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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 14 - 21 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
Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (UMC's)
Brief regering; Evaluatie TopZorg
15-01-2019 | Kamerstuk 33278 nr. 7 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Rapport: Evaluatie TopZorg
Aanbiedingsbrief ZonMw
Bijlagen rapport
Visie van St. Antonius Ziekenhuis op inrichting vervolg Topzorg Experiment
Voorstel St. Antonius Ziekenhuis voor inrichting structurele vergoeding topzorg na afloop Experiment
Topzorg eind 2018
Reactie op het evaluatierapport TopZorg
TopZorg in het oogziekenhuis Rotterdam

Ziekenhuiszorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie om stand van zakenbrief betreffende de mogelijke
sluiting Haagse ziekenhuizen
15-01-2019 | Kamerstuk 31016 nr. 185 | Tweede Kamer
Bijlage:
Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde bij sluiting van SEH’s van HMC Bronovo en/of
HMC Westeinde

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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Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische
hulpmiddelen)
Nota van wijziging
14-01-2019 | Kamerstuk 35043 nr. 7 | Tweede Kamer

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg
Brief regering; Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
21-01-2019 | Kamerstuk 27529 nr. 168 | Tweede Kamer
Zie ook:
90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 17-01-2019

Patiënten- en cliëntenrechten
Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van de extra middelen, die in het Regeerakkoord
zijn opgenomen voor cliëntondersteuning
15-01-2019 | Kamerstuk 31476 nr. 24 | Tweede Kamer
Bijlage:
Onderzoeksrapport cliëntondersteuners. Hoe waarderen cliëntondersteuners de ruimte voor
autonomie en kwaliteit?

Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Reactie op DNB analyse van aanvullende verzekeringen
16-01-2019 | Kamerstuk 29689 nr. 957 | Tweede Kamer
Bijlage:
Onderzoek aanvullende verzekeringen Zorgweb - Vektis

Geestelijke gezondheidszorg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over GGZ
21-01-2019 | Kamerstuk 25424 nr. 453 | Tweede Kamer

