Week 2

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 10 december 2018 – 7
januari 2019.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en
recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Wet- en regelgeving
Eerstelijnszorg
Brief regering; Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek
20-12-2018 | Kamerstuk 33578 nr. 59 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over signalering tarieven medisch -specialistische zorg
Opzet en resultaten verkenning
Zie ook:
NZa: geef tarieven eerstelijnsdiagnostiek vrij - Nieuwsbericht NZa | 18-12-2018
Brief regering; Onderzoeksrapporten ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’
en ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’
02-01-2019 | Kamerstuk 33578 nr. 60 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg
Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn

Ziekenhuiszorg
Brief regering; Faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
20-12-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 177 | Tweede Kamer
Bijlage:
Bijlage: voorzitter en leden onafhankelijke onderzoekscommissie

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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Verslag van een schriftelijk overleg over de faillissementen van MC Slotervaart en MC
IJsselmeerziekenhuizen
20-12-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 178 | Tweede Kamer
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2018, over Medisch specialistische
zorg / Ziekenhuiszorg
07-01-2019 | Kamerstuk 31016 nr. 183 | Tweede Kamer

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde
investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet
vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg)
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een
nader onderzoek naar winstuitkering in de zorg
17-12-2018 | Kamerstuk 33168 nr. L | Eerste Kamer
Zie ook:
Aanbiedingsbrief bij brief inzake advies novelle verbod winstuitkering
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de advisering van de
Nederlandse Zorgautoriteit over de novelle op het initiatiewetsvoorstel houdende een verbod op
winstuitkering door zorgverzekeraars.
Bijlagen:
Advies NZa novelle verbod winstuitkering zorgverzekeraars - Brief | 19-12-2018
Verzoek advies over novelle initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars Brief | 15-11-2018

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Radar TV d.d. 26 november
2018 over de Implant Files
12-12-2018 | Kamerstuk 32805 nr. 64 | Tweede Kamer

Fraudebestrijding in de zorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over toezending van de brief inzake fraude met
persoonsgebonden budgetten
12-12-2018 | Kamerstuk 28828 nr. 110 | Tweede Kamer
Brief regering; Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018 -2021
03-01-2019 | Kamerstuk 28828 nr. 111 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Signaleringsbrief 2018 over onderzoeken naar zorgfraude
Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021
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Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie
Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake openbaarmaking van het vertrouwelijke rapport
over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederland se
Zorgautoriteit (NZa)
20-12-2018 | Kamerstuk 28844 nr. 161 | Tweede Kamer
Bijlage:
Vooronderzoek integriteit NZa

Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige
ouderenzorg.”
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 december 2018, over de Initiatiefnota van het lid
Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg.”
04-01-2019 | Kamerstuk 34948 nr. 9 | Tweede Kamer

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
Gewijzigd voorstel van wet
20-12-2018 | Kamerstuk 34857 nr. A | Eerste Kamer

Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Brief regering; Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015
21-12-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 281 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Invoering abonnementstarief Wmo. Opzet voor uitvoering van een monitor
Invoering abonnementstarief in de Wmo per 2020. Uitvoeringstoets naar de conseque nties voor de
uitvoering bij gemeenten
Brief regering; Eerste voortgangsrapportage programma 'Eén tegen eenzaamheid'
02-01-2019 | Kamerstuk 29538 nr. 282 | Tweede Kamer
Bijlage:
Programma Eén tegen eenzaamheid

Persoonsgebonden Budgetten
Brief regering; Agenda persoonsgebonden budget (pgb)
20-12-2018 | Kamerstuk 25657 nr. 303 | Tweede Kamer
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Brief regering; Ontwikkelingen op het gebied van pgb, te weten de structurele oplossingen voor de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), het derdenbeding en de 5-minutendeclaratie in
het Zvw-pgb
02-01-2019 | Kamerstuk 25657 nr. 304 | Tweede Kamer
Zie ook:
Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging beschikbaari - Nieuwsbericht NZa | 21-12-2018

Sociaal domein
Brief regering; Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2019
19-12-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 51 | Tweede Kamer
Bijlage:
Werkplan IGJ 2019: Gezond vertrouwen
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Sociaal domein
27-12-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 52 | Tweede Kamer

