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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 21 - 28 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 

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het 

creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen 

kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te 

nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) 

Koninklijke boodschap   

23-01-2019 | Kamerstuk 35124 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet 

23-01-2019 | Kamerstuk 35124 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting   

23-01-2019 | Kamerstuk 35124 nr. 3 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Advies ATR 

Advies NZa 

Advies Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Advies Zorginstituut Nederland  

Advies VVN  

Advies NIP 

Advies GGZ Nederland  

Adviezen MIND, NVP en LVVP 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport   

23-01-2019 | Kamerstuk 35124 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35124-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35124-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35124-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870288.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870283.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870284.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870285.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870287.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870286.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870289.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870290.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35124-4.pdf
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Zie ook: 

Samenvatting advies over wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden  – 

RvS, 23-01-2019 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; NZa onderzoek financiele positie ziekenhuizen 

22-01-2019 | Kamerstuk 31016 nr. 187 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

NZa-onderzoek financiële positie ziekenhuizen 

 

Topinkomens 

Brief regering; Vertraging wetsvoorstel tegengaan ontwijking wijziging van de Wet normering 

topinkomens (WNT) 

22-01-2019 | Kamerstuk 30111 nr. 118 | Tweede Kamer 

Het aangekondigde wetsvoorstel kan in het najaar aanhangig worden gemaakt.  

 

Sociaal domein 

Brief regering; Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein 

25-01-2019 | Kamerstuk 34477 nr. 54 | Tweede Kamer 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond vertrouwen’ 

van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

28-01-2019 | Kamerstuk 29538 nr. 283 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 

maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening 

Verslag  

23-01-2019 | Kamerstuk 35093 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Nadere onderzoeken en rapportages binnen het jeugddomein 

28-01-2019 | Kamerstuk 31839 nr. 630 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Eindbericht van de Transitie Autoriteit Jeugd 

Overzicht van de 42 Transformatieplannen Jeugd 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=545&summary_only=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870230.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-118.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-118.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-870795.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-870880.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-870880.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-870853.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870854.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870855.pdf
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… en de rekening komt later. Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de 

verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten 

Met het oog op de jeugd. Verhalen over doorontwikkeling van de jeugdzorg na de transitie  

Geef nooit op! Gebrek aan vervolghulp JeugdzorgPlus 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief regering; Pilot met het PGB2.0-systeem en aanbevelingen van het BIT 

21-01-2019 | Kamerstuk 25657 nr. 305 | Tweede Kamer 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 december 2018, over PGB 

24-01-2019 | Kamerstuk 25657 nr. 306 | Tweede Kamer 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over GGZ 

21-01-2019 | Kamerstuk 25424 nr. 453 | Tweede Kamer 

 

Officiële bekendmakingen 

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2019, kenmerk 

1468880-186082-DMO, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland in verband met de subsidieverstrekking inzake de stimulering van e-health 

thuis (Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-

health Thuis) 

25-01-2019 | Staatscourant 2019, 3525 | Interne regelingen | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport  

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018,  kenmerk 

1457861-185083-DMO, houdende stimulering van activiteiten ten behoeve van het opschalen en 

borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren 

(Stimuleringsregeling E-health Thuis) 

25-01-2019 | Staatscourant 2019, 3524 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Internetconsultaties 

Reacties op consultatie: Besluit acute zorg Wkkgz  

In een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

worden eisen gesteld aan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute zorg. De positie 

van het regionaal overleg acute zorgketen wordt versterkt en aanbod van acute zorg mag alleen 

onder voorwaarden worden opgeschort of beëindigd. 

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870856.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870856.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870857.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-870858.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-306.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-453.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3525.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3525.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3525.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3525.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3525.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3524.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3524.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3524.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3524.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/besluitacutezorg/reacties/datum
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Eerste Kamer 

De Eerste Kamer heeft op 22 januari de wetsvoorstellen Verbetering uitvoering Jeugdwet, WMO 2015 

en Zorgverzekeringswet (34.857) & Versterking handhavingsinstrumentarium van de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd (34.874) als hamerstukken afgedaan. 