Tweede Kamer
VVD vraagt naar oplopende wachttijden in de zorg
15 januari 2019, mondelinge vragen - Moeten we leren leven met langere wachttijden in de zorg?
Arno Rutte (VVD) vindt van niet en vraagt minister Bruins (Me dische Zorg) wat hij aan de wachtlijsten
doet.
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten van start
Nieuwsbericht | 18-01-2019
Vandaag hebben 34 nieuwe maatschappelijke diensttijdprojecten door heel Nederland bericht
gekregen dat ze financiering krijgen en van start kunnen gaan. In de maatschappelijke diensttijd
krijgen jongeren de mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen tijdens een
periode waarin ze zich vrijwillig inzetten voor een ander of voor de samenleving. Bij de nieuwe
projecten kunnen jongeren hun talenten inzetten op terreinen als media, cultuur en musea, onderwijs,
techniek en ICT, zorg en klimaat, duurzaamheid en circulaire economie. Bij elkaar opgeteld
ontvangen de nieuwe projecten zo’n 10 miljoen euro uit de begroting van staatssecretaris P aul
Blokhuis (VWS).
Kamerbrief Stichting stelt lijst op met medische incidenten rond ziekenhuis Lelystad
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het verzoek om
opheldering van de inventarisatie rondom de afschaling van het ziekenhuis in Lelystad door de
Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad.
Kamerbrief over rapporten langdurige zorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019
Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer diverse rapporten aan over langdurige zorg. Het
samenvattend rapport Uitvoering wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017 -2018, het rapport
Profiel zorginkoop 2021 en het rapport Inkoop van innovatie en techn ologie in de langdurige zorg.
Bijlagen:
Kerngegevens Wlz-uitvoerders 2017 - Brief | 18-01-2019
Prestatie-indicatoren - Brief | 18-01-2019
Rapport - Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder ASR Wlz-uitvoerder B.V. Rapport | 18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder CZ Zorgkantoor B.V. - Rapport |
18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder Zorgkantoor DSW B.V. - Rapport |
18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Zorgkantoor Friesland B.V. - Rapport | 18-012019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder Stichting Zorgkantoor Menzis Rapport | 18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder ONVZ Langdurige Zorg B.V. Rapport | 18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Salland Zorgkantoor B.V. - Rapport | 18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder VGZ Zorgkantoor B.V. - Rapport |
18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid Rapport | 18-01-2019
Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2017/2018 Wlz-uitvoerder Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. Rapport | 18-01-2019
Profiel Zorginkoop 2021 - Rapport | 18-01-2019
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Inkoop van innovatie en technologie in de langdurige zorg - Rapport | 18-01-2019
Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018 - Rapport | 18-01-2019
Kamerbrief over Ontwerpbesluit experiment integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet
langdurige zorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het Ontwerpbesluit over het experiment
betreft integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg. Eenzelfde brief is
ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
Bijlagen:
Concept - Besluit van houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een
integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment in tegraal pgb 2019) - Besluit | 18-01-2019
Concept - Nota van toelichting - Brief | 18-01-2019
Aanbiedingsbrief bij brief aan NZa in reactie op verzoek aan initiatiefnemers van het wetsvoorstel
verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars om advies Raad van State
Kamerstuk: Kamerbrief | 21-01-2019
Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij brief aan Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) in reactie op verzoek aan initiatiefnemers van het wetsvoorstel verbod op
winstuitkering door zorgverzekeraars om advies Raad van State.
Bijlagen
Initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars - Brief | 21-01-2019
Verzoek toezending vertrouwelijk advies - Brief | 21-01-2019
Beantwoording Kamervragen over voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te voorkomen door
een harde Brexit
Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Slootweg,
Omtzigt en Van den Berg (allen CDA) over voorbereidingen om mogelijke medicijntekorten te
voorkomen door een harde Brexit.
Zie ook:
CBG brengt kritische medicijnen uit Verenigd Koninkrijk in kaart - Nieuwsbericht CBG | 09-01-2019
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Meer patiënten gaan eigen bijdrage medicijnen
betalen’
Kamerstuk: Kamervragen | 21-01-2019
Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragenvan het Kamerlid Van Gerven
(SP) over het bericht ‘Meer patiënten gaan eigen bijdrage medicijnen betalen’.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Nieuwe stap op weg naar oprichting Invest-NL
Nieuwsbericht | 18-01-2019
Het kabinet heeft vandaag het wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL ingediend bij de Tweede
Kamer. Daarmee zet het kabinet een volgende stap in het stimuleren van investeringen op terreinen
waar voor Nederland nieuwe kansen liggen.
Invest-NL gaat vernieuwende en veelbelovende bedrijven ondersteunen die moeilijk aan financiering
komen. Het gaat om de ondersteuning van bedrijven en projecten met maatschappelijke impact. De
Nederlandse financieringsinstelling zal allereerst een rol spelen bij risicovolle activiteiten op d e
thema’s van het Missiegedreven Innovatiebeleid en de topsectoren, waaronder de energietransitie,
landbouw, gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt Invest-NL zich op het MKB en start-ups en
scale-ups die kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen.
Document:
Kamerbrief over stand van zaken oprichting Invest-NL - Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2019
Zie ook:
Wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL – Dossier Tweede Kamer

Rechtspraak
ECLI:NL:RVS:2019:101
Instantie Raad van State
Datum uitspraak 16-01-2019
Datum publicatie 16-01-2019
Zaaknummer201800881/1/A3
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 20 maart 2017 heeft de minister de aanvraag van [wederpartij] om een vergunning
voor het bereiden en ter hand stellen van geneesmiddelen in een nader aangeduid gebied
afgewezen.
ECLI:NL:RBZWB:2019:69
Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak11-01-2019
Datum publicatie15-01-2019
Zaaknummer C/02/353012 / KG ZA 18-763
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben vanaf 1 januari 2019 in hun verzekeringspolisvoorwaarden
opgenomen dat een verzekerde met een naturapolis zijn vordering (declaratie) op de zorgverzekeraar
voor verleende zorg niet meer mag overdragen aan zijn zorgverlener en ook niet meer mag vragen de
van de zorgverzekeraar daarvoor te ontvangen vergoeding direct aan zijn zorgverlener te betalen.
Vincere c.s. en SGGZ zijn zorgverleners die verslavingszorg bieden. Zij betogen dat hun patiënten,
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wanneer zij zelf de vergoeding van de zorgverzekeraar krijgen niet de zorgverlener zullen betalen,
maar het geld gebruiken om schulden af te lossen of aan hun verslaving toe te geven. Op deze wijze
lopen de zorgverleners financieel gevaar en wordt een goede behandeling van de patiënt belemmerd.
CZ en Menzis willen met hen polisvoorwaarden stimuleren dat zorgverlening door zorgverleners die
geen zorgcontract met hen hebben gesloten op rechtmatigheid en doelmatigheid wordt gecontroleerd
door de verzekerde/patient zelf om de hoge kosten die gepaard gaan met zorg door dergelijke
zorgverleners terug te dringen.