Herziening Zorgstelsel
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Wijkverpleging
21-12-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 955 | Tweede Kamer
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Reg eling van
werkzaamheden van 22 november 2018, over patiëntenstops in de zorg
02-01-2019 | Kamerstuk 29689 nr. 956 | Tweede Kamer

Kwaliteit van zorg
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang experiment resultaatbeloning en
zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf
11-12-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 355 | Tweede Kamer
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 18 december 2018, over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog
geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra m edewerkers
21-12-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 356 | Tweede Kamer
Brief regering; Stand van zaken Stg. Arduin en ophogen contracteerruimte Wlz 2018
03-01-2019 | Kamerstuk 31765 nr. 357 | Tweede Kamer
Bijlage:
Brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over verhoging Wlz-kader 2018
Brief regering; Laatste ontwikkelingen omtrent de aanwijzing aan zorgaanbieder Careyn
02-01-2019 | Kamerstuk 31765 nr. 358 | Tweede Kamer
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Geestelijke gezondheidszorg
Brief regering; Antwoorden op vragen commissie inzake de voorgenomen aanwijzing aan de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
03-01-2019 | Kamerstuk 25424 nr. 450 | Tweede Kamer
Brief regering; Informatiekaart NZa inzake wachttijden ggz
02-01-2019 | Kamerstuk 25424 nr. 451 | Tweede Kamer
Bijlage:
Informatiekaart: Een tussenstand wachttijden in de ggz
Zie ook:
Beeld wachttijden ggz verbeterd - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 21-12-2018
Beeld wachttijden geestelijke gezondheidszorg verbeterd – ZN, 22-12-2018
Wachttijden voor aandachtsstoornissen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen niet verbeterd Nieuwsbericht NZa | 21-12-2018

Thuiszorg
Brief regering; Reactie op gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoek naar
dochterondernemingen van zorginstellingen (Kamerstuk 23235-171)
03-01-2019 | Kamerstuk 23235 nr. 178 | Tweede Kamer

Jeugdzorg
Brief regering; Aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord
10-12-2018 | Kamerstuk 31839 nr. 628 | Tweede Kamer
Bijlage:
Interventieladder Interbestuurlijk Toezicht Jeugdwet

Acute zorg
Brief regering; Stand van zaken rondom het nieuwe wetsvoorstel inzake de Ambulancezorg
17-12-2018 | Kamerstuk 29247 nr. 266 | Tweede Kamer

Topinkomens
Brief regering; Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017
03-01-2019 | Kamerstuk 30111 nr. 117 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van artikel 2.4, 2.5 en 2.7
WNT
Beschikbare informatie ten behoeve van tweede wetsevaluatie
WNT-Jaarrapportage 2017 - overzicht geconstateerde overtredingen en getroffen
handhavingsmaatregelen op grond van artikel 7.1 WNT
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Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector
Brief regering; Reactie op verzoek commissie om een nadere duiding van de invulling van de
voortgangsrapportages over het arbeidsmarktbeleid in de zorg
03-01-2019 | Kamerstuk 29282 nr. 346 | Tweede Kamer
Brief regering; Onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’
03-01-2019 | Kamerstuk 29282 nr. 347 | Tweede Kamer
Bijlage:
Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector
Brief regering; Rapportage commissie Werken in de Zorg
03-01-2019 | Kamerstuk 29282 nr. 348 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Observaties commissie Werken in de Zorg
Onderdelen actieprogramma Werken in de Zorg
Rapportage commissie Werken in de Zorg 2018

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg
Brief regering; Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
03-01-2019 | Kamerstuk 27529 nr. 166 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Wat is al in gang gezet
Meer en minder regie
Belemmeringen in taal, techniek en aanpak
Reactie op vragen en moties uit Algemeen Overleg d.d. 30 mei 2018
Zie ook:
Minister Bruno Bruins: “Wettelijke basis voor digitale gegevensuitwisseling verbetert patiëntveiligheid”
- Nieuwsbericht Rijksoverheid | 21-12-2018
Brief regering; Tweede voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van
gegevens in de zorg
03-01-2019 | Kamerstuk 27529 nr. 167 | Tweede Kamer
Bijlage:
Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming wet aanvullende
bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, art. 15a, lid 2

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de
generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)
Nota naar aanleiding van het verslag
27-12-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 6 | Tweede Kamer
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Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet
gezond!”
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 10 december 2018, over de initiatiefnota van de leden
Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
27-12-2018 | Kamerstuk 34834 nr. 16 | Tweede Kamer