Zie ook: 

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet - 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 22-01-2019  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Kamerbrief verzoek om informatie omtrent de voorbereidingen van VWS op het terrein van medische 

hulpmiddelen in het geval van een no deal scenario Brexit 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Kamer dat het verzoek om nadere informatie 

omtrent de voorbereidingen van VWS op het terrein van medische hulpmiddelen in het geval van een 

no deal scenario Brexit helaas niet voor aanvang van het plenaire debat over de Verzamelwet Brexit 

op 24 januari a.s. kan worden ingewilligd. 

 

Kamerbrief over aanvragen kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2019 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over aanvragen kwaliteitsbudget 

verpleeghuiszorg. 

Zie ook: 

Zorgkantoren: ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg – ZN, 26-01-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over de noodzaak van nationale regie om de zorg betaalbaar te houden 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) 

over de noodzaak van nationale regie om de zorg betaalbaar te houden. 

 

Kamervragen over zorgvervoer en privacyregels 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-01-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van de leden Slootweg en Von Martels (beiden 

CDA) over zorgvervoer en privacyregels. 

 

Beantwoording Kamervragen over de professionele autonomie van de onafhankelijke 

cliëntondersteuner die onder druk staat 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-01-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de 

professionele autonomie van de onafhankelijke cliëntondersteuner die onder druk staat.  

 

Beantwoording Kamervragen over de gang van zaken rond de mogelijke sluiting van het Bronovo 

ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-01-2019 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34857_verbetering_uitvoering
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34857_verbetering_uitvoering
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34874_versterking
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34874_versterking
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/01/22/eerste-kamer-stemt-in-met-wet-vermindering-administratieve-lasten-wmo-en-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/24/kamerbrief-verzoek-om-informatie-omtrent-de-voorbereidingen-van-vws-op-het-terrein-van-medische-hulpmiddelen-in-het-geval-van-een-no-deal-scenario-brexit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/24/kamerbrief-verzoek-om-informatie-omtrent-de-voorbereidingen-van-vws-op-het-terrein-van-medische-hulpmiddelen-in-het-geval-van-een-no-deal-scenario-brexit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/25/kamerbrief-over-aanvragen-kwaliteitsbudget-verpleeghuiszorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3664216064
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/28/beantwoording-kamervragen-over-de-noodzaak-van-nationale-regie-om-de-zorg-betaalbaar-te-houden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/24/kamervragen-over-zorgvervoer-en-privacyregels
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/25/beantwoording-kamervragen-over-de-professionele-autonomie-van-de-onafhankelijke-clientondersteuner-die-onder-druk-staat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/25/beantwoording-kamervragen-over-de-professionele-autonomie-van-de-onafhankelijke-clientondersteuner-die-onder-druk-staat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/23/beantwoording-kamervragen-over-de-gang-van-zaken-rond-de-mogelijke-sluiting-van-het-bronovo-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/23/beantwoording-kamervragen-over-de-gang-van-zaken-rond-de-mogelijke-sluiting-van-het-bronovo-ziekenhuis


 

 

Week 5  

News Update Zorg 

5/9 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) 

over de gang van zaken rond de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de mogelijke sluiting van het Bronovo ziekenhuis - Kamerstuk: 

Kamervragen | 23-01-2019 

Rechtspraak    
 

ECLI:NL:GHAMS:2019:68  

Instantie Gerechtshof Amsterdam  

Datum uitspraak 15-01-2019 Datum publicatie 21-01-2019  

Zaaknummer 200.232.005/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Overeenkomsten in verband met herontwikkeling van het gebied Monnikenberg te Hilversum, 

inzonderheid “memo” van 16 mei 2012. Uitleg van het in dat memo neergelegde vereiste van 

goedkeuring van het College sanering zorginstellingen. Voorziene grondoverdracht is niet “om niet”. 