Toezicht
Autoriteit Consument & Markt
Besluit
Aurobindo Pharma mag Apotex Europe en Apotex Nederland overnemen (concentratiebesluit)
18-01-2019

EU
First EU citizens using ePrescriptions in other EU country
European Commission - Press release, 21-01-2019
Today, the first EU patients can use digital prescriptions issued by their home doctor when vis iting a
pharmacy in another EU country: Finnish patients are now able to go to a pharmacy in Estonia and
retrieve medicine prescribed electronically by their doctor in Finland.
Nightingale Health to receive €20 million EU-financing to herald a new era of chronic disease
prevention
European Commission - Press release, 18-01-2019
• €20 million EIB loan will be used to accelerate research and development of Nightingale’s blood
analysis technology.
• Loan backed by European Fund for Strategic Investments, part of the Juncker Plan.
EU to help boost exports of generic pharmaceuticals
European Council, 16-01-2019
The EU has come a step closer to adopting new rules that will boost the export of generic medicines
and biosimilar products to third countries. EU ambassadors meeting today in Coreper agreed on the
Council's position on a draft regulation which introduces an exception for manufacturing for export
purposes (manufacturing waiver) to the protection granted to an original medicine by a supplementary
protection certificate (SPC).
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Sector nieuws
Zorgverzekeraars actief tijdens e-healthweek 2019
ZN, 17-01-2019
Van 21 tot en met 26 januari vindt de e-healthweek 2019 plaats. In één week organiseren ruim 250
partners, waaronder zorgverzekeraars, meer dan 200 activiteiten door het hele land.
Eerste lijn vraagt aandacht voor visie op Wmcz aan Eerste Kamer
LHV, 14-01-2019
De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten
zorgsector (Wmcz). De LHV heeft samen met andere eerstelijnsorganisaties haar visie op het
wetsvoorstel onder de aandacht gebracht van de senatoren.

Onderzoek
De wijkteambenadering nader bekeken
CPB, 18-01-2019
Doel minder dure zorg door inzet wijkteams niet gehaald
Verschuiving van zorg al zichtbaar in cijfers
NVZ, 18-01-2019
In de DHD-rapportage “Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2017” wordt een nieuwe trend zichtbaar:
Ziekenhuizen maken steeds meer werk van de juiste zorg op de juiste plek.

Publicaties
NZa online magazine nr. 5 - Innovaties in de zorg
Met deze nieuwsbrief attenderen wij u op ons online magazine 'Stand van de zorg', met daarin
bijdragen van deelnemers aan het innovatiecongres in december 2018.
GZR Updates 2019/14 - Scheidsgerecht Gezondheidszorg
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelt dat het ziekenhuis verplicht is om de
arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke medisch specialist op te zeggen.
SEW 2019/1 - Uitspraak van 10 oktober 2018 (mrs. H.G. Sevenster, B.P. Vermeulen en J.J. van Eck)
Geneesmiddelen – Vergunning voor in handel brengen – Richtlijn 2001/83/EG – Hybride procedure –
Verzoek prejudiciële vragen
Gst. 2019/12 - De Gemeentestem, Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 2)
Bruggeman, C.W.C.A. e.a.
Gst. 2019/1 - De Gemeentestem, Het abonnementstarief: een kat in de zak
Bruggeman, C.W.C.A.
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Weyer VerLoren van Themaat
advocaat-partner
T +31206056183
M +31653655833
E w.verloren@houthoff.com
Amsterdam

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg

8/8

Marry de Gaay Fortman
advocaat-partner
T +31206056165
M +31653758942
E m.fortman@houthoff.com
Amsterdam