Geneesmiddelenbeleid
Brief regering; Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen
geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen
19-12-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 530 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen
in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen
Toelichting
Bijlage behorende bij artikel I
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)
27-12-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 531 | Tweede Kamer
Brief regering; Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid
03-01-2019 | Kamerstuk 29477 nr. 532 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Vergoedingssituatie Fampyra in andere landen
Werkagenda van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen
Stand van zaken ontwikkelagenda visie geneesmiddelen
Zie ook:
Minister stuurt Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid naar Tweede Kamer – NVZ, 07-01-2019
Brief regering; Reactie op de motie van het lid Dik-Faber over de vergoedingslimieten in het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (Kamerstuk 29477-501)
02-01-2019 | Kamerstuk 29477 nr. 533 | Tweede Kamer
Bijlage:
Analyse GVS-limieten

Lidmaatschap van de Europese Unie
Brief regering; Gevolgen van een no-deal Brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische
technologie en medisch onderzoek
02-01-2019 | Kamerstuk 23987 nr. 297 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Analysis of the consequences of a cliff edge scenario in Brexit on the availability and regulatory
oversight of pharmaceuticals and medical devices
Study summary: ‘Analysis of the consequences of a cliff edge scenario in Brexit on the availability
and regulatory oversight of pharmaceuticals and medical devices’
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Zie ook:
Bruins neemt maatregelen voor eventuele No-Deal Brexit - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 20-12-2018

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met
de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie
gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen
Nadere memorie van antwoord
21-12-2018 | Kamerstuk 34874 nr. E | Eerste Kamer

Subsidiebeleid VWS
Brief regering; Stand van zaken staatssteuntoetsing
02-01-2019 | Kamerstuk 29214 nr. 80 | Tweede Kamer

Officiële publicaties
Besluit van 6 december 2018, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur
op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische
onvolkomenheden en omissies te herstellen
14-12-2018 | Staatsblad 2018, 461 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit van 30 november 2018 houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke
inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018
11-12-2018 | Staatsblad 2018, 454 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars
21-12-2018 | Staatsblad 2018, 489 | Wet | Ministerie van Financiën
Besluit herstel en afwikkeling van verzekeraars
21-12-2018 | Staatsblad 2018, 490 | AMvB | Ministerie van Financiën
Besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herstel
en afwikkeling van verzekeraars alsmede houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit
herstel en afwikkeling van verzekeraars
21-12-2018 | Staatsblad 2018, 491 | AMvB | Ministerie van Financiën
Zie ook:
DNBulletin: Nieuwe wet moet schade van een falende verzekeraar beperken – DNB, 20-12-2018
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2018, kenmerk 20182207875, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes
(Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie VWS 2019)
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28-12-2018 | Staatscourant 2018, 72501 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 december 2018, kenmerk
1434540-182777-Z, houdende aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de
beheerskosten Wlz 2019 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019)
27-12-2018 | Staatscourant 2018, 73826 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Internetconsultatie
Transparantie maatschappelijke organisaties
Het conceptwetsvoorstel strekt er toe dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken.
Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Het
voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.
Publicatiedatum 21-12-2018 Einddatum consultatie 22-02-2019

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bruno Bruins investeert in veiligheid van implantaten
Nieuwsbericht | 22-12-2018
Voor het plaatsen van een implantaat bestaat vaak een medische noodzaak, maar niet altijd. Zoals bij
alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico’s worden afgewogen. Het is cruciaal dat
artsen over de risico’s van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen
beslissen over de beste behandeling. Daarvoor is de juiste informatie nodig. Patiënten moeten weten
waarom de plaatsing van een implantaat nodig is, maar ook welke risico’s (de operatie met) het
implantaat met zich meebrengt. Daarom start minister Bruno Bruins komend jaar met een campagne
om artsen beter te informeren over de risico’s van implantaten. Ook moet de campagne bevorderen
dat artsen en patiënten bijwerkingen melden bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen
Implantaten.
Document:
Kamerbrief over patiëntveiligheid van implantaten - Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2018
Meer nodig voor toekomst huisartsenzorg
Nieuwsbericht | 20-12-2018
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport gaat begin 2019 met de Landelijk e Huisartsen
Vereniging (LHV) bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt. Uit een
gezamenlijk onderzoek blijkt dat de komende jaren knelpunten zijn te verwachten tussen vraag een
aanbod van deze zorg in verschillende regio’s.
Rita Verdonk en Martijn Leisink aan de slag met aanpak regeldruk Wmo en Jeugdzorg
Nieuwsbericht | 20-12-2018
Rita Verdonk en Martijn Leisink gaan de komende tijd aan de slag als speciaal adviseur om de
regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakke n. Binnen één

