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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 16 december 2019 – 20 

januari 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    

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; Monitor prijstransparantie medisch specialistische zorg  

15-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 32620, nr. 243 

Bijlage: 

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)   

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

toetreding zorgaanbieders 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

14-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 34767, nr. 18 

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

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)  

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

15-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 34768, nr. 14 

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) 

Nota van wijziging  

20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35124, nr. 17 

Zie ook: 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-918549.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-18.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-14.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-919986.pdf
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Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen 

kwaliteitsstandaarden - Kamerstuk: Kamervragen | 20-12-2019 

Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden - Debat Tweede Kamer, 16-01-2019  

Stemmingsuitslagen 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) (35124) – Tweede Kamer, 21-01-2019 

Wetgeving: aangenomen 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Eerste versie van het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst 

zorg thuiswonende ouderen  

20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 475 

Bijlage: 

Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies 

Zie ook: 

Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen: ‘Bouwen, digitaliseren, samenwerken!’  – 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-01-2020 

Toekomst zorg thuiswonende ouderen: VNG-reactie op advies – VNG, 17-01-2019 

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) 

Brief regering; Monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inhoud van contracten in de 

medisch-specialistische zorg in 2018  

02-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 29248, nr. 319  

Bijlage: 

Monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018  

Zie ook: 

Omslag in contracten medisch-specialistische zorg blijft vooralsnog uit – NZa Nieuwsbericht | 17-12-

2019 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

voorwaardelijke toelating  

30-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 29689, nr. 1043 

Bijlagen: 

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met voorwaardelijke toelating 

Nota van toelichting 

Thuiszorg en wijkverpleging  

Brief regering; Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging  

07-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 194 

Bijlage: 

Eindrapport Evaluatie experiment bekostiging verpleging en verzorging 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/beantwoording-kamervragen-over-wetsvoorstel-financiele-toetsing-voorgedragen-kwaliteitsstandaarden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/beantwoording-kamervragen-over-wetsvoorstel-financiele-toetsing-voorgedragen-kwaliteitsstandaarden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-financi%C3%ABle-toetsing-voorgedragen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00705
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00705
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00705
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00705
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-475.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-475.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920026.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/15/commissie-tzto-bouwen-digitaliseren-samenwerken
https://vng.nl/nieuws/toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen-vng-reactie-op-advies
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29248-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29248-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917486.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/omslag-in-contracten-medisch-specialistische-zorg-blijft-vooralsnog-uit
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1043.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1043.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917284.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917285.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-194.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917807.pdf
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Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over wijkverpleging (tweede 

termijn; voortzetting van het AO van 11 september 2019)  

08-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 197 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'   

20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 29538, nr. 311 

Bijlagen: 

Programma Eén tegen eenzaamheid 

Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode eind 2011 – begin 2019 

Geleerde lessen bij de aanpak van eenzaamheid. Opbrengsten van de decentralisatie- uitkering 

Advies Raad van Ouderen - Zingeving 

Rapportage eerste fase ex durante evaluatie programma Eén tegen Eenzaamheid  

Persoonsgebonden Budgetten 

Verslag van een schriftelijk overleg over antwoorden op vragen commissie over VSO Kostenoverzicht 

PGB 2.0 systeem  

14-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 25657, nr. 328 

Bijlage: 

GAP-analyse. PGB 2.0 Zorgdomein softwareversie 0.7 

Jeugdzorg 

Brief regering; Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp 'continuïteit en stabiliteit in een veranderend 

landschap'  

15-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 701 

Bijlage: 

Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp : Continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van de motie Van der 

Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te 

versterken (Kamerstuk 35300-XVI-115) 

14-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 702 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over beantwoording van specifieke vragen met 

betrekking tot de sluiting van diverse jeugdzorginstellingen  

20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 703 

Bijlage: 

Evaluatie Transitie Autoriteit Jeugd 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over IGJ (Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd)  

08-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 33149, nr. 60 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-197.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-197.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-920039.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920040.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920041.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920042.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920043.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29538
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-328.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-328.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-918369.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-701.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-701.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-918488.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-702.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-702.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-702.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-920027.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-920027.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920028.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-60.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-60.pdf
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Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen 

Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Gerven over een doorrekening van het voorstel om een 

bereikbaarheidsnorm voor ziekenhuizen van 20 minuten in te voeren  

16-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35227, nr. 4 

Bijlage: 

Een ziekenhuis dichtbij in 20 minuten. Een analyse van gevoelige ziekenhuizen op basis van een 

bereikbaarheidsnorm van 20 minuten met eigen auto 

Geneesmiddelenbeleid  

Brief regering; Overheveling groepen geneesmiddelen van de openbare apotheek naar het 

ziekenhuis  

15-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 641 

 

Brief regering; Voortgang besprekingen geneesmiddel CDCA en update financiële arrangementen   

09-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 643 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Herdruk verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Gegevensuitwisseling 

in de zorg/Gegevensbescherming  

18-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 195 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Brief van de minister van EZK inzake inwerkingtreding Machtigingswet oprichting Invest-NL  

16-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. L 

 

Brief regering; Start Invest-NL  

20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. 34 

Zie ook: 

Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups - Nieuwsbericht 

Rijksoverheid | 16-01-2020 

Internetconsultatie 

Wmo 2015: Wetsvoorstel resultaatgericht beschikken en vereenvoudigen geschilbeslechting 

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn: 

1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd 

(het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren).  