Merem is terecht veroordeeld tot nakoming van de overeenkomsten (behoudens levering grond), 

waaronder het voeren van verder overleg met HPG, zowel beoordeeld naar datum vonnis als naar 

datum arrest. Geen rechtsverwerking. Schadevergoeding bij staat. Geen veroordeling tot vergoeding 

van reële proceskosten. 

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:418  

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 23-01-2019 Datum publicatie 25-01-2019  

Zaaknummer C/13/643699 / HA ZA 18-183 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Een zorginstelling krijgt de sloopwaarde vergoed van haar verzekeraars en niet de herbouwwaard, 

nadat een voormalig hotel-restaurant door brand is verwoest. 

 

ECLI:NL:PHR:2018:1277  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 12-11-2018 Datum publicatie 25-01-2019  

Zaaknummer 18/00902 

Rechtsgebieden Belastingrecht 

Bijzondere kenmerken- Inhoudsindicatie 

A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van 

belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 februari 2018, 

nr. 16/01372, ECLI:NL:GHARL:2018:1360.  

Belanghebbende heeft vanwege een voorgenomen bouwactiviteit, te weten het optrekken van een 

zorggebouw, een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Groningen. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/23/beantwoording-kamervragen-over-de-mogelijke-sluiting-van-het-bronovo-ziekenhuis
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:68
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:418
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:1277
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Voor het in behandeling nemen van die aanvraag heeft de heffingsambtenaar bij aanslag leges 

geheven, waarbij het bedrag is gebaseerd op de door belanghebbende geraamde bouwkosten.  

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Vernieuwde Zorgproductapplicatie helpt nóg beter bij goede zorgregistratie 

Nieuwsbericht | 24-01-2019  

De Zorgproductapplicatie bevat nu nóg meer mogelijkheden om zorgaanbieders te ondersteunen bij 

een goede registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg. 

 

Autoriteit Consument & Markt   

Concentratiemeldingen  

Stichting Spaarne Gasthuis wil afdeling Bariatrische chirugie van Slotervaartziekenhuis B.V. 

overnemen - 22-01-2019 

Bencis Capital wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over AIO II  - 22-01-2019 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

De regionale expertteams voor jeugdigen: Nog stappen te zetten 

Nieuwsbericht | 21-01-2019  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een aantal regionale expertteams voor jeugdigen met 

complexe problematiek bezocht.  

EU  
 

Mededinging: verslag van de Commissie concludeert dat actieve handhaving van de mededinging 

bijdraagt aan betaalbare en innovatieve geneesmiddelen 

Europese Commissie – Persbericht, Brussel, 28 januari 2019 

De Europese Commissie heeft een verslag gepubliceerd waaruit blijkt dat actieve handhaving van de 

mededingingswetgeving, zowel op Europees als op nationaal niveau, in de farmaceutische sector 

ertoe bijdraagt dat er meer betaalbare geneesmiddelen beschikbaar zijn en patiënten en zorgstelsels 

een grotere keuze hebben, terwijl verdere innovatie wordt bevorderd. 

 

Inbreukenpakket voor januari: voornaamste beslissingen 

Europese Commissie – Informatieblad, Brussel, 24 januari 2019 

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese 

Commissie ("de Commissie") tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet 