9/19

Week 2

News Update Zorg
jaar moeten de administratieve lasten voor professionals en zorgaanbieders in de Wmo en de
Jeugdzorg merkbaar verminderd zijn. Dat hebben minister Hugo de Jonge (VWS), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en acht koepels van zorgaanbieders en zorgprofessionals
afgesproken.
Kamerbrief over Verzekerdenmonitor 2018
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Verzekerdenmonitor 2018 aan de Tweede Kamer.
Bijlage:
VWS- Verzekerdenmonitor 2018 - Rapport | 17-12-2018
Kamerbrief met reactie op ingediend amendement bij wijziging van Jeugdwet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018
Minister De Jonge (VWS) biedt zijn reactie op het ingediend amendement bij wijziging van Jeugdwet,
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet. Dit is in verband met het
handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te
verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.
Kamerbrief over in zorginstelling C&S
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer, mede namens de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ), over de situatie bij Herstelcentrum C & S naar aanleiding van de berichtgeving in
NRC.
Aanbiedingsbrief bij capaciteitsplannen GGZ en FZO
Kamerstuk: Kamerbrief | 14-12-2018
Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij het Capaciteitsplan 2020 -2024
Beroepen Geestelijke Gezondheid en het Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen en
Ambulanceverpleegkundigen.
Bijlagen:
Capaciteitsplan 2020-2024 - Beroepen Geestelijke Gezondheid - Deelrapport 7 - Rapport | 14-122018
Capaciteitsplan 2018-2021 - FZO-beroepen en ambulanceverpleegkundigen - Deelrapport 8 Rapport | 14-12-2018
Kamerbrief over reactie Regio FoodValley op Wmo-abonnementstarief
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-12-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief van Regio FoodValley
met betrekking tot het abonnementstarief in de Wmo 2015.
Kamerbrief over aanbesteding gesloten jeugdhulp NHN
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-12-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de
aanbesteding van de gesloten jeugdhulp in Noord-Holland Noord (NHN).
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Beantwoording Kamervragen over bericht dat verzekerden in Deventer niet meer terecht kunnen bij
het ziekenhuis omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht
Kamerstuk: Kamervragen | 14-12-2018
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Ploumen
(PvdA) over het bericht dat verzekerden in Deventer niet meer terecht kunnen bij het ziekenhuis
omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht.
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het
Zuyderland ziekenhuis
Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema ( PVV)
over het bericht dat VGZ-verzekerden niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland ziekenhuis.
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat VGZ-verzekerden op de wachtlijst moeten bij
Zuyderland omdat de verzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht - Kamerstuk: Kamervragen | 10-122018
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de contracten tussen zorgverzekeraars en
ziekenhuizen weer niet op tijd zijn afgesloten
Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over het bericht dat de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen weer niet op tijd zijn
afgesloten.
Beantwoording Kamervragen over het anticonceptiepil-tekort en de geneesmiddelenprijzen
Kamerstuk: Kamervragen | 13-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Plo umen
(PvdA) en Ellemeet (GL) over het anticonceptiepil-tekort en het feit dat KNMP en Bogin het niet nodig
vinden de geneesmiddelenprijzen zo laag mogelijk te houden.
Beantwoording Kamervragen over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten
Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten.
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het kapitaalrecord voor medische bedrijven alweer
gebroken is
Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt mede namens de minister van Economische
Zaken de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) over het bericht dat het kapitaalrecord voor
medische bedrijven alweer gebroken is.
Beantwooding Kamervragen over reclame voor verkoop van geneesmiddelen in Frankrijk
Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt mede namens de minister voor Medische Zorg, vragen
van het Kamerlid Veldman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de
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minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het feit dat er in Frankrijk een
verbod is op reclame voor apotheken
Beantwoording Kamervragen over digitale overdracht van zorgdata bij failliete ziekenhuizen
Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over
het bericht ‘Is digitale overdracht van zorgdata bij failliete ziekenhuizen wel gegarandeerd? Neen!’

