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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 7 – 14 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 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg  

14-01-2019 | Kamerstuk 32620 nr. 221 | Tweede Kamer 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Overeenstemming overname van zorg door de Antonius Zorggroep en 

toekomstverkenner Flevoland 

14-01-2019 | Kamerstuk 31016 nr. 184 | Tweede Kamer 

 

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Nota naar aanleiding van het verslag 

10-01-2019 | Kamerstuk 35043 nr. 6 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

The impact of the new European IVD-classification rules on the notified body involvement; a study on 

the IVDs registered in the Netherlands 

 

Acute zorg 

Brief regering; Monitor acute zorg 2018 

14-01-2019 | Kamerstuk 29247 nr. 267 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Monitor acute zorg 2018 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-869187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-869175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-869175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868999.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868999.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-869183.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869184.pdf
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Zie ook: 

Monitor acute zorg 2018: extra aandacht nodig voor vergrijzing - Nieuwsbericht NZa | 10-01-2019 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief van de minister voor MZS over de tweede voortgangsrapportage Wet Cliëntenrechten bij 

elektronische verwerking van gegevens 

09-01-2019 | Kamerstuk 27529 nr. H | Eerste Kamer  

Bijlage: 

Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming 

 

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Nota van wijziging 

09-01-2019 | Kamerstuk 34972 nr. 7 | Tweede Kamer  

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland 

10-01-2019 | Kamerstuk 29477 nr. 536 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Schriftelijk verslag over het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw 

Zie ook: 

Minister Bruno Bruins verwelkomt EMA in Nederland - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 09-01-2019  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Kamerbrief over Verslag formele EU-Gezondheidsraad Brussel 7 december 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de formele EU-

Gezondheidsraad van 7 december 2018 in Brussel. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer 

gestuurd. 

O.a.: 

Voortgangsrapportage over verordening Health Technology Assessment 

Toekomstige uitdagingen van medische hulpmiddelen 

 

Kamerbrief over kwaliteitskader spoedzorgketen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het kwaliteitskader 

spoedzorgketen. 

Bijlage: 

Rapportage BIA Kwaliteitskader Spoedzorgketen - Rapport | 14-01-2019 

Zie ook: 

NZa berekent kosten nieuw kwaliteitskader spoedzorg – Nieuwsbericht NZa | 14-01-2019  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/10/monitor-acute-zorg-2018-extra-aandacht-nodig-voor-vergrijzing
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-H.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-H.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-868948.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-536.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869076.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/01/09/minister-bruno-bruins-verwelkomt-ema-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/08/kamerbrief-over-verslag-formele-eu-gezondheidsraad-brussel-7-december-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/14/kamerbrief-over-kwaliteitskader-spoedzorgketen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/14/nza-berekent-kosten-nieuw-kwaliteitskader-spoedzorg
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Zicht op nog betere kwaliteit in de spoedzorgketen - Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 14-01-

2019 

 

Kamervragen over het bericht ‘Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland, ziekenhuis top 100’  

Kamerstuk: Kamervragen | 10-01-2019 

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

bericht ‘Dit zijn de beste ziekenhuizen van Nederland, ziekenhuis top 100. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorginstelling omzeilt winstverbod' 

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht 

'Zorginstelling omzeilt winstverbod'. 

Rechtspraak   
 

ECLI:NL:RBROT:2018:10934  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 05-11-2018  

Datum publicatie 11-01-2019  

Zaaknummer C/10/558590 / KG ZA 18-1009 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Schorsing statutair bestuurder/ werknemer van een stichting ongeoorloofd omdat 

betrokkenen niet van tevoren is gehoord. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:6018  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 07-12-2018  

Datum publicatie 07-01-2019  

Zaaknummer C/16/469133 / KG ZA 18-665 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Geen herstel mogelijk van fout bij inschrijving. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Orpea mag verder met overnameplannen Allerzorg en September 

Nieuwsbericht | 08-01-2019  

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/01/14/zicht-op-nog-betere-kwaliteit-in-de-spoedzorgketen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/10/kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98dit-zijn-de-beste-ziekenhuizen-van-nederland-ziekenhuis-top-100%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/14/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-zorginstelling-omzeilt-winstverbod
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:10934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:6018
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/08/orpea-mag-verder-met-overnameplannen-allerzorg-en-september
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Het Franse zorgconcern Orpea heeft de overnameplannen van een aantal Nederlandse 

zorginstellingen die ouderenzorg aanbieden voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit  (NZa). Wij 

hebben vervolgens beoordeeld of Orpea de procedures heeft gevolgd als het gaat om het betrekken 

van belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en of de verwachte effecten van de overname 

voldoende in kaart zijn gebracht. Daarnaast hebben wij gekeken of de overname gevolgen zal 

hebben voor de cruciale zorg. Wij constateren dat Orpea heeft voldaan aan de eisen en dus verder 

mag met de overnameplannen. De overname is inmiddels ook goedgekeurd door de Autoriteit 

Consument en Markt. 

EU 
 

Meeting of the "Working Groups for Public Health and for Pharmaceutical Products and Medical 

Devices“ 

Romania2019.eu, 08-01-2019 

Today, 8th January 2019, in Brussels took place the first meeting of the „Working Groups for Public 

Health and for Pharmaceutical Products and Medical Devices“. 

“We take this mandate with utmost responsibility and seriousness. We will continue our efforts to 

advance on the EU agenda the topics with impact and benefits for patients. The main purpose of the 

activities during the mandate is to guarantee access to health for all European citizens.  

 

Sharing patient data between national healthcare systems (eHealth network) - new rules 

European Commission, 09-01-2019 

Published initiatives 

Feedback period 09 January 2019 - 06 February 2019 

Publicaties  
 

Nivel onderzoek: cliënten CZ zorgkantoor hebben goede ervaringen met zorg en zorgkantoor  

ZN, 14-01-2019 

Cliënten met een beperking en hun naasten hebben over het algemeen goede ervaringen met de 

zorg, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel onder cliënten van CZ zorgkantoor 

 

NJB 2019/4 - Nederlands Juristenblad, Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars 

Klaassen, A.G.H. 

 

https://www.romania2019.eu/2019/01/08/meeting-of-the-working-groups-for-public-health-and-for-pharmaceutical-products-and-medical-devices/
https://www.romania2019.eu/2019/01/08/meeting-of-the-working-groups-for-public-health-and-for-pharmaceutical-products-and-medical-devices/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-116373_en
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3636068352
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Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   
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