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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 10 - 17 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    

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

toetreding zorgaanbieders) 

Gewijzigd voorstel van wet  

14-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34767, nr. A 

 

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

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) 

Gewijzigd voorstel van wet  

14-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34768, nr. A 

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Nadere memorie van antwoord  

11-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34971, nr. E 

 

Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen 

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over de initiatiefnota van het lid Van 

Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen  

12-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35227, nr. 8 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-923629.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-923628.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-8.pdf
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Langdurige zorg  

Brief regering; Beleidsreactie Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door 

zorgkantoren 2018/2019  

12-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 273  

Bijlagen: 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 ONVZ Langdurige Zorg B.V.  

Resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz  

Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Zorgkantoor Friesland B.V.  

Generieke bevindingen Wlz-uitvoerders  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 CZ Zorgkantoor B.V.  

Samenvatting cijfers Wlz-uitvoerders  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 VGZ Zorgkantoor B.V.  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Salland Zorgkantoor B.V.  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 ASR Wlz-uitvoerder B.V.  

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Stichting Zorgkantoor Menzis   

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Zorgkantoor DSW B.V.  

 

Brief regering; Benutting budgettair kader Wlz  

13-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 274 

Bijlage: 

Benutting budgettair kader Wlz 

 

Thuiszorg en wijkverpleging 

Brief regering; Rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer  

13-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 198 

Bijlagen: 

Analyse naar (niet-)gecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg 

met hoge winsten van FTM /Pointer lijst 2017-2018 

Vervolgonderzoek - Ontwikkeling (niet-)gecontracteerde wijkverpleging 2016-2019 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning  

12-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29538, nr. 314 

 

Sociaal domein 

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein  

12-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34477, nr. 70 

Bijlage: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-273.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-273.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923156.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923150.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923146.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923147.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923159.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923151.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923155.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923148.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923154.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923149.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923157.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923158.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-274.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923355.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-198.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923412.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923412.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923413.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-70.pdf
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Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 

2015 en Jeugdwet. Eindrapportage 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg  

13-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 29282, nr. 396 

Bijlagen: 

Tussenrapportage De realiteit en waarde van flexwerk in de zorg 

Tabellenoverzicht 

 

Tweede Kamer 

CDA vraagt naar tekort aan medische materialen 

11 februari 2020, mondelinge vragen - Er komen strengere regels voor medische producten. 

Daardoor dreigt een tekort aan materialen te ontstaan, meldt Het Financieele Dagblad. Van den Berg 

(CDA) wil opheldering van minister Bruins (Medische Zorg). 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het VAO GGZ – aangenomen: 

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

doorzettingsmacht 

 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   

Minister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt 

beschikbaar te stellen 

Nieuwsbericht | 11-02-2020 

Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met 

wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle 

ziekenhuispatiënten mogelijk wordt. Daarnaast verplicht hij ziekenhuizen en klinieken om onderling 

digitaal gegevens uit te wisselen, zodat tijd wordt gewonnen, medische fouten worden voorkomen en 

patiënten niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. Om dit te regelen komt Bruins dit jaar 

nog met een wetsvoorstel. Ziekenhuizen en klinieken krijgen 75 miljoen euro om snel aan de 

wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zodat zij medische gegevens voor patiënten beschikbaar 

kunnen stellen. 

Zie ook: 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 februari 2020, kenmerk 1640959-201242-CZ, 

houdende regels voor het subsidiëren van instellingen voor medisch-specialistische zorg en 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-396.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923284.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-923285.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/cda-vraagt-naar-tekort-aan-medische-materialen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P01741
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/02/11/minister-bruno-bruins-%E2%82%AC75-miljoen-voor-ziekenhuizen-om-medische-gegevens-digitaal-aan-patient-beschikbaar-te-stellen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/02/11/minister-bruno-bruins-%E2%82%AC75-miljoen-voor-ziekenhuizen-om-medische-gegevens-digitaal-aan-patient-beschikbaar-te-stellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html
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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) - 11-02-2020 Staatscourant 2020, 7935 

