. Het bestuur roept op tot meedenken over de invulling van de ACM 

Agenda 2018-2019. 

Prijzen van geneesmiddelen 

Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en de betaalbaarheid van 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Financiele-tegemoetkoming-blijft-mogelijk-onder-nieuwe-Wmo.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:396
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2414
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/02/19/nza-voert-controles-uit-bij-aanbieders-wijkverpleging
https://www.acm.nl/nl/publicaties/speerpunten-acm-digitaal-groene-energie-medicijnprijzen-en-havens
https://www.acm.nl/nl/organisatie/missie-en-strategie/onze-agenda/acm-agenda-2018-2019
https://www.acm.nl/nl/organisatie/missie-en-strategie/onze-agenda/acm-agenda-2018-2019
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medicijnen. De ACM ziet erop toe dat fabrikanten van geneesmiddelen zich houden aan de regels 

voor concurrentie. Bij dit toezicht heeft de ACM oog voor de innovatieprikkels in de sector. Dat draagt 

namelijk bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. 

 

Concentratiemelding  

Unilabs Diagnostics wil Medlon overnemen (concentratiemelding) 

14-02-2018 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet 

15-02-2018 

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen 

gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk voor hun zorgvraag. Dit is in strijd 

met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzocht de manier waarop twee 

gemeenten persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Voorzitter Aleid 

Wolfsen: “Het gaat hier om persoonsgegevens van kwetsbare mensen. Het is belangrijk dat 

gemeenten hier zorgvuldig mee omgaan. Goede zorg en een zorgvuldige omgang met 

persoonsgegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle gemeenten die een ZRM gebruiken, 

moeten hun werkwijze hierop aanpassen.” 

Sector nieuws 
 

Nieuwe wet mist aansluiting op de gewenste ontwikkeling van medezeggenschap 

BOZ, 15-02-2018 

De brancheorganisaties in de zorg – ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN – hebben stevige 

kritiek op het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). 

Zorgorganisaties zetten in op een werkbare en werkzame medezeggenschap. De bedoeling van de 

medezeggenschap staat daarbij centraal en regelgeving zou ruimte moeten bieden aan nieuwe 

vormen van medezeggenschap en maatwerk. De voorgestelde Wmcz mist de aansluiting op de 

gevarieerde praktijk van de medezeggenschap. 

In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwt de BoZ dat de nieuwe wet, van medezeggenschap 

van cliënten, een lawyers paradise creëert in de zorgsector. 

 

Farmacotherapeutisch Kompas biedt nu ook inzicht in prijzen en kosten van geneesmiddelen 

Zorginstituut Nederland, 16-02-2018 

Overzichten van geneesmiddelkosten en geneesmiddelprijzen maken voortaan ook deel uit van het 

vernieuwde Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Dat betekent dat gebruikers van het FK prijzen 

kunnen vergelijken van geneesmiddelen binnen een werkzame stof, een geneesmiddelgroep óf bij 

een gekozen indicatie. Omdat ook de eventuele eigen bijdrage van een middel wordt getoond, kan 

dat de voorschrijver helpen bij het beantwoorden van vragen van patiënten. 

 

Wijzigingen in raden van bestuur en raden van toezicht 

NVZ, 19-02-2018 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/unilabs-diagnostics-wil-medlon-overnemen-concentratiemelding
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/gemeenten-verzamelen-te-veel-persoonsgegevens-bij-uitvoering-wmo-en-jeugdwet
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/nieuwe-wet-mist-aansluiting-op-gewenste-ontwikkeling-medezeggenschap/
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/180208-VK-commissie-VWS-inbreng-voor-het-verslag-Wmcz-website.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/02/16/farmacotherapeutisch-kompas-biedt-nu-ook-inzicht-in-prijzen-en-kosten-van-geneesmiddelen
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/nieuws/kostenoverzicht-in-fk
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3643-wijzigingen-in-raden-van-bestuur-en-raden-van-toezicht
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ZN, Per Saldo en VWS zetten met praktijkteam in op transparantere indicatiestelling pgb  

ZN, 19-02-2018 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zet zich samen met Per Saldo en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in voor kwalitatief goede zorg voor cliënten met een 

persoonsgebonden budget (pgb). Cliënten met een pgb kunnen zorg zelf inkopen. Bij het bepalen van 

het pgb staat de zorgvraag centraal. Deze is vastgesteld in de indicatiestelling. Om de 

indicatiestelling voor het pgb transparanter en kwalitatief beter te maken is door ZN, Per Saldo en 

VWS een praktijkteam opgericht. 

 

Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders werken samen aan horizontaal toezicht  

ZN, 15-02-2018 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGZ Nederland starten een gezamenlijk project voor de 

invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg. 

Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste 

besteding van de zorguitgaven. Dankzij horizontaal toezicht krijgen cliënten eerder inzicht in hun 

zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over 

de verrekening van het eigen risico. 

 

Eerstelijnsdebat: samenwerking, maatwerk en geen wachtlijsten  

LHV, 15-02-2018 

Hoe kunnen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals meer natuurlijke partners worden? Wat 

kunnen zij voor elkaar betekenen en waar kunnen zij elkaar versterken? Die vragen stonden 

woensdag 14 februari centraal op het mede door de LHV georganiseerde Eerstelijnsdebat 'Gemeente 

& zorg, samen sterk'. 

 

Evaluatie Jeugdwet: wat gaan we met de uitkomsten doen?  

VNG, 16-02-2018 

Vóór de Jeugdwet hadden te veel bestuurslagen te maken met jeugdzorg. Het geld kwam uit allerlei 

potjes, de zorg was versnipperd. Het was echt nodig om de zorg dichtbij huis te organiseren. De 

transitie is geslaagd, nu is het tijd voor transformatie. Daarvoor gebruiken we de Evaluatie Jeugdwet.  

Publicaties 
 

RI 2018/19 - Gerechtshof Den Haag - 28-11-2017 

Ongerechtvaardigde verrijking - Zijn SMC c.s. ongerechtvaardigd verrijkt doordat de specialisten van 

het Ruwaard van Puttenziekenhuis niet zijn betrokken in de doorstart van het Ruwaard van 

Puttenziekenhuis en de patiënten die voorheen door die specialisten werden behandeld, zich na het 

faillissement en de doorstart tot specialisten in het SMC wenden? 

 

 

  

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2807070721
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2796781568
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/eerstelijnsdebat-samenwerking-maatwerk-en-geen-wachtlijsten
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/evaluatie-jeugdwet-wat-gaan-we-met-de-uitkomsten-doen
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