zijn nagekomen. De beslissingen betreffen diverse sectoren en beleidsterreinen van de EU en 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/24/vernieuwde-zorgproductapplicatie-helpt-nog-beter-bij-goede-zorgregistratie
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-spaarne-gasthuis-wil-afdeling-bariatrische-chirugie-van-slotervaartziekenhuis-bv-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-spaarne-gasthuis-wil-afdeling-bariatrische-chirugie-van-slotervaartziekenhuis-bv-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/bencis-capital-wil-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-aio-ii-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/01/21/de-regionale-expertteams-voor-jeugdigen-nog-stappen-te-zetten
https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1548679053075&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&lang=nl&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&date0=PD:21012019%7C28012019&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&orDC_DOM_CODED=DC_TT_CODED%3D2474,DC_TT_CODED%3D802,DC_TT_CODED%3D3581,DC_TT_CODED%3D539&page=3
https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1548679053075&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&lang=nl&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&date0=PD:21012019%7C28012019&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&orDC_DOM_CODED=DC_TT_CODED%3D2474,DC_TT_CODED%3D802,DC_TT_CODED%3D3581,DC_TT_CODED%3D539&page=3
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_nl.htm
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moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als 

bedrijven baat bij. 

Grensoverschrijdende gezondheidszorg: Commissie verzoekt NEDERLAND aan regels over hoogte 

van terugbetaling te voldoen 

Vandaag heeft de Commissie besloten tot het sturen van een aanmaningsbrief aan Nederland. De 

Commissie verzoekt de Nederlandse autoriteiten te garanderen dat de kosten van gezondheidszorg 

die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) is 

ontvangen in een andere lidstaat, worden vergoed tot de hoogte die van toepassing is wanneer de 

gezondheidszorg in Nederland wordt ontvangen. In deze richtlijn zijn de rechten van patiënten 

neergelegd om gezondheidszorg te kunnen ontvangen in een andere lidstaat en een verzoek om 

terugbetaling hiervan in te dienen in het thuisland. Wat de hoogte van de terugbetaling betreft, 

bepaalt de richtlijn duidelijk dat deze moet reiken tot de hoogte van de kosten die zouden zijn 

gedragen door de eigen lidstaat van de patiënt indien de gezondheidszorg daar zou zijn verstrekt, 

zonder de werkelijke kosten te overschrijden. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te 

reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten 

een met redenen omkleed advies te sturen. 

Sector nieuws 
 

Farmacotherapeutisch Kompas (FK) nog beter mobiel toegankelijk 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 24-01-2019  

Het ontwerp van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is gemoderniseerd.  

 

Zorginstituut neemt regie over bij ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 23-01-2019  

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader 

Cosmetische Geneeskunde en de bekwaamheidseisen die daar deel van uitmaken.  

 

Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgenomen in Register Zorginstituut  

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 23-01-2019  

Zorginstituut Nederland heeft in december 2018 een Pakket aan Normen en Instrumenten voor een 

betere personeelssamenstelling in ontvangst genomen.  

Zie ook: 

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register  – ActiZ, 24-01-

2019 

 

Subsidies anonieme e-mental health 2019 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 22-01-2019  

Zorginstituut Nederland geeft voor 2019 aan 12 organisaties subsidie voor anonieme e-mental health.  

 

Amphia wederom voorloper VIPP 

NVZ, 28-01-2019 

Amphia verstuurt meer dan dertig procent van de recepten elektronisch, legt medicatieafspraken vast 

volgens standaard 9.01 en biedt de patiënt een digitaal overzicht van ontslagmedicatie.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/01/24/farmacotherapeutisch-kompas-fk-nog-beter-mobiel-toegankelijk
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/01/23/zorginstituut-neemt-regie-over-bij-ontwikkeling-kwaliteitskader-cosmetische-geneeskunde
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/01/23/personeelsnorm-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-opgenomen-in-register-zorginstituut
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2019/01/zorginstituut-neemt-personeelsnorm-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-op-in-register
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/01/22/subsidies-anonieme-e-mental-health-2019
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3836-amphia-wederom-voorloper-vipp
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Zorgpartijen sturen gezamenlijke brief gegevensuitwisseling 

NVZ, 25-01-2019 

Woensdag aanstaande wordt in de Tweede Kamer een debat gehouden over gegevensuitwisseling in 

de zorg. 

