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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 3 - 10 februari 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    

Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting 

tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018) 

Brief regering; Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen 

van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)  

05-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35385, nr. A;1  

Bijlagen: 

Nader rapport inzake het Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen 

van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)  

Advies Raad van State inzake het Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte 

van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot 

het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)  

Staatsblad 2020, nr. 15  

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de petitie met betrekking tot het 

niveau van de medische zorg in Woerden  

10-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 277 

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 3 december 2019, over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het 

streekziekenhuis in Winterswijk  

06-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 278 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35385-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35385-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35385-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922126.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922126.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922126.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922125.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922125.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922125.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922127.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-277.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-277.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-278.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-278.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-278.pdf
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Brief regering; Stand van zaken over een aantal moties en toezeggingen, gedaan tijdens het 

dertigledendebat van 15 januari 2020, over acute verloskunde in Drenthe en Zuidoost -Groningen en 

het Notaoverleg van 20 januari 2020 over de initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis 

dichtbij voor iedereen en het VAO Ambulancezorg/ Acute zorg van 4 december 2019  

10-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 279 

Jeugdzorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een reactie op de petitie van FNV “voel je het ook 

knellen in de jeugdzorg”  

04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 717 

Langdurige zorg 

Verslag van een mondeling overleg met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan 

de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het 

jeugdstelsel.  

04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. V   

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Erratum Monitorbijlage bij de derde voortgangsrapportage Werken in de Zorg  

04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29282, nr. 394 

Bijlage: 

Tabel 20 Aantal mbo-verpleegkundigen (basisverpleegkundigen niveau 4), indicatief, afgerond op 

honderden werknemers, tabel 21 Aantal wijkverpleegkundigen in de subbranche thuiszorg (hbo), 

indicatief, afgerond op honderden werknemers en tabel 22 Aantal mbo verzorgenden IG, indicatief, 

afgerond op honderden werknemers 

Aanpak regeldruk en administratieve lasten 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland (V&VN) over de uitkomsten van een peiling rondom registratie  

06-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29515, nr. 444 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Brief van de minister van EZK inzake aanvullende overeenkomst en investeringsbedragen Invest-NL  

04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. M 

Bijlage: 

Overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL inzake de investeringstaak 

Tweede Kamer 

Vragenuur Tweede Kamer - Vragen van het lid Van den Berg aan de minister voor Medische Zorg en 

Sport over een tekort aan medische materialen  

11-02-2020 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-922797.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-922797.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-922797.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-922797.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-717.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-717.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-V.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-V.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-V.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-394.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-444.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-444.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-M.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-922085.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/6b2c0c34-c682-4dd8-bcb8-b2b15a3a52b9#id38e88bf5
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/6b2c0c34-c682-4dd8-bcb8-b2b15a3a52b9#id38e88bf5
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Stemmingsuitslagen Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders  

(Wettoetreding zorgaanbieders) (34767) – aangenomen:  

 Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. 34767-54 t.v.v. nr. 31 over bij AMvB uitbreiden 

van de vergunningplicht 

 Amendement van het lid Hijink over bij de melding verantwoorden hoe wordt voldaan  aan 

professionele en kwaliteitsstandaarden 

 Amendement Dik-Faber c.s. over versterking van het interne toezicht 

 Amendement van het lid Van der Staaij over inkadering van bij ministeriële regeling  gestelde 

eisen aan de vergunningaanvraag 

 Amendement van het lid Veldman over het toevoegen van onrechtmatig declareren als 

weigerings- en intrekkingsgrond 

 Amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet t.v.v. nr. 30 over meldplicht uitbreiden naar 

bestaande zorgaanbieders 

 Amendement van het lid Kerstens over een evaluatiebepaling 

 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding 

zorgaanbieders) 

 

Stemmingsuitslagen Moties ingediend bij de Wet toetreding zorgaanbieders – aangenomen: 

 Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid 

voorzorgaanbieders 

 Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie  

over de wet- en regelgeving 

 Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen 

 Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van 

een pgb beschermd wonen aanbieden 

 Motie van het lid Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd 

 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor 

burgers 

 Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de 

uitwerking per AMvB 

 Motie van de leden Bergkamp en Kerstens over een effectieve toetsing op een vog inde Wet 

integere bedrijfsvoering 

 

Stemmingsuitslagen Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34768) – aangenomen: 

 Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over  uitsluiten 

van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders 

 Gewijzigd amendement van de leden Van den Berg en Ellemeet t.v.v. nr. 21 over meldplicht  

uitbreiden naar bestaande jeugdhulpaanbieders 

 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders 

(Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO GGZ – aangenomen: 

 Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale 

doorzettingsmacht 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01756
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01756
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01755
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01757
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01757
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01741
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 Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang 

 Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen 

 Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken 

 Gewijzigde motie van het lid Kuiken over onderzoek naar het toepassen van 

traumabehandelingen (t.v.v. 25424-515) 

 Motie van het lid Agema over het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen 

 Motie van het lid Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

2,5 miljoen euro extra voor eerste 1000 dagen kind 

Nieuwsbericht | 06-02-2020 

Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke 

programma Kansrijke Start. Dat maakte hij vandaag bekend tijdens de conferentie ‘Samen verder met 

Kansrijke Start’. Met het geld kunnen gemeenten samen met partijen uit de geboortezorg investeren 

in de eerste 1000 dagen van een kind en daarmee zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, zoals 

minder vroeggeboortes en minder kinderen die met een te laag gewicht geboren worden.  

