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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. 
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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 24 februari – 2 maart 2020. 

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 publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-

nCoV  

Op 28 januari 2020 is een ministeriële regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. 

In deze regeling is bepaald dat het novel coronavirus (2019-nCoV) behoort tot groep A van de Wpg. 

Hiermee ontstaat de wettelijke meldingsplicht voor deze infectieziekte. Indien een in Nederland 

werkzame arts bij een door hem onderzocht persoon novel coronavirus (2019-nCoV) vermoedt of 

vaststelt, moet hij dit meteen melden. Ook is hiermee de bevoegdheid geactiveerd om geïnfecteerde 

(of vermoedelijk geïnfecteerde) personen te isoleren. Dit wetsvoorstel houdt in dat deze ministeriële 

regeling in de Wpg wordt opgenomen. 

 

Voorstel van wet  

24-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35401, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal  

 

Memorie van toelichting  

24-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35401, nr. 3  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

24-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35401, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal  

 

Zie ook: 

Rijksoverheid: Coronavirus COVID-19 

European Commission: Coronavirus response 

World Health Organization: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35401-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35401-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35401-4.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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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) 

Voorlopig verslag  

26-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35124, nr. B 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Stand van zaken van de acties die zijn ingezet voor kinderen en jongeren met een 

levenslange en levensbrede zorg- en hulpvraag  

26-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 718 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van 

chronisch zieke kinderen door korten pgb  

26-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 276 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Afschrift besluit deelname stichting Privacy First aan Informatieberaad Zorg   

26-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 213 

Bijlage: 

Besluit deelname stichting Privacy First aan Informatieberaad Zorg 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) over instellen kwartiermaker   

25-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 649 

Bijlagen: 

Afschrift aanbiedingsbrief FAST schets 

FAST. Samen werken aan Future Affordable and Sustainable Therapies 

 

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

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Gewijzigd voorstel van wet  

25-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34972, nr. A 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35124-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-718.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-718.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-276.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-276.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-213.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-924694.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-649.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-924686.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-924687.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-A.pdf
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Officiële publicaties  

Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 20 februari 2020, kenmerk 1653245-202366-

CZ, houdende wijziging van de Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-

uitwisseling Patiënt en Professional OPEN in verband met diverse aanpassingen  

28-02-2020 Staatscourant 2020, 11764 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Kamerbrief over inrichting structureel beheer PGB2.0 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop ik het beheer van het PGB2.0 -

systeem structureel zal inrichten. 

 

Kamerbrief voortgang doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-02-2020 

Minister De Jonge meldt de stand van zaken van de doorontwikkeling van de bekostiging van de 

wijkverpleging. Ook stuurt hij de tussenrapportage ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging 

mee. 

Bijlage: 

Tussenrapportage Ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging - Rapport | 25-02-2020 

Zie ook: 

Ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging – Nieuwsbericht NZa | 25-02-2020 

Beantwoording Kamervragen over Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging - Kamerstuk: 

Kamervragen | 25-02-2020 

 

Brexit en het importeren van lichaammaterialen 

Publicatie | 27-02-2020 

In dit document vindt u informatie over Brexit en het importeren van menselijke lichaamsmaterialen 

uit het VK. Onder menselijke lichaamsmaterialen worden verstaan: weefsels en cellen, bloed en 

bloedproducten en organen. Voor elk type lichaamsmateriaal  gelden verschillende regels en situaties 

in relatie tot de Brexit. 

 

Beantwoording Kamervragen over de aangifte tegen bekkenbodemmatjesfabrikant Johnson & 

Johnson 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-03-2020 

Antwoorden van minister Bruins op de Kamervragen over de aangifte tegen 

bekkenbodemmatjesfabrikant Johnson & Johnson. 

 

Beantwoording Kamervragen over verantwoord wisselen medicijnen 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-02-2020 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht ‘Patiëntenorganisaties: zorgen om verantwoord 

wisselen medicijnen’. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-11764.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-11764.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-11764.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/02/kamerbrief-over-inrichting-structureel-beheer-pgb20
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/25/kamerbrief-voortgang-doorontwikkeling-bekostiging-wijkverpleging
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/25/ontwikkeling-nieuwe-bekostiging-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/25/beantwoording-kamervragen-over-evaluatie-experiment-bekostiging-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/02/27/brexit-en-importeren-lichaamsmaterialen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/02/beantwoording-kamervragen-over-de-aangifte-tegen-bekkenbodemmatjesfabrikant-johnson-johnson
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/03/02/beantwoording-kamervragen-over-de-aangifte-tegen-bekkenbodemmatjesfabrikant-johnson-johnson
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/28/beantwoording-kamervragen-over-verantwoord-wisselen-medicijnen
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Rechtspraak    
 

ECLI:NL:RBZWB:2020:642 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 13-2-2020 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Bestuursrecht; Omgevingsrecht 

Bestuurlijke boete vanwege overtreding van artikel 18, eerste lid, en artikel 40, tweede lid, van de 

Geneesmiddelenwet. 