2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt 

vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in tweede instantie is 

beroep bij de bestuursrechter mogelijk. 

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum: 15-01-2020  

Einddatum consultatie: 16-02-2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919619.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-919619.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-641.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-641.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-643.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-195.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-195.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-920045.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/16/invest-nl-van-start-met-financiering-voor-energietransitie-en-innovatieve-scale-ups
https://www.internetconsultatie.nl/resultaatgerichtbeschikken
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Tweede Kamer 

Debat over sluiting klinische verloskunde ziekenhuizen Stadskanaal en Hoogeveen 

15 januari 2020, debat - De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg) over het 

verdwijnen van klinische verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen.  

In mei 2018 kondigde de Treant Zorggroep aan dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde 

van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal zouden sluiten. In september en oktober van dat 

jaar gingen ze daadwerkelijk dicht. Zwangeren en zieke kinderen worden sindsdien doorverwezen 

naar het ziekenhuis in Emmen. 

Zie ook: 

Stemmigsuitslagen moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische 

verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen – Tweede Kamer, 21-01-2019 

Adviezen Raad van State  

Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de beroepen 

in de individuele gezondheidszorg in verband met het regelen van de regieverpleegkundige als 

basisberoep, het uitbreiden van de eisen voor periodieke registratie en enige andere wijzigingen   

17-01-2020 Staatscourant 2020, 2896 

Officiële bekendmakingen 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 6 december 2019, kenmerk 1568897-194198-WJZ, 

houdende wijziging van de Regeling referentieprijslijsten geneesmiddelen in verband met een 

aanpassing van de referentielanden  

17-12-2019 Staatscourant 2019, 69191 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 25 november 2019, kenmerk 1615458-197656-GMT, 

houdende aanwijzing van BSI als een instelling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van Verordening 

(EU) 2017/746 met betrekking tot medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek  

17-01-2020 Staatscourant 2020, 2942 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Citrix-kwetsbaarheid in de zorg 

Publicatie | 17-01-2020 

Het ministerie van VWS vraagt alle zorgorganisaties om aandacht voor een ernstige kwetsbaarheid in 

2 Citrix-servers: Citrix ADC en Citrix Gateway. 

Deze kwetsbaarheid kan gevolgen hebben voor zorgorganisaties die deze servers gebruiken. Door 

deze kwetsbaarheid in het Citrix-systeem kunnen hackers toegang krijgen tot het computersysteem 

van uw organisatie.  

 

Kamerbrief uitvoering motie inspraak zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2020 

Minister Bruins meldt hoe hij de motie van de Kamerleden Bergkamp en Dik-Faber uitvoert. Deze 

motie verzoekt de regering onder meer om, samen met betrokken partijen, de directe inspraak in de 

zorg verder vorm te geven en te komen tot een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief 

kan worden vormgegeven. 

Bijlagen:  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-sluiting-klinische-verloskunde
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00695
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00695
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2896.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2896.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2896.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-69191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-69191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-69191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2942.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2942.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2942.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2020/01/17/citrix-kwetsbaarheid-bij-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/20/kamerbrief-over-uitvoering-motie-leden-bergkamp-en-dik-faber-bij-de-wet-medezeggenschap-clinten-zorginstellingen-2018
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Eenvoudige samenvatting Inspraak in de Wmcz 2018 - Brochure | 20-01-2020 

Inspraak in de Wmcz 2018 - Brochure | 20-01-2020 

 

Forse besparing door lagere maximumprijzen geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 19-12-2019  

Vanaf april 2020 komen er lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen. Daardoor moeten 

farmaceuten in veel gevallen hun prijzen verlagen. Op jaarbasis leidt dit tot een besparing van naar 

schatting 300 miljoen euro. Dit komt overeen met ruim 4% van de totale jaarlijkse uitgaven aan 

medicijnen (7 miljard euro). De lagere maximumprijzen zijn het gevolg van een aanpassing in de Wet 

geneesmiddelenprijzen (Wgp). 

 

Kamerbrief over ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 

geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de ontwerpregeling tot wijziging van de 

bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de 

maximumprijzen voor geneesmiddelen. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de 

maximumprijzen voor geneesmiddelen - Regeling | 19-12-2019 

Toelichting bij ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van 

de maximumprijzen voor geneesmiddelen - Regeling | 19-12-2019 

 

Kamerbrief overheveling aanvullende geneesmiddelengroepen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over overheveling aanvullende 

geneesmiddelengroepen. 

 

Kamerbrief over rapport Governance van beheer en onderhoud van informatiebouwstenen in de zorg  

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer het rapport Governance van beheer en onderhoud van 

informatiebouwstenen in de zorg aan. 

