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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 2 – 9 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
Ziekenhuiszorg
Brief regering; Rapport van de ‘Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen’
06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 282
Bijlage:
Rapport 'De aangekondigde ondergang Onderzoek naar de faillissementen van het MC Slotervaart en
de MC IJsselmeerziekenhuizen'
Zie ook:
Persbericht 'Faillissementen verliepen onnodig ongecontroleerd'' – Rijksoverheid | 04-03-2020
Reacties op conceptrapport faillissementen van het MC Slotervaart en de MC
IJsselmeerziekenhuizen - Rijksoverheid | 04-03-2020
Kamerbrief overdracht medische dossiers MC Slotervaart - Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2020

Thuiszorg en wijkverpleging
Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging
03-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 200
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Brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken wijkverpleging
06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 201
Bijlage:
Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

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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Sociaal domein
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over brandbrief met betrekking tot tekorten sociaal
domein Zeeuwse gemeenten
05-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 34477, nr. 71

Jeugdzorg
Brief regering; TAJ-subsidies Pluryn-Intermetzo
06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 720

Infectieziektenbestrijding
Brief regering; Advies Bestuurlijk Afstemmings Overleg COVID-19
06-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 25295, nr. 104
Bijlage:
OMT-advies COVID-19
Zie ook:
Impact coronavirus op economie zeer onzeker, onderliggend gestage groei - CPB Persbericht, 03-032020
Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus – Tweede Kamer, 05-03-2020
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ‘Frankrijk beslag laat leggen op de voorraden en
productie van mondkapjes’ - Kamerstuk: Kamervragen | 05-03-2020

Tweede en Eerste Kamer
Wet transparantieregister zorg
TK, 10-03-2020 Indiener: E.M.J. Ploumen
Voorgesteld wordt dat alle transacties tussen farmaceutische - en hulpmiddelenindustrie enerzijds en
beroepsbeoefenaar, maatschap, instelling of patiëntenvereniging anderzijds, van € 50, - of meer,
moeten worden gemeld, ook als betaling via derden loopt.
Debat over het programma gehandicaptenzorg Volwaardig leven
TK, 04-03-2020
Krijgen mensen die intensieve zorg nodig hebben, goede hulp en begeleiding? Worden hun naasten
voldoende ondersteund? En zijn er genoeg plekken voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte? De
Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid) over het programma Volwaardig leven.
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Wet toetreding zorgaanbieders
EK, 05-03-2020
De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt voor de brief van 2 maart 2020 met het
overzicht van aanvullende maatregelen desgewenst te betrekken bij het voorbereidend onderzoek.
De commissie is daarnaast voornemens om de Raad van State om voorlichting te vragen; een hiertoe
opgestelde conceptbrief wordt op 10 maart 2020 ter bespreking geagendeerd. Tevens zal dan de
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datum voor het voorbereidend onderzoek van de wetsvoorstellen 34767 en 34768 opnieuw worden
bezien.

Officiële publicaties
Rectificatie: Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 februari 2020, kenmerk 1640959201242-CZ, houdende regels voor het subsidiëren van instellingen voor medisch -specialistische zorg
en audiologische centra, voor het stimuleren van digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en
onderling (Subsidieregeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en
Professional MSZ en audiologische centra) (Stcrt. 2020, 7935)
09-03-2020 Staatscourant 2020, 7935