Rechtspraak
ECLI:NL:CBB:2018:667
Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak 11-12-2018 Datum publicatie 14-12-2018
Zaaknummer 17/841
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Wmg. Een aanbieder van onzichtbare beugels maakt bezwaar tegen het noemen door NZa van een
merknaam van een andere aanbieder van onzichtbare beugels in een tariefbeschikking. Beroep
ongegrond. De door appellant bestreden passage in de tariefbeschikking is niet gericht op
rechtsgevolg.
ECLI:NL:GHDHA:2018:3331
Instantie Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak 11-12-2018 Datum publicatie 12-12-2018
Zaaknummer 200.225.476/01
Rechtsgebieden Europees civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Subsidieregeling voor het verrichten van de non-invasieve prenatale test. Strijd het het verbod op
staatssteun? Is er sprake van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)?
ECLI:NL:HR:2018:2339
Instantie Hoge Raad
Datum uitspraak 18-12-2018 Datum publicatie 20-12-2018
Zaaknummer 17/03147
Rechtsgebieden Strafrecht
Bijzondere kenmerken Cassatie
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie
Tussenarrest herziening. Opzettelijke overtreding voorschrift gesteld bij art. 2.3 Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening, meermalen gepleegd, door tabletten mCPP te bereiden en af te
leveren. Aanvraag, die berust op stelling dat indien Hof bekend was geweest met HvJ EU 10 juli
2014, ECLI:EU:C:2014:2060, onderzoek zaak zou hebben geleid tot vrijspraak of o.v.a.r., stelt vraag
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aan de orde of Unierecht noopt tot zodanig ruime interpretatie van herzieningsgronden in art. 457 Sv
dat uitspraak HvJ EU moet leiden tot herziening eerdere strafrechtelijke veroordeling indien uit
uitspraak HvJ EU blijkt dat veroordeling - achteraf bezien - onverenigbaar is met Unierecht. HvJ EU
heeft op 24 oktober 2018 in zaak C-234/17 uitspraak gedaan n.a.v. vergelijkbare vraag Oostenrijks
Oberste Gerichtshof. HR verwijst zaak naar rolzitting teneinde AG in gelegenheid te stellen zich uit te
laten over deze uitspraak en eerdere conclusie aan te vullen.
ECLI:NL:RVS:2018:4287
Instantie Raad van State
Datum uitspraak 27-12-2018 Datum publicatie 27-12-2018
Zaaknummer 201801131/1/A2
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 16 augustus 2017 heeft de minister Zorg en Welzijn gelast binnen vier weken te
voldoen aan de verplichting tot het aanleveren van de Jaarverantwoording Zorg over het verslagjaar
2016 onder oplegging van een dwangsom van € 1.000,00 per week met een maximum van €
10.000,00.
ECLI:NL:RBOVE:2018:5014
Instantie Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak 28-12-2018 Datum publicatie 28-12-2018
Zaaknummer 225.900 KG ZA 18-342
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
De kort gedingrechter oordeelt dat twee anesthesiologen kunnen overstappen van Anesticon naar
OCON. Er is geen concurrentiebeding dat hen hiervan weerhoudt.
ECLI:NL:RBDHA:2018:14761
Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 12-12-2018 Datum publicatie 17-12-2018
Zaaknummer C/09/550256 / HA ZA 18-342
Rechtsgebieden Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Onrechtmatig besluit, schadevergoeding, causaal verband. De staatssecretaris van VWS heeft eind
2013 op grond van de toenmalige Kwz een aanwijzing aan een zorginstelling gegeven. De
bestuursrechter heeft geoordeeld dat die aanwijzing voor een deel gebrekkig was. Het gebrek is later
inhoudelijk goed hersteld, maar de Staatssecretaris heeft onvoldoende duidelijk gemaakt op welke
onderdelen hij op dat moment nog bevoegd was een aanwijzing te geven (de zorgwetgeving was
inmiddels gewijzigd). De bestuursrechter heeft de oorspronkelijke Aanwijzing daarom herroepen (RvS
25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2898). Eisers vorderen bij de civiele rechter schadevergoeding.
De rechtbank gaat in op twee vragen: is sprake van een onrechtmatig besluit (ja) en is er sprake van
causaal verband tussen de schade en het onrechtmatig besluit (nee).
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ECLI:NL:CBB:2018:658
Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak 18-12-2018 Datum publicatie 18-12-2018
Zaaknummer 17/1834
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie
Wmg. Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar dat 5 instellingen
hebben ingediend tegen de toekenningsbesluiten kwaliteitsimpuls aan 72 andere instellingen. Het
College overweegt dat de 5 instellingen wel degelijk een rechtstreeks belang kunnen hebben bij de
72 toewijzingsbesluiten. NZa heeft echter geen onderzoek gedaan naar de concurrentiepositie van de
5 instellingen, noch de 72 begunstigde instellingen over de bezwaren van de 5 instellingen
geïnformeerd. Het beroep is gegrond. NZa zal alsnog onderzoek moeten doen naar de
concurrentiepositie van de 5 instellingen.
ECLI:NL:CBB:2018:657
Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum uitspraak 18-12-2018 Datum publicatie 18-12-2018
Zaaknummer 17/1836, 17/1836, 17/1838, 18/125 en 18/126
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Proceskostenveroordeling
Inhoudsindicatie
Wmg. Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen. Afwijzing van de door 5 instellingen ingediende aanvragen
omdat deze eenzijdig bij NZa zijn ingediend. Het College overweegt dat niet expliciet in de
beleidsregel is opgenomen dat een aanvraag alleen gezamenlijk met een ziektekostenverzekeraar
kan worden ingediend. Appellanten kan daarom niet worden tegengeworpen dat zij eenzijdige
aanvragen hebben ingediend en NZa was gehouden om hun aanvragen inhoudelijk te beoordelen.
Het beroep is gegrond. NZa zal de aanvragen alsnog inhoudelijk moeten beoordelen.
Zie ook:
Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgelden – ActiZ, 19-12-2018