Bijlagen: 

Governance van beheer en onderhoud van informatiestandaarden en bouwstenen in de zorg - 

Rapport | 02-10-2019 

Governance Beheer Informatiestandaarden - Kamerstuk | 16-08-2019 

Toelichting op (informatie)standaarden op rapport Governance van beheer en onderhoud van 

informatiebouwstenen in de zorg - Kamerstuk | 16-12-2019 

 

Kamerbrief over analyse lijst 'zorgcowboys' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de analyses die de 

toezichthouders uitvoeren naar aanleiding van berichtgeving rond ‘zorgcowboys’.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/12/19/forse-besparing-door-lagere-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-overheveling-aanvullende-geneesmiddelengroepen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-over-aanbieding-rapport-governance-van-beheer-en-onderhoud-van-informatiebouwstenen-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-analyse-lijst-zorgcowboys
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Kamerbrief over Digitaal beschikbare gegevens bij spoed 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019 

Minister Bruins stuurt een brief naar de Tweede Kamer met een voorstel om belangrijke medische 

gegevens van burgers met hun toestemming digitaal beschikbaar te maken voor zorgverleners in 

geval van spoed. 

 

Kamerbrief over geleidelijke overgang nieuwe ICT-systemen CAK 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2019 

Minister De Jonge meldt dat het CAK geleidelijk over zal gaan op nieuwe ICT-systemen in verband 

met de uitbreiding van het abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  

Zie ook: 

Aanlevering gegevens invoering abonnementstarief uitgesteld – VNG, 18-12-2019 

 

Kamerbrief over (bouw)opgave verpleeg(huis)zorg in komende decennia 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019 

Minister De Jonge stuurt een brief over de (bouw)opgave op het gebied van verpleeg(huis)zorg in de 

komende decennia. 

Bijlage: 

Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg - Rapport | 20-12-2019 

 

Commissiebrief Tweede Kamer Verzoek over plenair debat wachtlijsten voor verpleeghuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over wachtlijsten voor verpleeghuizen en 

beantwoordt hierover Kamervragen.    

Zie ook: 

Debat over toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen - Debat Tweede Kamer, 15-01-2019  

Stemmingsoverzicht moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de 

verpleeghuizen – Tweede Kamer, 21-01-2019 

Wachttijden verpleeghuizen: Kamer wil concrete maatregelen – ActiZ, 17-01-2020 

Zorgen gemeenten over vergrijzing aangekaart bij Kamerleden – VNG, 16-01-2020 

 

Kamerbrief inzake rapport over zorg thuiswonende ouderen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-01-2020 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het rapport van de Commissie Toekomst zorg 

thuiswonende ouderen. 

 

Kamerbrief over samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 

2018-2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019 

Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer het samenvattend rapport van de NZa uitvoering Wet 

langdurige zorg door zorgkantoren 2018-2019 aan. 

Bijlagen: 

Samenvatting cijfers Wlz-uitvoerders - Kamerstuk | 16-12-2019 

Samenvattend rapport - Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019 - Rapport | 16-

12-2019 

Resultaatgerichte prestatie-indicatoren Wlz - Kamerstuk | 16-12-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-over-digitaal-beschikbare-gegevens-bij-spoed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/18/kamerbrief-over-geleidelijke-overgang-naar-ingebruikname-nieuwe-ict-systemen-cak
https://vng.nl/nieuws/aanlevering-gegevens-invoering-abonnementstarief-uitgesteld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-over-bouwopgave-verpleeghuiszorg-in-komende-decennia
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/13/commissiebrief-inzake-verzoek-mbt-plenair-debat-over-de-wachtlijsten-voor-de-verpleeghuizen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-toenemende-wachtlijsten-voor
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00693
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P00693
https://www.actiz.nl/nieuws/wachttijden-verpleeghuizen-kamer-wil-concrete-maatregelen
https://vng.nl/nieuws/zorgen-gemeenten-over-vergrijzing-aangekaart-bij-kamerleden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/10/commissiebrief-inzake-verzoek-om-eerdere-publicatie-van-het-rapport-van-de-commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-over-samenvattend-rapport-van-de-nza-uitvoering-wet-langdurige-zorg-door-zorgkantoren-2018-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-over-samenvattend-rapport-van-de-nza-uitvoering-wet-langdurige-zorg-door-zorgkantoren-2018-2019
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Generieke bevindingen Wlz-uitvoerders - Kamerstuk | 16-12-2019 

Uitvoering Wet langdurige zorg 2018 2019 Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid - Rapport | 26-

11-2019 

Uitvoering Wet langdurige zorg 2018-2019 VGZ Zorgkantoor B.V. - Rapport | 26-11-2019 

Uitvoering Wet langdurige zorg 2018-2019 Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. - Rapport | 26-11-2019 

Uitvoering Wet langdurige zorg 2018-2019 Salland Zorgkantoor B.V. - Rapport | 26-11-2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 ASR Wlz-uitvoerder B.V. - Kamerstuk | 26-11-

2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 CZ Zorgkantoor B.V. - Kamerstuk | 16-12-2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Zorgkantoor DSW B.V. - Kamerstuk | 26-11-2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Zorgkantoor Friesland B.V. - Kamerstuk | 26-11-

2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 Stichting Zorgkantoor Menzis - Kamerstuk | 16-

12-2019 

Rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2018/2019 ONVZ Langdurige Zorg B.V. - Kamerstuk | 26-11-

2019 

Zie ook: 

NZa: zorgkantoren aan zet voor toegankelijke en betaalbare zorg – NZa Nieuwsbericht | 16-12-2019 

 

Commissiebrief over Evaluatie hervorming langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019 

Minister De Jonge biedt de Eerste Kamer de commissiebrief over Evaluatie hervorming langdurige 

zorg aan. 