VIPP 5: Nieuwe stap digitale uitwisseling medische gegevens – NVZ, 11-02-2020 

 

Einde in zicht voor tijdschrijven in de jeugdzorg 

Nieuwsbericht | 12-02-2020 

Er moet een einde komen aan het tijdschrijven in de jeugdzorg. Dat heeft minister Hugo de Jonge 

(VWS) vandaag afgesproken met de bonden FNV en CNV, Jeugdzorg Nederland en de VNG. Voor 

veel professionals in de jeugdzorg betekent dit dat ze vele uren per week minder kwijt zijn aan 

papierwerk en straks meer tijd over hebben voor zorg en ondersteuning aan kinderen. De betrokken 

partijen kwamen in Rotterdam bijeen tijdens de landelijke (regel)schrapweek in de jeugdzorg.  

Zie ook: 

Tijdschrijven schrappen in jeugdzorg is nog teveel een ‘paracetamolletje’ – FNV, 13-02-2020 

 

Kamerbrief over aanscherping fusietoezicht in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over mogelijke aanscherping van het zorgspecifieke 

fusietoezicht. 

 

Kamerbrief over toezending gebundelde reactie over MC IJsselmeer-ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de toezending van een gebundelde reactie met 

betrekking tot MC IJsselmeer-ziekenhuizen. 

 

Aanbiedingsbrief met verslag EU-Gezondheidsraad 9 december 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2020 

Minister Bruins stuurt de Tweede en Eerste Kamer het verslag van EU-Gezondheidsraad 9 december 

2019 in Brussel. 

 

Kamerbrief over het voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die worden genomen om te 

voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan. 

 

Kamerbrief over de verschillende typen mesh implantaten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de verschillende typen mesh implantaten. 

Bijlagen: 

Overzicht van typen mesh implantaten en het gebruik ervan - Publicatie | 14-02-2020 

Reactie onderzoek vaginale implantaten - Brief | 16-02-2020 

Toezicht IGJ op mesh - Publicatie | 17-02-2020 

Standpunt IGJ gebruik van transvaginale bekkenbodem matjes - Brief | 14-02-2020 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-7935.html
https://nvz-ziekenhuizen.nl/persbericht/vipp-5-nieuwe-stap-digitale-uitwisseling-medische-gegevens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/02/12/einde-in-zicht-voor-tijdschrijven-in-de-jeugdzorg
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/02/tijdschrijven-schrappen-in-jeugdzorg-is-nog-teveel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/18/kamerbrief-over-aanscherping-fusietoezicht-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/14/kamerbrief-over-toezending-gebundelde-reactie-mc-ijsselmeer-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/14/aanbiedingsbrief-met-verslag-eu-gezondheidsraad-9-december-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-overzicht-maatregelen-zeven-stappen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-mesh-implantaten
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Kamerbrief over Complexe zorgvragen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over Complexe zorgvragen over passende zorg.  

 

Kamerbrief over Rapportage tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs  

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020 

Minister De Jonge biest de Tweede Kamer de rapportage Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015; 

rapportage tweede meetronde aan. 

Bijlage: 

Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 - Rapport | 28-11-2019 

 

Kamervragen over het bericht Stilleggen van het dataverkeer door het Medisch Centrum Leeuwarden 

naar aanleiding van een hackpoging 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-02-2020 

Minister Bruins beantwoord vragen over het bericht Stilleggen van het dataverkeer door het Medisch 

Centrum Leeuwarden naar aanleiding van een hackpoging. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht MCL legt dataverkeer stil na cyberaanval - Kamerstuk: 

Kamervragen | 10-02-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over het manifest van Lijm de Zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-02-2020 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het manifest van Lijm de Zorg.  

 

Beantwoording Kamervragen over de falende controle op zorgfraude 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-02-2020 

Antwoorden van minister De Jonge op de Kamervragen over de falende controle op zorgfraude. 