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
NZa: Veel meldingen over contractering
Nieuwsbericht | 12-12-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de afgelopen tijd veel meldingen gekregen van zorgaanbieders
over de contractering. Dat blijkt uit de rapportage ‘Aan de slag met meldingen’ over het 3e kwartaal
van 2018. Het merendeel van deze meldingen ging over de contractering in de huisartsenzorg en de
paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie orthopedische zorg) en
hulpmiddelen.

14/19

Week 2

News Update Zorg
Honderden aanbieders uitgenodigd voor NZa kostenonderzoek in ggz en forensische zorg
Nieuwsbericht | 12-12-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit doet een groot kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz).
Nagenoeg alle instellingen die ggz en fz bieden en 700 vrijgevestigden hebben begin december een
officieel informatieverzoek ontvangen van de NZa. Zij hebben tot 1 februari de tijd o m hun gegevens
aan te leveren bij Sira Consulting en Capgemini Invent, die het kostprijsonderzoek in opdracht van de
NZa uitvoeren.
NZa creëert ruimte voor zorgvernieuwing en belonen van resultaten in eerstelijnsverblijf
Nieuwsbericht | 11-12-2018
Vanaf 2019 bieden de regels voor het declareren van zorg in een instelling voor eerstelijnsverblijf
meer ruimte. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen zo afspraken maken over zorgvernieuwing
en het belonen van specifieke resultaten.
Zorgkantoren kunnen nog meer het verschil maken in de langdurige zorg
Nieuwsbericht | 11-12-2018
De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij fungeren als zorgregisseur voor mensen die langduri ge
zorg nodig hebben. Uit het jaarlijkse toezichtsonderzoek (Samenvattend rapport Uitvoering Wet
langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018) van de NZa blijkt dat de zorgkantoren deze
regisseursfunctie steeds beter oppakken, maar dat zij nog meer het verschil kunnen maken in de
toekomst.