 

Kamerbrief domeinoverstijgende samenwerking Wlz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2019 

Minister De Jonge beschrijft het proces hoe om te gaan met niet-cliëntgebonden financiering in de 

Wet langdurige zorg (Wlz) en de inzet op preventieve activiteiten vanuit de Wlz. Hiervoor is 

samenwerking nodig tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. 

 

Kamerbrief met reactie op de brief van de cliëntenraad Fokus over de aanpassing van de 

voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister De Jonge stuurt zijn reactie op de brief van de cliëntenraad Fokus over de aanpassing van 

de voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars. 

Bijlage: 

Brief over de aanpassing voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars - Kamerstuk | 17-12-2019 

 

Kamerbrief met reactie op advies over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein  

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-01-2020 

Minister Knops reageert op het advies over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein van 

prof. mr. M. Scheltema. 

Bijlage: 

Verslag consultatie van advies geschilbeslechting in het sociaal domein - Rapport | 17-05-2018 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/16/nza-zorgkantoren-aan-zet-voor-toegankelijke-en-betaalbare-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/16/commissiebrief-inzake-evaluatie-hervorming-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/23/kamerbrief-domeinoverstijgende-samenwerking-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/commissiebrief-inzake-brief-clintenraad-fokus-aanpassing-voorwaarden-pgb-2020-door-zorgverzekeraars
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/commissiebrief-inzake-brief-clintenraad-fokus-aanpassing-voorwaarden-pgb-2020-door-zorgverzekeraars
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/06/kamerbrief-met-reactie-op-advies-over-integrale-geschilbeslechting-in-het-sociaal-domein
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Kamerbrief met reactie op brief Koepel Adviesraden Sociaal Domein over beëindiging subsidie  

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-01-2020 

Minister De Jonge reageert op een brief over de beëindiging van subsidie aan de Koepel Adviesraden 

Sociaal Domein. 

 

Kamerbrief over Monitor Ambulantisering Trimbos 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt een brief over de Monitor Ambulantisering. Dit is een onderzoek door 

het Trimbos-instituut. 

Bijlage: 

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019 - Rapport | 20-12-2019 

Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de moties tijdens de VAO acute zorg - 

ambulancezorg.  

Bijlage: 

Strategische koers Santiz - Brief | 16-12-2019 

 

Kamerbrief over Monitor prijstransparantie 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de brief prijstransparantie medisch specialistische zorg van 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. 

Bijlage: 

Prijstransparantie medisch-specialistische zorg - Kamerstuk | 17-12-2019 

 

Kamerbrief over de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019 

Minister Bruins beschrijft de aanpak om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en organiseerbaarheid 

van medisch-generalistische zorg voor patiënten met een Wlz-indicatie te verbeteren. Wlz staat voor 

Wet langdurige zorg. 

Bijlagen: 

Factsheet medisch-generalistische zorg - Publicatie | 20-12-2019 

Relatie aanpak medisch-generalistische zorg en standpunt positionering behandeling - Publicatie | 

20-12-2019 

Praktijkvoorbeelden de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek - Publicatie | 20-12-2019 

 

Kamerbrief over Kaderwetevaluatie CIZ en Beleidsregels indicatiestelling 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over Kaderwetevaluatie CIZ en Beleidsregels 

indicatiestelling 2020. 

 

Kamerbrief over NZa rapport Controles zorgverzekeraars wachttijden 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over 

het NZa rapport Controles zorgverzekeraars wachttijden 2019. 

Bijlagen: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/06/kamerbrief-met-reactie-op-brief-koepel-adviesraden-sociaal-domein-over-beeindiging-subsidie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-over-monitor-ambulantisering-trimbos
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-moties-vao-acute-zorg-ambulancezorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-monitor-prijstransparantie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-de-juiste-medisch-generalistische-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-kaderwetevaluatie-ciz-en-beleidsregels-indicatiestelling-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-nza-rapport-controles-zorgverzekeraars-wachttijden-2019
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Samenvattend rapport 'Controles zorgverzekeraars aanpak wachttijden' - Kamerstuk | 19-12-2019 

Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden Samenvattend rapport 2019 - Rapport | 19-12-

2019 

Zie ook: 

Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden maar zijn er nog niet – NZa Nieuwsbericht | 19-12-

2019 

Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden – ZN, 20-12-2019 

 

Kamerbrief over de voortgang aanpak wachttijden ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang aanpak wachttijden ggz. 

Bijlagen: 

Tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden - Kamerstuk | 19-12-2019 

Informatiekaart wachttijden ggz december 2019 - Kamerstuk | 19-12-2019 

Informatiekaart wachttijden ggz - Kamerstuk | 19-12-2019 

Aanvullingen regionaal inzicht wachttijden - Kamerstuk | 19-12-2019 

 

Kamerbrief over 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019 

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris van Blokhuis informeren de Tweede Kamer 

over de 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg. 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Werken in de Zorg - Rapport | 20-12-2019 

Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg - Rapport | 20-12-2019 

Brief bij rapportage commissie Werken in de Zorg 2019 - Brief | 29-11-2019 

Rapportage commissie Werken in de Zorg 2019 - Rapport | 20-12-2019 

Overzicht van de eerste resultaten structureel landelijk uitstroomonderzoek - Publicatie | 20-12-2019 

 

Kamerbrief continuïteit jeugdhulp en financiële situatie jeugdhulpinstellingen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-01-2020 

Minister De Jonge beschrijft zijn inzet voor de continuïteit van de jeugdhulp. Daarbij gaat hij in op 

enkele specifieke jeugdhulpinstellingen die (mogelijk) gaan sluiten. Ook stuurt hij de eindevaluatie 

van de Transitie Autoriteit Jeugd mee. 