  

ECLI:NL:GHSHE:2020:707 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 25-2-2020 - Hoger beroep kort geding - 

Civiel recht; Arbeidsrecht 

Kort geding. Hoger beroep van ECLI:NL:RBLIM:2019:7456. 

Hoewel de door de voorzieningenrechter gegeven uitleg van het concurrentiebeding voor een 

medisch specialist wordt betwijfeld, bekrachtigt het hof de door de voorzieningenrechter getroffen 

voorziening als ordemaatregel op grond van een afweging van wederzijdse partijbelangen.  

  

ECLI:NL:RBGEL:2020:1162 - Rechtbank Gelderland - 26-2-2020 - Eerste aanleg - meervoudig - Op 

tegenspraak - Civiel recht 

Zorgverzekeringsrecht. Is VGZ op grond van het Europees recht gehouden de kosten van in België 

uitgevoerde heupoperaties te vergoeden voor zover die kosten 80% van het gemiddeld in Nederland 

door VGZ gecontracteerde tarief overstijgen? 

Toezicht  

Autoriteit Consument & Markt   

Meer onderzoek nodig naar overname door Thebe van zorgactiviteiten Careyn 

27-02-2020 

Zorginstelling Thebe wil een deel van de activiteiten van Stichting Careyn overnemen. Beide 

organisaties bieden wijkverpleging, dagactiviteiten, thuisbegeleiding, hospicezorg en 

personenalarmering in de regio West-Brabant. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert 

dat er vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de overname voor wijkverpleging en 

dagactiviteiten in deze regio. 

 

Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert mogen fuseren (concentratiebesluit)  

Publicatie | Besluit| 27-02-2020 

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert mogen fuseren. Dat 

heeft de ACM op 21 februari 2020 besloten. 

Europese Commissie 
 

COVID-19: EU working on all fronts, €232 million for global efforts to tackle outbreak  

Press release | 24 February 2020 | Brussels 

The European Commission is working around the clock to support EU Member States and strengthen 

international efforts to slow the spread of COVID-19. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:642
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:642
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:707
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:707
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1162
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1162
https://www.acm.nl/nl/publicaties/meer-onderzoek-nodig-naar-overname-door-thebe-van-zorgactiviteiten-careyn
https://www.acm.nl/nl/publicaties/schakelring-de-riethorst-stromenland-en-volckaert-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_316
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Remarks by President von der Leyen at the joint press conference with Commissioners Lenarčič, 

Kyriakides, Johansson, Vălean and Gentiloni at the ERCC ECHO on the EU's response to COVID -19 

Statement | 2 March 2020 | Brussels 

First of all, I want to express my full sympathy for those who are suffering from the Coronavirus. And I 

want to thank the medical staff who is treating them and doing an outstanding job not only in Europe 

but all over the world. 

Sectornieuws    
 

Meer samenwerking nodig in wijkverpleging : ActiZ schrijft paper aan Tweede Kamer 

ActiZ, 26-02-2020 

Samenwerking in de wijkverpleging is nog niet vanzelfsprekend.  

 

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2018 van start 

ZN, 02-03-2020 

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg.  

 

Corona: wat zijn je rechten en plichten? 

FNV, 26-02-2020 

Wij krijgen als FNV vragen van leden, wat hun rechten en plichten zijn in relatie tot het Corona-virus.  

Publicaties  
 

AB 2020/107 - Met noot - Hendriks, A.C. - College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Zorgverzekeraars mogen in polisvoorwaarden een machtigingsvereiste opnemen. De vrijheid van 

zorgverzekeraars is echter niet onbeperkt. 

  

TvA 2020/13 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis Scheidsgerecht Gezondheidszorg - Verschillende 

gronden tot vernietiging aangevoerd. Geen schijn van partijdigheid. - Claim for setting aside of arbitral 

award by Arbitral Tribunal for Healthcare - Claim for setting aside on various grounds. No appearance 

of partiality. 

  

TvA 2020/6 - Nederlands Arbitrage Instituut  

Misbruik van omstandigheden bij zorginkoop - Zorgverzekeraar maakt misbruik van omstandigheden. 

- Abuse of circumstances in healthcare procurement - Healthcare insurer abuses circumstances. 

  

TOP 2020/46 - Fransen van de Putte, A.S. - Art. - Medezeggenschap transacties zorgsector 

In 1996 werd de Wmcz ingevoerd met het doel de patiëntenpopulatie de mogelijkheid te geven om 

invloed uit te oefenen op de organisatie en het beleid van zorginstellingen. Inmiddels is de Wmcz 

echter aan vervanging toe. Nadat eerdere voorstellen tot aanpassing van de Wmcz een stille dood 

stierven, werd in mei 2019 het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

(Wmcz 2018) aangenomen door de Eerste Kamer. Met het oog op de inwerkingtreding van de Wmcz 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_368
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_368
https://www.actiz.nl/nieuws/meer-samenwerking-nodig-in-wijkverpleging
https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4663476224
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/02/corona-wat-zijn-je-rechten-en-plichten
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2018 later dit jaar, zal ik in dit artikel enkele aandachtspunten bij transacties in de zorgsector onder 

de Wmcz 2018 bespreken. 

 

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   

file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