Autoriteit Consumenten & Markt
Nieuwsberichten
Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics mogen fuseren
17-12-2018
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics
goed. Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn zelfstandige behandelcentra die medisch specialistische zorg bieden die minder complex en goed te plannen is. Dat zijn bijvoorbeeld huidzorg,
orthopedie en oogzorg. De ACM stelt vast dat de fusie geen negatieve gevolgen heeft voor de
keuzemogelijkheden van patiënten omdat de activiteiten van Bergman Clinics en NL Healthcare
Clinics slechts in enkele regio’s overlappen. In de regio’s waar wel overlap is, hebben patiënten na de
fusie nog voldoende keuze. Zij kunnen voor dit soort behandelingen bijvoorbeeld ook bij ziekenhuizen
terecht. Voor zorgverzekeraars treedt er geen verandering op in de mogelijkheden om in iedere regio
voor hun verzekerden zorg in te kopen tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding.
Zie ook:
Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics mogen fuseren – Houthoff, 17-12-2018
ACM clears merger of Bergman Clinics and NL Healthcare Clinics – Houthoff, 17-12-2018
ACM keurt fusie Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics goed - Bergman Clinics, 17-12-2018
ACM clears merger between Bergman Clinics and NL Healthcare Clinics – ACM, 17-12-2018
Fuserende zorginstellingen moeten zorg gedetailleerder in kaart brengen
28-12-2018
Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) die willen fuseren moeten gedetailleerdere
informatie bij de Autoriteit Consument & Markt aanleveren voor de analyse van de productmarkten.
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Dat stelt de ACM in de aangepaste werkwijze voor het melden van een zorgfusie. Instellingen moeten
voortaan per patiëntengroep beschrijven welke keuzemogelijkheden er overblijven voor
zorgverzekeraars en verzekerden. De ACM kan dan beter beoordelen wat de gevolgen zijn van de
fusie voor verschillende vormen van zorg voor patiënten en verzekeraars.
ACM akkoord met fusie farmaceutische bedrijven Aurobindo en Apotex
24-12-2018
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van Apotex door Aurobindo, twee
farmaceutische bedrijven, goedgekeurd. Dit is gebeurd nadat partijen hadden voorgesteld de
activiteiten van Apotex op het gebied van Diazepam klysma’s te verkopen. Hiermee wordt het enige
mededingingsprobleem opgelost dat door de overname kon ontstaan.
Onderzoek
Product market definition in hospital care in the Netherlands
20-12-2018
ACM commissioned SiRM and Twynstra Gudde to investigate what proportion of hospital care
involves complex care and what the connections are in care provision within a hospital. This question
is relevant to the definition of the product market by the competition authorities.
Besluiten
Ontheffingsbesluit overname afdelingen Slotervaart door OLVG
Publicatie | Besluit | 07-01-2019
OLVG heeft op 31 december 2018 van de ACM een ontheffing van de wachtperiode gekregen om
delen van het failliete Slotervaartziekenhuis over te nemen.
Zie ook:
OLVG wil bepaalde afdelingen van het Slotervaartziekenhuis overnemen (concentratiemelding)
27-12-2018
Orpea mag September en Allerzorg overnemen (concentratiebesluit)
24-12-2018
Concentratiemelding
Stichting Vincent van Gogh en Stichting Conrisq Groep willen fuseren (concentratiemelding)
27-12-2018

Autoriteit Persoonsgegevens
Uitleg begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt voor alle zorgaanbieders
11-12-2018
De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen
interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd als grootschalig. Voor alle overige
zorgaanbieders geldt dat zij grootschalig persoonsgegevens verwerken als zij van meer dan 10.000
patiëntengegevens verwerken in één informatiesysteem. Met deze uitleg heeft de AP nu voor alle
sectoren binnen de zorg verduidelijkt wanneer er sprake is van grootschalige gegevensverwerking.
Eerder gaf de AP uitleg voor een deel van de zorgsector.
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European Commission
Digital transformation in healthcare robotics
12-12-2018
The European Commission has established a contribution of 16 million euros for Digital Innovation
Hubs for robotics. Healthcare is one of the four application areas. The Biorobotics Institute at the Sant
Anna University in Pisa coordinates one of the Hubs for a sustainable ecosystem in healthcare
robotics across Europe.
Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics will establish a broad-based pan-European network of
Digital Innovation Hubs specialising in Healthcare Robotics. The network will focus on developing
services that join business and healthcare stakeholders in developing innovative products and
services for the healthcare market.