Bijlagen: 

Evaluatie Transitie Autoriteit Jeugd - Evaluatie 2014-2018 - Rapport | 18-12-2019 

 

Kamerbrief over Arbeidsmarkttafel Jeugd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister De Jonge biedt mede namens minister voor Rechtsbescherming de Arbeidsmarkttafel 

Jeugdhulp aan de Tweede Kamer.  

Bijlage: 

Arbeidsmarktagenda Jeugdhulp: Continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap - Publicatie | 

17-12-2019 

 

Kamerbrief over ontwikkelingen Wet BIG 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/20/zorgverzekeraars-verbeteren-aanpak-wachttijden-maar-zijn-er-nog-niet
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4482433024
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/voortgang-aanpak-wachttijden-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-over-3e-voortgangsrapportage-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/15/kamerbrief-continuiteit-jeugdhulp-en-financiele-situatie-jeugdhulpinstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-arbeidsmarkttafel-jeugd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-ontwikkelingen-wet-big
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Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de 

Wet BIG, namelijk de plannen ten aanzien van de toekomstvisie op de Wet BIG en wat hiervan de 

gevolgen zijn voor een aantal lopende trajecten op het gebied van de Wet BIG. 

 

Kamerbrief over Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Faillissement MC Slotervaart en MC 

IJsselmeer-ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019 

Minister Bruins biedt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Faillissement MC 

Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen' aan de Tweede Kamer. 

 

Kamerbrief over IGJ-rapporten afschaling en overname zorgverlening MC IJsselmeerziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-01-2020 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer twee rapporten aan van de Inspectie Gezondheidszorg & 

Jeugd (IGJ) over haar toezicht op de zorgverlening in de periode rond het faillissement van MC 

IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018. 

Bijlagen: 

Veerkracht en betrokkenheid Goede zorg na overdracht uit MC IJsselmeerziekenhuizen - Rapport | 

31-12-2019 

Kwetsbaar en krachtig Ondanks risico’s veilige zorg na faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen - 

Rapport | 07-01-2020 

Zie ook: 

Veilige zorg na faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen, ondanks veranderingen zorgaanbod  – IGJ 

Nieuwsbericht | 07-01-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over de structurele problemen in de jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-12-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over de structurele problemen in de jeugdzorg.  

 

Beantwoording Kamervragen over concurrentie tussen zorgorganisaties 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-01-2020 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over de concurrentie tussen zorgorganisaties.  

 

Beantwoording vragen commissie over Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-01-2020 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen die gesteld zijn in het Nader verslag schriftelijk overleg 

(NSO). 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken vanwege een 

commerciële overname 

Kamerstuk: Kamervragen | 09-01-2020 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over over het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken 

vanwege een commerciële overname. 

 

Beantwoording Kamervragen over gebruik IRMA-app in huisartsenpost 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-01-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-rapport-onderzoeksraad-voor-veiligheid-faillissement-mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeer-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/12/19/kamerbrief-over-rapport-onderzoeksraad-voor-veiligheid-faillissement-mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeer-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/07/kamerbrief-over-igj-rapporten-afschaling-en-overname-zorgverlening-mc-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/01/07/veilige-zorg-na-faillissement-mc-ijsselmeerziekenhuizen-ondanks-veranderingen-zorgaanbod
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/beantwoording-kamervragen-over-de-structurele-problemen-in-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/10/beantwoording-kamervragen-over-de-concurrentie-tussen-zorgorganisaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/09/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-nader-so-beantwoording-vragen-commissie-over-vso-kostenoverzicht-pgb-20-systeem
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/09/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-23-ouderen-hun-huis-kwijtraken-vanwege-een-commercile-overname
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/09/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-23-ouderen-hun-huis-kwijtraken-vanwege-een-commercile-overname
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/07/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-irma-app-wordt-gebruikt-in-een-huisartsenpost
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Minister Knops beantwoordt vragen over het bericht dat de IRMA-app wordt gebruikt in een 

huisartsenpost. 

 

Beantwoording Kamervragen over mogelijk terugdraaien fusie ziekenhuizen Reinier de Graaf en 

Haga 

Kamerstuk: Kamervragen | 14-01-2020 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht ‘DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga 

terugdraaien’. 

 

Beantwoording Kamervragen SGP over sluiting Hoenderloo Groep 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-01-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de sluiting van de Hoenderloo Groep. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen ChristenUnie over sluiting Hoenderloo Groep  

Beantwoording Kamervragen CDA over sluiting Hoenderloo Groep  

Acties tegen sluiting Hoenderloo Groep onvermijdelijk – FNV, 16-01-2020 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-01-2020 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’.  