Zie ook: 

Zorgpartijen willen verbetering gegevensuitwisseling – LHV, 24-01-2019 

KNMG ondersteunt verkenning ‘patiëntgeheim’ - KNMG, 24-01-2019 

 

Ziekenhuizen stoppen met keurmerken 

NVZ, 24-01-2019 

In 2019 stoppen ziekenhuizen met het voeren van keurmerken als smiley’s, kangoeroes, het roze 

lintje en het vaat- en spataderkeurmerk.  

 

Meer samenwerking nodig tegen krapte op arbeidsmarkt ouderenzorg 

ActiZ, 24-01-2019i 

Het aantrekken van nieuwe medewerkers, behouden van bestaande medewerkers en de bijdrage die 

technologie kan leveren aan het personeelstekort zijn de grootste uitdagingen van het moment voor 

de ouderenzorg.  

 

ZN: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg via ‘Babyconnect’ is belangrijke stap in 

zorgvernieuwing 

ZN, 24-01-2019 

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners kunnen straks 

informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s digitaal inzien  

 

Zorgverzekeraars denken constructief mee over ijzeren voorraad geneesmiddelen 

ZN, 24-01-2019 

Geneesmiddelentekorten zijn een serieus en acuut probleem, waar een deel van de Nederlandse 

verzekerden veel last van heeft.  

 

E-healthweek 2019 van start met aandacht voor Hartwacht en MijnIBDCoach 

ZN, 22-01-2019 

“We moeten het vaker hebben over de goede voorbeelden”. Met die oproep gaf minister Bruins voor 

Medische Zorg en Sport tijdens de drukbezochte openingsmanifestatie in het Haagse Louwman 

Museum het startsein voor de derde landelijke e-healthweek.  

Onderzoek 
 

Patiënt heeft belangrijke rol in terugdringen van niet-gepaste zorg  

Radboudumc, 24-01-2019 

Onderzoek wijst uit dat ’beter laten dan doen’ de kwaliteit van zorg verbetert en kosten verlaagt. 

Zie ook: 

Onderzoek Radboudumc: aantal onnodige behandelingen in de zorg kan fors omlaag – ZN, 24-01-

2019 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3835-zorgpartijen-sturen-gezamenlijke-brief-gegevensuitwisseling
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/zorgpartijen-willen-verbetering-gegevensuitwisseling
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/knmg-ondersteunt-verkenning-patientgeheim.htm
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3832-ziekenhuizen-stoppen-met-keurmerken
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/01/meer-samenwerking-nodig-tegen-krapte-op-arbeidsmarkt-ouderenzorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3660414977
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3660414977
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3659923456
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3654320128
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2019/terugdringen-niet-gepaste-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3660414976
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In 2018 bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed  

Capital Value, 22-01-2019 

In 2018 werd een recordvolume geïnvesteerd in zorgvastgoed.  

Publicaties  
 

TvGR 2019/1.9 - Boekbespreking - J.T. Hiemstra, De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische 

hulpzaken 

Wijne, R.P.  

 

TvGR 2019/1.3 - Artikel - Geschilbeslechting onder de Wkkgz: de theorie in de praktijk - Over de 

regels van geschilbeslechting en bindend advies, de mogelijkheden tot vernietiging van het bindend 

advies en enkele praktijkperikelen in dat verband 

Wijne, R.P.  

  

ZIP 2019/18 - Art. - Een failliet ziekenhuis, wat te doen met de patiënt? 

Ende van den, T.A.M. - Het is niet de eerste keer dat een ziekenhuis failliet gaat. Sinds de invoering 

in 2006 van de marktwerking in de zorg zijn reeds drie ziekenhuizen failliet gegaan. Ondanks de 

lessons learned uit de eerdere faillissementen kan uit de berichtgeving in de media en uit de 

Kamervragen worden opgemaakt dat de indruk bestaat dat een zorgvuldige overdracht van patiënten 

nagenoeg onmogelijk zou zijn. 
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