 

Kamerbrief over Onderaannemerschap en franchiseconstructies plenaire behandeling (A)Wtza 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het Onderaannemerschap en 

franchiseconstructies uit de plenaire behandeling (A)Wtza. 

 

Kamerbrief over toezicht Wmo 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020 

Minister De Jonge beschrijft contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Belangrijk onderwerp daarbij is het voorkomen en het 

beperken van de rol van frauduleuze, malafide aanbieders. 

Zie ook: 

Beantwoording vragen Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over Wmo-toezicht 29538-308 (totaal) Zorg 

en maatschappelijke ondersteuning - Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020 

 

Commissiebrief met verzoek om reactie op brief over misstanden bij zorgboerderij De Keuterij  

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020 

Minister De Jonge reageert op brief over misstanden bij zorgboerderij De Keuterij met betrekking tot 

PGB-budget en begeleid wonen. 

Bijlage: 

Klacht zorggelden woonboerderij - Brief | 24-10-2019 

 

Kamerbrief over Uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-02-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de Uitkomst verantwoord wisselen van 

geneesmiddelen. 

Bijlagen: 

Wisselen van geneesmiddelen - Rapport | 30-08-2019 

Vektis Resultaten wisselen geneesmiddelen - Publicatie | 10-02-2020 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/2.5-miljoen-euro-extra-voor-eerste-1000-dagen-kind
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-onderaannemerschap-en-franchiseconstructies-nav-plenaire-behandeling-awtza
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-toezicht-wmo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-wmo-toezicht-29538-308-totaal-zorg-en-maatschappelijke-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-wmo-toezicht-29538-308-totaal-zorg-en-maatschappelijke-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-brief-inzake-misstanden-bij-zorgboerderij-de-keuterij-mbt-pgb-budget-en-begeleid-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/kamerbrief-over-uitkomst-verantwoord-wisselen-van-geneesmiddelen
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Kamerbrief moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg 

Initiatiefnota Van Gerven en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2020 

Minister Bruins stuurt een Kamerbrief over de doties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en 

Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO 

Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019. 

 

Beantwoording Kamervragen over advies toekomst Wet BIG 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-02-2020 

Minister Bruins reageert op vragen en opmerkingen over het advies 'De B van Bekwaam. Een 

toekomstbestendige Wet BIG' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. BIG staat voor 

beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over zicht op besteding zorggeld gemeenten 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-02-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over gemeenten die nauwelijks zicht hebben op de besteding 

van zorggeld. 

 

Beantwoording Kamervragen over de tien tips voor de toekomst van de wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-02-2020 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over de tien tips voor de toekomst van de wijkverpleging.  

Rechtspraak    
 

Stichting Onderdak Woon- en Zorgvoorzieningen moet bewoning in de Paasberg Arnhem beëindigen  

Rechtspraak.nl, 06-02-2020 

De gemeente Arnhem heeft Stichting Onderdak Woon- en Zorgvoorzieningen terecht opgedragen om 

de bewoning van de rechtervleugel van het oude woonzorgcentrum de Paasberg te beëindigen. Dat 

oordeelt de voorzieningenrechter. Omdat de stichting geen maatschappelijke opvang met 

(therapeutische) behandeling aanbiedt en de gemeente geen beleid voert op basis waarvan de 

bewoning te legaliseren is, kon de gemeente dit besluit nemen. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2020:666 

 

ECLI:NL:GHARL:2020:753 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 28-1-2020 - Hoger beroep kort 

geding - Civiel recht  

Kort geding. Geldvordering. Overeenkomst tot het verlenen van zorg in onderaanneming.  

Opschorting. Restitutierisico. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/04/kamerbrief-moties-en-toezeggingen-30-leden-debat-drenthe-en-zuidoost-groningen-en-notaoverleg-initiatiefnota-van-gerven-en-vao-ambulancezorg-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/04/kamerbrief-moties-en-toezeggingen-30-leden-debat-drenthe-en-zuidoost-groningen-en-notaoverleg-initiatiefnota-van-gerven-en-vao-ambulancezorg-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/05/beantwoording-kamervragen-over-advies-toekomst-wet-big
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/04/beantwoording-kamervragen-over-zicht-op-besteding-zorggeld-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/03/beantwoording-kamervragen-over-de-tien-tips-voor-de-toekomst-van-de-wijkverpleging
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Stichting-Onderdak-Woon--en-Zorgvoorzieningen-moet-bewoning-in-de-Paasberg-Arnhem-beeindigen-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:666
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:753
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:753
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit  

Veel private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg 

Nieuwsbericht | 06-02-2020  

Bij meer dan de helft van de concentraties in de zorg was een private equity partij betrokken. Bij ruim 

ruim 40% was een buitenlandse partij betrokken. Dat blijkt uit de informatiekaart ‘Concentraties in de 

zorg’. In 2018 en de eerste helft van 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit 285 concentraties in 

de zorg goedgekeurd. 