 

Beantwoording Kamervragen over bouw Turkse appartementen met Nederlands zorggeld 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-01-2020 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Turkse appartementen gebouwd met 

Nederlandse zorgmiljoenen: gemeente onderzoekt rol 47 Utrechters'.  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Kamerbrief met afschrift brief Adviescollege Toetsing Regeldruk over wijziging Uitvoeringsregeling 

Wet normering topinkomens 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019 

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een brief over het advies van het Adviescollege Toetsing 

Regeldruk (ATR) op wijziging van Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens (WNT).  

 

Kamerbrief over voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 

2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019 

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het topinkomensbeleid van het 

kabinet in de (semi-)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018. 

Bijlagen: 

WNT - Jaarrapportage 2018 - Rapport | 17-12-2019 

Overzicht ingediende en gehonoreerde uitzonderingsverzoeken op grond van art. 2.4, 2.5 en 2.7 

WNT - Rapport | 17-12-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/14/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dsw-wil-fusie-reinier-de-graaf-en-haga-terugdraaien
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/14/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dsw-wil-fusie-reinier-de-graaf-en-haga-terugdraaien
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/20/beantwoording-kamervragen-sgp-over-sluiting-hoenderloo-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/20/beantwoording-kamervragen-cu-over-sluiting-hoenderloo-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/20/beantwoording-kamervragen-cda-over-sluiting-hoenderloo-groep
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/01/acties-sluiting-hoenderloo-groep-onvermijdelijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-langeland-ziekenhuis-krijgt-steun-van-dsw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/01/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-turkse-appartementen-gebouwd-met-nederlandse-zorgmiljoenen-gemeente-onderzoekt-rol-47-utrechters
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-met-verzoek-afschrift-brief-adviescollege-toetsing-regeldruk-over-wijziging-uitvoeringsregeling-wet-normering-topinkomens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/12/16/kamerbrief-met-verzoek-afschrift-brief-adviescollege-toetsing-regeldruk-over-wijziging-uitvoeringsregeling-wet-normering-topinkomens
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-voortgang-normering-topinkomens-semipublieke-sector-en-wnt-jaarrapportage-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/12/17/kamerbrief-over-voortgang-normering-topinkomens-semipublieke-sector-en-wnt-jaarrapportage-2018
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Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren over tijdig informeren bij zorgplichtrisico’s  

Nieuwsbericht | 17-12-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en zorgkantoren 

over het delen van informatie over zorgaanbieders met financiële problemen. De belangrijkste 

afspraak is dat de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden bij een aanbieder in financiële 

problemen contact opneemt met de NZa.  

 

NZa waarschuwt MeanderGroep om bijbetaling voetzorg 

Nieuwsbericht | 19-12-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit geeft MeanderGroep Zuid-Limburg een waarschuwing. Cliënten die 

hier wonen kregen ten onrechte een rekening voor voetverzorging die ze zelf moesten betalen. Ook 

gaf de instelling geen duidelijke informatie over de diensten waar cliënten zelf voor moesten 

bijbetalen. 

 

Dirk Ruwaard herbenoemd als voorzitter raad van advies NZa 

Nieuwsbericht | 20-12-2019 

Prof. Dr. D. (Dirk) Ruwaard is voor een periode van 4 jaar herbenoemd als voorzitter van de raad van 

advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Naast Dirk Ruwaard zitten dhr. K. (Koen) Harms MSc 

en dr. X. (Xander) Koolman in de raad. De raad van advies adviseert de NZa over strategische 

beleidsthema's en belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen. 

 

NZa roept zorgaanbieders op patiënten niet te misleiden 

Nieuwsbericht | 20-12-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit waarschuwt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun 

zorgverzekering. We zien dat sommige zorgaanbieders mensen adviseren om over te stappen en 

ongerust maken als ze dit niet doen. Als zij hier niet mee stoppen, zullen wij maatregelen nemen. Dat 

kan leiden tot een boete. 

 

NZa peilt contractering paramedische zorg 2020 

Nieuwsbericht | 09-01-2020  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal komend voorjaar een monitor uitbrengen specifiek over de 

contractering in de paramedische zorg. We brengen in kaart hoe het contracteerproces verloopt. Ook  

polsen we hoe innovatie, preventie, verplaatsen van zorg of verbinding met zorg in het sociale 

domein een plek krijgen in de contractering. De monitor gaat over de contractering van fysiotherapie, 

oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. 

 

Autoriteit Consument & Markt  

 

Concentratiemelding  

Bencis Capital Partners wil de uitsluitende zeggenschap verkrijgen over EMC Groep en Zorgzuster 

Holding (concentratiemelding) 03-01-2020 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/17/afspraken-met-zorgverzekeraars-en-zorgkantoren-over-tijdig-informeren-bij-zorgplichtrisico%E2%80%99s
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/19/nza-waarschuwt-meandergroep-om-bijbetaling-voetzorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/20/dirk-ruwaard-herbenoemd-als-voorzitter-raad-van-advies-nza
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/12/20/nza-roept-zorgaanbieders-op-patienten-niet-te-misleiden
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/nza-peilt-contractering-paramedische-zorg-2020
https://www.acm.nl/nl/publicaties/bencis-capital-partners-wil-de-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-emc-groep-en-zorgzuster-holding-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/bencis-capital-partners-wil-de-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-emc-groep-en-zorgzuster-holding-concentratiemelding
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Steekproef inspectie onder 26 kleine instellingen gehandicaptenzorg: de meeste scoren voldoende tot 

goed 

Nieuwsbericht | 13-01-2020  

De zorg die 26 kleinschalige instellingen voor gehandicapten bieden, is meestal voldoende tot goed. 