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten
academische zorg umc’s
Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2020
Minister Bruins beantwoordt vragen die zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg van 23 januari
2020 over beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s.
Kamerbrief nadere uitwerking advies NZa over de nieuwe bekostiging voor de geestelijke
gezondheidszorg en forensische zorg en aanbieding voorlopige resultaten van de pil ot
Zorgclustermodel
Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2020
Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over nadere uitwerking advies van de
Nederlandse Zorgautoriteit NZa over de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en
forensische zorg en aanbieding voorlopige resultaten van de pilot Zorgclustermodel.
Bijlagen:
Zorgprestatiemodel GGZ & FZ - Rapport | 28-02-2020
Financiële prikkels en de effecten op de publieke belangen - Publicatie | 02-03-2020
Voorlopige resultaten pilot Zorgclustermodel ‐ versie januari 2020 - Publicatie | 02-03-2020
Zie ook:
Nieuwe bekostiging forensische zorg en ggz op koers – ZN, 03-03-2020
Kamerbrief over de maatregelen om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg
aan de slag gaan
Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2020
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de maatregelen om te voorkomen dat personen
met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan.
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Kamerbrief over motie overleg tussen zorgverzekeraars en kraamzorg aanbieders
Kamerstuk: Kamerbrief | 03-03-2020
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over hoe de motie uitgevoerd gaat worden over het
direct informeren van de Kamer als het overleg tussen zorgverzekeraars en kraamzorg aanbieders
mislukt.
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Kamerbrief over moties met betrekking tot mesh implantaten
Kamerstuk: Kamerbrief | 03-03-2020
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de moties met betrekking tot mesh implantaten.
Beantwoording Kamervragen over ontvangen signalen van afsluiten zwijgcontract in zorg
Kamerstuk: Kamervragen | 02-03-2020
Antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen over ontvangen signalen van h et afsluiten van
een zwijgcontract in de zorg.
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Inspectie: Veilig Thuis sloot zwijgcontract met ouders’ Kamerstuk: Kamervragen | 02-03-2020
Beantwoording Kamervragen over het bericht Zorgverzekeraars, Per Saldo, V&VN en VWS maken
afspraken over indicatieproces kindzorg thuis
Kamerstuk: Kamervragen | 02-03-2020
Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht Zorgverzekeraars, Per Saldo, V&VN en VWS
maken afspraken over indicatieproces kindzorg thuis.
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken door een
commerciële overname
Kamerstuk: Kamervragen | 02-03-2020
Minister De Jonge beantwoord Kamervragen over het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken door
een commerciële overname.
Beantwoording Kamervragen over inspectierapport DeSeizoenen
Kamerstuk: Kamervragen | 09-03-2020
Minister De Jonge beantwoordt vragen over het rapport van de Inspectie Gezondheid en Jeugd over
DeSeizoenen.

Rechtspraak
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ECLI:NL:RBZWB:2020:873 - Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21-2-2020 - Eerste aanleg enkelvoudig - Bestuursrecht
Toestemming voor importeren geneesmiddel, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is
bestuursorgaan in de zin van artikel 1, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht,
attributie van bevoegdheden in het kader van overheidstaak in artikel 36 van de G ezondheidswet en
artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, geen mandaat verleend aan hoofdinspecteur,
concurrentiebelang.
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Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
NZa onderzoekt verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg
Nieuwsbericht | 05-03-2020
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe ze op korte termijn de bekostiging van de
spoedzorg binnen het eerstelijnsverblijf en de langdurige zorg kunnen verbeteren. Het gaat om zorg
voor mensen die plotseling, acuut zorg nodig hebben en tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen.
Een tijdelijke opname in een instelling kan een uitkomst bieden. Hierdoor kan een langere opname in
het ziekenhuis of vroegtijdige opname in een verpleeghuis voorkomen worden.

Autoriteit Consument & Markt
Thebe Wijkverpleging mag Careyn (nog) niet overnemen (eindmededeling)
04-03-2020
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.

Europese Commissie
Covid-19: De Commissie trekt meer middelen uit voor onderzoek en selecteert 17 projecten voor
vaccinontwikkeling, diagnose en behandeling
06-03-2020
Na de oproep in januari waarvoor zij 10 miljoen EUR beschikbaar heeft gesteld, heeft de Commissie
nog eens 37,5 miljoen EUR vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar de ontwikkeling van een Covid 19-vaccin en de diagnose en behandeling van Covid-19. Deze maatregel maakt deel uit van de
gecoördineerde EU-respons op de bedreiging voor de volksgezondheid die uitgaat van Covid-19.

Publicaties
Jeugdhulp in de wijk
SCP, 05-03-2020
Een statistisch model op wijkniveau over de achtergrond van verschillen over gebruik van jeugdhulp
zonder verblijf.
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De verbinding tussen volksgezondheid en samenleving moet sterker gemaakt worden
RV&S, 05-03-2020
In de rubriek 'Aan tafel met...' in het tijdschrift Maatschappij & Gezondheid van de V&VN komen
professionals die inspireren aan het woord.
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Buitenlandse overnames Nederlandse zorg en life sciences sector sterk gestegen in 2019
Deloitte, 09-03-2020
Onderzoek: Fusies en overnames in de zorg
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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