Rechtspraak    
 

ECLI:NL:GHARL:2020:1129 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 11-2-2020 - Hoger beroep - Civiel 

recht 

Aanwijsbevoegdheid van zorgverzekeraar in de zin van artikel 2.8 lid 3 Bzv. Uitleg.  

  

ECLI:NL:RBNNE:2020:631 - Rechtbank Noord-Nederland - 13-2-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Voorlopige voorziening - Op tegenspraak - Bestuursrecht 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aanwijzing gegeven waarbij de 

stichting, onder meer, wordt opgedragen om de zorg over te dragen, en vervolgens, toen dat niet was 

gebeurd, een last onder dwangsom van gelijke strekking opgelegd. Ten aanzien van de aanwijzing en 

de last van de Minister heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de Minister niet bevoegd is ten 

aanzien van de zorg die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt verleend. Nu 

noch cliënten noch hun gemachtigde in deze zijn gehoord heeft de Minister onvoldoende onderzocht 

welke zorg feitelijk wordt verleend ten aanzien waarvan de Minister wel bevoegd zou zijn. Verder is 

de voorzieningenrechter van oordeel dat de termijn voor het voldoen aan de aanwijzing te kort was nu 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-complexe-zorgvragen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-rapportage-tweede-meting-evaluatieonderzoek-amvb-rele-prijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-stilleggen-van-het-dataverkeer-door-het-medisch-centrum-leeuwarden-naar-aanleiding-van-een-hackpoging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-stilleggen-van-het-dataverkeer-door-het-medisch-centrum-leeuwarden-naar-aanleiding-van-een-hackpoging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-mcl-legt-dataverkeer-stil-na-cyberaanval
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/11/beantwoording-kamervragen-over-het-manifest-van-lijm-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/02/17/beantwoording-kamervragen-over-de-falende-controle-op-zorgfraude
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1129
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1129
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:631
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:631
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deze precies in de kerstvakantie viel. Daar komt bij dat de zorg niet is gefinancierd zodat he t lastig is 

een organisatie te vinden die deze zorg op zich wil nemen. Voor de beide, relatief korte termijnen, 

heeft de Minister niet duidelijk kunnen maken of dit zou zijn gerechtvaardigd door de cliëntveiligheid. 

De voorzieningenrechter heeft benadrukt dat, zoals door de stichting niet wordt bestreden, de zorg op 

de locatie niet op orde is en dat aan degene die de zorg van iemand op zich neemt hoge eisen 

moeten worden gesteld. Dit geldt ten aanzien van die zorg zelf maar ook ten aanzien van de 

organisatie en administratie daarvan. De voorzieningenrechter is er niet van overtuigd dat de stichting 

daar voldoende van doordrongen is. 

  

ECLI:NL:RBNNE:2020:626 - Rechtbank Noord-Nederland - 13-2-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Voorlopige voorziening - Op tegenspraak - Bestuursrecht 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze heeft de stichting een 

last onder dwangsom opgelegd tot beëindiging van de bewoning van het complex. De last tot 

beëindiging van de bewoning zag zowel op de cliënten als het personeel van de stichting. De 

voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat uit het planologisch regime niet zonder meer voortvloeit 

dat er geen personeel zou mogen wonen. Ook geldt voor een deel van de ruimtes waar de stichting 

gebruik van maakt dat een nog geldende vergunning voor het tijdelijk laten bewonen van die ruimtes 

is verleend aan de eigenaar van het complex. De last geeft verder onvoldoende precies aan welke 

regel precies is overtreden en op welke wijze aan die overtreding een eind kon worden gemaakt door 

de stichting. De vraag of en zo ja in welke mate cliënten er in het kader van de zorg die ze ontvangen 

zouden mogen wonen, dient in de bezwaarfase nader te worden beoordeeld. De 

voorzieningenrechter heeft de last daarom geschorst tot twee weken na de beslissing op bezwaar.  