De zorgverleners kennen de cliënten goed. Ze spelen in op hun wensen en behoeften en er is veel 

persoonlijke aandacht. Doorgaans is er een stabiel en deskundig team van zorgverleners. De meeste 

instellingen werken ook systematisch aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Het toedienen 

van medicijnen is over het algemeen veilig georganiseerd. Op onderdelen zijn er wel verbeteringen 

nodig. De instellingen willen daar ook aan werken. 

Rechtspraak    
 

Gemeente Doetinchem heeft subsidie voor beschermd wonen Iriszorg onterecht verlaagd 

Rechtspraak.nl, 20-12-2019 

De gemeente Doetinchem heeft de subsidie voor zorgverlener Iriszorg voor beschermd wonen in 

2017 onterecht verlaagd. De rechtbank is het niet eens met de gemeente dat de activiteiten waar de 

subsidie voor is verleend niet geheel hebben plaatsgevonden.  

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:5940 

 

VGZ hoeft antidepressiva afbouwmedicatie niet altijd te vergoeden 

Rechtspraak.nl, 19-12-2019 

Zorgverzekeraar VGZ hoeft van de rechtbank door apothekers bereide medicatie voor het afbouwen 

van antidepressiva (afbouwmedicatie) niet altijd te vergoeden. De rechtbank stelt vast dat 

wetenschappelijk onderzoek naar de afbouwwijze ontbreekt. Wel oordeelt de rechtbank dat een door 

professionals opgesteld document hierover ‘de huidige stand van de wetenschap en praktijk’ bevat en 

dus gevolgd moet worden. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:5935 

 

Tweesteden Ziekenhuis mocht in 2011 overeenkomst met softwarebedrijf Alert ontbinden  

Rechtspraak.nl, 17-12-2019 

In de zaak van het Tweesteden Ziekenhuis uit Tilburg tegen het Nederlands/Portugese 

softwarebedrijf Alert heeft het hof vandaag bepaald dat het ziekenhuis de overeenkomst met het 

softwarebedrijf in 2011 op rechtsgeldige wijze heeft ontbonden. Volgens het ziekenhuis was het 

softwarebedrijf ernstig tekortgeschoten in de gemaakte afspraken en zou de afgesproken 

opleverdatum niet worden gehaald. Alert moet het ziekenhuis nu een bedrag van ruim 4,5 miljoen 

euro terugbetalen, dat aan het bedrijf was betaald voor te leveren diensten. 

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2019:4535 

 

Over de MoM (metaal-op-metaal) heupprothese 

Rechtspraak.nl, 17-12-2019 

In de afgelopen jaren hebben verschillende rechters zich beziggehouden met de vraag of de bij 

patiënten geplaatste metaal op metaal heupprotheses leiden tot gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld 

door verhoogde kobalt- en chroomwaarden in hun bloed). Hiervoor kan de producent aansprakelijk 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/01/13/steekproef-inspectie-onder-26-kleine-instellingen-gehandicaptenzorg-de-meeste-scoren-voldoende-tot-goed
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/01/13/steekproef-inspectie-onder-26-kleine-instellingen-gehandicaptenzorg-de-meeste-scoren-voldoende-tot-goed
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Doetinchem-heeft-subsidie-voor-beschermd-wonen-Iriszorg-onterecht-verlaagd.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5940
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/VGZ-hoeft-antidepressiva-afbouwmedicatie-niet-altijd-te-vergoeden.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5935
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Tweesteden-Ziekenhuis-mocht-in-2011-overeenkomst-met-softwarebedrijf-Alert-ontbinden-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:4535
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Over-de-MoM-heupprothese.aspx
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gesteld worden. Deze aansprakelijkheid houdt op grond van de wet op, tien jaren nadat het product in 

het verkeer is gebracht door de producent; dit heet de vervaltermijn. 

Uitspraken: ECLI:NL:GHARL:2019:10751 | ECLI:NL:RBMNE:2017:7048  

 

Fraude met pgb’s: vrouw moet 2,1 miljoen euro betalen 

Rechtspraak.nl, 13-01-2020 

Een 59-jarige vrouw uit Eindhoven moet 2,1 miljoen euro betalen aan de Staat. Dit bedrag heeft zij 

volgens de rechtbank Oost-Brabant op illegale wijze verkregen door fraude te plegen met 

persoonsgebonden budgetten (pgb’s). 

Uitspraak: ECLI:NL:RBOBR:2020:103 

 

Civiel recht 

ECLI:NL:RBGEL:2019:6114 - Rechtbank Gelderland - 12-12-2019 - Kort geding   

Kort Geding - Cliëntenraad zorginstelling uit functie ontheven, vordering toelaten werkzaamheden. 