Sector nieuws
Monitor weesgeneesmiddelen: uitgaven stijgen 45% in 5 jaar
Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 14-12-2018
De kosten van niet-oncologische weesgeneesmiddelen stegen sinds 2012 in 5 jaar met ruim 45% van
€ 178 naar € 259 miljoen per jaar.
Nieuwe Horizonscan geneesmiddelen geeft nu ook inzicht in komst biosimilars en generieke middelen
Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 14-12-2018
De nieuwe release van Horizonscan Geneesmiddelen bevat naast een objectief, integraal en
openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht, nu nog veel
meer relevante gegevens.
Zie ook:
Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen december 2018 – NVZ, 17-12-2018
Kwaliteitsplan zorgaanbieder is basis voor dialoog zorgkantoor over beste zorg voor de cliënt
ZN, 13-12-2018
De relatie tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieders in de verpleeghuissector verandert.
(Ont)Regel de Zorg: minder handtekeningen verzamelen voor wijkverpleging
ZN, 12-12-2018
Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening
aan de cliënt te vragen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs afgesproken.
Cliëntenraden belangrijke gesprekspartner zorgkantoren bij inkoop langdurige zorg
ZN, 11-12-2018
Zorgkantoren gaan op locatie gesprekken voeren met cliëntenraden om te horen wat hun ervaringen
met en wensen zijn voor de kwaliteit van langdurige zorg, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.
Zorgverzekeraars bevestigen dat indexeren de norm is
LHV, 13-12-2018
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De brancheorganisatie van zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, geeft aan dat
zorgverzekeraars transparant moeten zijn over indexatie in de huisartsencontracten voor 2019.
Uit de Ledenraad: jaarplan 2019 en zorg over contractering
LHV, 12-12-2018
Tijdens de vergadering op 11 december sprak de LHV Ledenraad over de actuele stand van zaken
rond de contractering van de huisartsenzorg en over de voortgang in de samenwerking met InEen.
Subsidieregeling veelbelovende zorg begin 2019 van start
Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 20-12-2018
Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is.
ZN: meer verzekerden van zorgverzekering gewisseld
ZN, 07-01-2019
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat op basis van voorlopige cijfers van Vektis Intelligence weten
dat 6,6% van alle verzekerden is gewisseld van zorgverzekering. In totaal gaat het om ruim 1,1
miljoen overstappers.
Afspraken zorgverzekeraars en Amsterdamse ziekenhuizen over versterken regionale ziekenhuiszorg
ZN. 21-12-2018
Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis
hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Onderzoek: door heel Nederland huisartsentekorten verwacht
LHV, 20-12-2018
Er dreigt in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen te ontstaan.

Publicaties
RO 2018/80 - Rechtbank Limburg - 29-08-2018
Nietigheid of vernietigbaarheid van besluitvorming. Redelijkheid en billijkheid. Kwaliteitseis.
ZIP 2018/199 - Art. - Het cessieverbod in de zorgverzekering
Groot de, G.J.
ZIP 2018/198 - Art. - Resultaatbekostiging in de zorg: koudwatervrees of reële risico’s?
Manen van, J.
ZIP 2018/197 - Art. - De informatieverplichting van de zorgaanbieder: een wettelijke verplichting?
Wallage, B. e.a.
TvGR 2018/6.2 - Artikel - Derde evaluatie van de WMO: hoelang kan de wet nog mee?
Ploem, M.C. e.a.
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VNG Magazine 2018/19 - Zo doen we datSociaal domein blijft agenda beheersen
Mudde, L. e.a.
JUTD 2018/158 - Zorg, financiering en bekostiging - De strijd tegen de ongecontracteerde zorg gaat
door
Kamp van der, B. e.a.
MP 2018/368 - Art. - Het mededingingsrecht inzetten ter voorkoming van excessieve medicijnprijzen
– een heilzame weg?
SC 2018/20 - Initiatiefwet tegen verplicht aanbesteden in het sociaal domein
Dikkenberg van den, R.
TMD 2018/3.3 - Artikel - Conflictmanagement als toegevoegde waarde in de zorg(organisatie): een
praktijkgetuigenis
Bauwel van, L.
Wintereditie NVZ Effect
NVZ, 17-12-2018
De wintereditie van NVZ effect is weer verschenen.
Length of stay in hospital: how countries compare
Eurostat, 03-01-2019
Of the 25 EU Member States for which 2016 data are available, the two countries with the highest
average length of stay were Czechia (9.6 days) and Croatia (9.3 days). In contrast, the two countries
with the lowest average number of days spent in hospital were Bulgaria (5.3 days) and the
Netherlands (4.5 days, excluding long-stay hospitals).
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