 

NZa start open consultatie voor nieuwe facultatieve prestatie ziekenhuiszorg 

Nieuwsbericht | 10-02-2020 

De Nederlandse Zorgautoriteit roept partijen in de ziekenhuiszorg op om te reageren op het voorstel 

voor een facultatieve prestatie. Met deze prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. 

Wij denken dat een facultatieve prestatie meer ruimte biedt voor innovatie. Daarnaast geeft het 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor 

de patiënt.   

 

Autoriteit Consument & Markt  

Concentratiemeldingen 

Ons Tweede Thuis wil de activiteiten van Nieuw Amstelrade overnemen, 07-02-2020 

Korian wil elf locaties van Blueprint overnemen, 05-02-2020 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Datalekmeldingen blijven stijgen 

06-02-2020 

In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een 

stijging van 29% ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft 

het aantal meldingen stijgen. De AP legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op de 

digitale overheid en licht om die reden de datalekmeldingen binnen de sector openbaar bestuur uit in 

haar jaarlijkse rapportage. 

Sectornieuws   
 

ZN: vernieuwing, compassie en solidariteit essentieel voor toekomst van de zorg 

ZN, 07-02-2020 

“We moeten vernieuwen om onze goede zorg en ons mooie zorgstelsel te behouden”, zegt Petra van 

Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).  

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/veel-private-equity-en-buitenlandse-partijen-bij-fusies-en-overnames-in-de-zorg
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_301431_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_301431_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/10/nza-start-open-consultatie-voor-nieuwe-facultatieve-prestatie-ziekenhuiszorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/ons-tweede-thuis-wil-de-activiteiten-van-nieuw-amstelrade-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/korian-wil-elf-locaties-van-blueprint-overnemen-concentratiemelding
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/datalekmeldingen-blijven-stijgen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4602068992
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Definitief overstappercentage 2020 komt uit op 6,5 

ZN, 04-02-2020 

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5.  

 

Zorgkantoren en zorgverzekeraars ondertekenen convenant experiment integraal budget  

ZN, 04-02-2020 

21 partijen, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en het ministerie van VWS, slaan 

de handen ineen om meervoudige zorg- en ondersteuningsvragen van cliënten integraal te kunnen 

vullen.  

 

Zorg voor de toekomst van thuiswonende ouderen 

RV&S Nieuwsbericht | 10-02-2020  

Soms vallen dingen prachtig samen. “Bouwen, bouwen, bouwen,” hoorden we Wouter Bos op de 

televisie zeggen als voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouders (TZTO).  

 

Toekomst zorg in gevaar door massale uitval stagiairs : FNV publiceert rapport ‘Meldpunt 

stagemisbruik in Zorg & Welzijn 

FNV, 06-02-2020 Door Danielle van Essen    

De toekomst van de zorg staat op het spel, omdat leerlingen en stagiairs massaal uitvallen tijdens 

hun opleiding.  

Publicaties  
 

Jeugdzorg onder druk 

WODC, 04-02-2020, Jv 2019, nr. 6 

Het is vijf jaar geleden dat de decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg in Nederland 

werd ingezet met de invoering van de Jeugdwet. De huidige verantwoordelijke ministers De Jonge 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Dekker (Justitie en Veiligheid/Rechtsbescherming) 

meldden in november 2019 in een brief aan de Tweede Kamer dat het nieuwe stelsel deels alweer op 

de schop moet. Met dit voornemen reageerden de bewindslieden op een onthutsend rapport van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid getiteld Kwetsbare 

kinderen onvoldoende beschermd. 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4593385472
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4594532352
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/02/10/zorg-voor-de-toekomst-van-thuiswonende-ouderen
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/02/toekomst-zorg-in-gevaar-door-uitval-stagiairs
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/02/toekomst-zorg-in-gevaar-door-uitval-stagiairs
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201906-jeugdzorg-onder-druk.aspx?refTitle=3MO7r28bwTviemIqS3prrxg8dnFi4YL3cU86W07d0jXUjFQmRR2RGuQvWX3aXKpq0LDqTmPq1ldgPq2FmglgXbLdfZkeuVG5xHyfxCsSjro1&refId=lNDPHP2HE3ZPOvjSmYzc4RR-zCinW1FDurWY2xLGp65Np_bizEHV-mWv4wJY3Cy1_inTwtBwxl2PlrQ0dYFBHg2
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