  

ECLI:NL:RVS:2020:422 - Raad van State - 12-2-2020 - Hoger beroep - Bestuursrecht 

[appellant] heeft bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezwaar gemaakt tegen het 

verplichte eigen risico zoals neergelegd in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet. De rechtbank heeft 

geoordeeld dat de minister het bezwaar van [appellant] tegen die bepaling terecht niet-ontvankelijk 

heeft verklaard, omdat tegen wetten in formele zin, waarvan artikel 19 van de Zvw deel uitmaakt, 

geen bezwaar op grond van de Awb kan worden gemaakt. [appellant] betoogt dat artike l 19, eerste 

lid, van de Zvw geen wet in formele zin is, omdat deze bepaling discriminatie toelaat, onaantastbaar 

is voor de rechtsgang en niet vooraf getoetst werd door de leden van de beide Kamers der Staten -

Generaal. 

  

ECLI:NL:RBOBR:2020:619 - Rechtbank Oost-Brabant - 31-1-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig - 

Kort geding - Op tegenspraak - Civiel recht 

Geen rechtens te respecteren belang bij toetreding tot huisartsengroep tbv waarneming. De 

huisartsengroep regelt niet de waarneming tijdens de avond-, nacht- en weekenduren. Daarvoor moet 

aansluiting worden gezocht bij de Centrale Huisartsenpost. De Centrale Huisartsenpost had het 

lidmaatschap van de huisarts X echter rechtsgeldig opgezegd vanwege disfunctioneren van huisarts 

X. De huisartsengroep wil huisarts X niet toelaten vanwege disfunctioneren. Het staat de 

huisartsengroep vrij al dan niet met huisarts X te contracteren. Nadelige consequenties van de 

weigering van de huisartsengroep om huisarts X tot de huisartsengroep toe te laten behoren voor 

rekening en risico van huisarts X te komen. Huisarts X wordt niet uitgesloten van de markt voor 

spoedeisende huisartsenzorg wanneer hem de toegang tot de huisartsengroep geweigerd wordt. 

Daarom geen strijd met het kartelverbod ex artikel 6 lid 1 Mw. 

  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:626
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:626
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:422
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:619
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:619
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ECLI:NL:RBOVE:2020:538 - Rechtbank Overijssel - 11-2-2020 - Voorlopige voorziening - 

Bestuursrecht 

De voorzieningenrechter oordeelt dat het ministerie van VWS terecht een last onder dwangsom heeft 

opgelegd aan een jeugdhulporganisatie en terecht heeft besloten dat de organisatie een rapport van 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceert met een bijbehorend persbericht. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa verwacht financieel tekort in langdurige zorg 

Nieuwsbericht | 11-02-2020 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de 

langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekenen we voor 2020 een tekort van 

342 miljoen euro. Maar als we de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor 

langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 475 miljoen euro.  

 

Philadelphia Zorg gaat ‘regelarm’ verantwoorden aan zorgkantoren Menzis, CZ, Zilveren Kruis en 

NZa 

Nieuwsbericht | 13-02-2020  

Philadelphia Zorg gaat op basis van hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren, de zorg  

verantwoorden aan de zorgkantoren. Samen met zorgkantoren Menzis, CZ en Zilveren Kruis en de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) sloot zij hiervoor een convenant. Met deze afspraken is 

Philadelphia minder tijd kwijt aan de verantwoording van de zorg en verminderen de administratieve 

lasten. 

Zie ook: 

Philadelphia Zorg gaat ‘regelarm’ verantwoorden aan zorgkantoren Menzis, CZ, Zilveren Kruis en 

NZa - ZN, 13-02-2020 

 

Autoriteit Consument & Markt  

Korian krijgt een ontheffing om 11 locaties van Blueprint over te nemen (eindmededeling)  

Publicatie | Correspondentie | 14-02-2020 

ACM verleent ontheffing wachtperiode voor overname 11 locaties Blueprint door Korian 

(ontheffingsbesluit) Dat heeft de ACM op 30 januari 2020 besloten. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

Toezicht op algoritmes 

17-02-2020 

De roep om toezicht op Artificiële Intelligentie (AI) en algoritmes wordt in de politiek en de 

samenleving steeds sterker. En niet zonder reden. De AP vindt dat burgers erop moeten kunnen 

vertrouwen dat er op zorgvuldige wijze met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zijn als 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:538
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2020:538
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/10/nza-verwacht-financieel-tekort-in-langdurige-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/13/philadelphia-zorg-gaat-%E2%80%98regelarm%E2%80%99-verantwoorden-aan-zorgkantoren-menzis-cz-zilveren-kruis-en-nza
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/02/13/philadelphia-zorg-gaat-%E2%80%98regelarm%E2%80%99-verantwoorden-aan-zorgkantoren-menzis-cz-zilveren-kruis-en-nza
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4617633792
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4617633792
https://www.acm.nl/nl/publicaties/korian-krijgt-een-ontheffing-om-11-locaties-van-blueprint-over-te-nemen-eindmededeling
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/toezicht-op-algoritmes
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toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens, en 

daarmee ook op de toepassing van AI en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. 

Sectornieuws   
 

Vijf jaar decentralisatie: waar is de raad van toezicht? 

NVTZ, 17-02-2020 

Vijf jaar zijn verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015.  

 

NVZD voert lidmaatschapsvereiste van accreditatie door 

NVZD, 14-02-2020 

Bestuurders in de zorg kunnen zich sinds 2014 laten accrediteren via het accreditatiesysteem van de 

NVZD - Vereniging van bestuurders in de zorg.  

 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing ziekenhuiszorg extra impuls 

NVZ, 12-02-2020 

Er is een extra impuls nodig om de vernieuwing van onze zorg echt op gang te krijgen.  

 

ZN: aanpak personeelstekorten in de zorg vraagt om vernieuwing op vele fronten 

ZN, 12-02-2020 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren maken zich vanwege de personeelstekorten in de zorg grote 

zorgen over de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.  

 

Zorgkantoren pleiten voor meerjarige agenda wonen en zorg voor ouderen  

ZN, 11-02-2020 

Zorgkantoren maken zich zorgen over de toegankelijkheid van de zorg voor ouderen.  

 

Opnieuw signalen over eerstelijnsverblijf  

LHV, 14-02-2020 

Waar moeten mensen, met name kwetsbare ouderen, heen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen 

wonen?  

 

Input VNG voor debat over zorgfraude  

VNG, 14-02-2020 

Gemeenten investeren steeds meer in de bestrijding van zorgfraude.  

Publicaties  
 

Patiëntveiligheid onder druk bij ICT-uitval in ziekenhuizen  

Onderzoeksraad voor Veiligheid  

De risico’s van ICT-uitval in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Voor het leveren 

van goede zorg zijn ziekenhuizen steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van de ICT.  

Zie ook: 

https://www.nvtz.nl/nieuws/237-vijf-jaar-decentralisatie-waar-is-de-raad-van-toezicht
https://www.nvzd.nl/overige/persbericht
https://nvz-ziekenhuizen.nl/persbericht/ziekenhuizen-en-zorgverzekeraars-geven-vernieuwing-ziekenhuiszorg-extra-impuls
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4614094848
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4611997696
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/opnieuw-signalen-over-eerstelijnsverblijf
https://vng.nl/nieuws/input-vng-voor-debat-over-zorgfraude
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4980/pati%C3%ABntveiligheid-bij-ict-uitval-in-ziekenhuizen
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NVZ onderkent toenemende risico’s ICT-uitval - NVZ, 13-02-2020 

 

GJ 2020/21 - Met noot - Meersma, K.D. - Rechtbank Gelderland - 20-12-2019 

Ontbindingsverzoek oncoloog, Disfunctioneren, Onderzoek niet afgerond, Verzoek afgewezen 

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   

 

 

https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-onderkent-toenemende-risicos-ict-uitval
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