WMCZ artikel 2 lid 3; mogelijkheden ontbinding/opheffen door bestuur instelling 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5934 - Rechtbank Gelderland - 19-12-2019 - Kort geding  

Kort geding. Zorgverzekeringskwestie. Machtigingsvereiste in kader van medisch specialistische 

revalidatiezorg (MSR). Vervolgmachtiging bij verlopen 120 dagen-termijn van DOT. Hoe om te gaan 

met verwerken medische en persoonsgegevens van patiënten (art 6 AVG). 

ECLI:NL:RBOVE:2019:4572 - Rechtbank Overijssel - 3-12-2019 - Kort geding  

Gemeente niet gehouden overeenkomst met zorgaanbieder te verlengen. De overeenkomst eindigt 

van rechtswege. Gemeente heeft daarnaast aannemelijk gemaakt dat zij terecht geen vertrouwen 

meer heeft in de samenwerking. 

ECLI:NL:RBLIM:2020:120 - Rechtbank Limburg - 9-1-2020 - Kort geding 

Inkoop jeugdhulp door open house-procedure. Declaratieprotocol in strijd met artikel 2:12 Jeugdwet 

en artikel 2:15 Jeugdwet juncto artikel 6c.1 Regeling Jeugdwet. Geen reële prijs. 

ECLI:NL:RBDHA:2019:14242 - Rechtbank Den Haag - 24-12-2019 - Kort geding  

Kort geding. Voorkeursbeleid bij vergoeding voor onderlinge uitwisselbare geneesmiddelen niet 

onrechtmatig. 

ECLI:NL:RBNNE:2019:5495 - Rechtbank Noord-Nederland - 20-12-2019 - Kort geding  

Kort geding: Geschil over de overdracht van een huisartsenpraktijk in een medisch centrum. 

ECLI:NL:RBNNE:2019:5195 - Rechtbank Noord-Nederland - 16-12-2019 - Eerste aanleg - 

enkelvoudig  

GGZ, Icare en De Trans verlenen in de zogenoemde NMD-gemeentes zorg op grond van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Jeugdwet. Omdat de bijbehorende 

raamovereenkomsten dit jaar aflopen, willen de NDM-gemeentes deze zorg opnieuw 'in de markt 

zetten'. Daarvoor hebben zij vier aanbestedingen gepubliceerd. GGZ, Icare en De Trans willen 

inschrijven op twee van de vier aanbestedingen, maar zijn het niet eens met de eis van de NMD-

gemeentes om een lijst van al het personeel te overleggen, onder vermelding van 

opleidingsgegevens. Daarom zijn zij een kort geding begonnen. De voorzieningenrechter is van 

oordeel dat de door de NMD-gemeentes gestelde eis niet in strijd is met de Aanbestedingswet 2012 

en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook is deze eis niet disproportioneel. Dit 

betekent dat de vorderingen van GGZ, Icare en De Trans afgewezen moeten worden. 

ECLI:NL:RBGEL:2020:85 - Rechtbank Gelderland - 3-1-2020 - Eerste aanleg - enkelvoudig  

Verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 sub 

e BW (verwijtbaar handelen of nalaten), subsidiair sub g (verstoorde arbeidsverhouding) afgewezen.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10751
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:7048
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant/Nieuws/Paginas/Fraude-met-pgbs-vrouw-moet-2-1-miljoen-euro-betalen.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:103
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:6114
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5934
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:4572
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2020:120
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:14242
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5495
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5195
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5195
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:85
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ECLI:NL:RBROT:2019:10484 - Rechtbank Rotterdam - 4-12-2019 - Eerste aanleg - enkelvoudig   

Geschil zorgverlener-ziektekostenverzekeraar. Restitutiepolis. SGGZ. Tussenvonnis. 

ECLI:NL:RBNNE:2019:5148 - Rechtbank Noord-Nederland - 11-12-2019 - Bodemzaak - Eerste 

aanleg - enkelvoudig - Op tegenspraak  

Zorgverzekering 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5976 - Rechtbank Gelderland - 20-12-2019 - Eerste aanleg - enkelvoudig - Op 

tegenspraak  

De kantonrechter wijst ontbindingsverzoek van ziekenhuis ten aanzien van oncoloog af. De 

kantonrechter vindt het in dit geval begrijpelijk dat het ziekenhuis een onderzoek naar mogelijk 

disfunctioneren van de oncoloog is gestart. Dat onderzoek is echter nog niet afgerond. De mogelijke 

aanwijzingen voor disfunctioneren zijn onvoldoende om te oordelen dat sprake is van verwijtbaar 

handelen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Dat de oncoloog in 

het verleden enige tijd heeft gewerkt zonder de vereiste registraties maakt het oordeel niet anders, nu 

het ziekenhuis daarvan destijds op de hoogte was en toen geen actie heeft ondernomen jegens de 

oncoloog. 

ECLI:NL:RBGEL:2019:5861 - Rechtbank Gelderland - 18-12-2019 - Eerste aanleg - meervoudig - Op 

tegenspraak  

Woundex B.V. en de Radboud Universiteit hebben samengewerkt om een innovatieve 

brandwondenpleister te ontwikkelen, het Heal-X project. Nadat de samenwerking is beëindigd, heeft 

Woundex B.V. zich op het standpunt gesteld dat alle materialen en onderzoeksdocumentatie van het 

Heal-X project aan haar moest worden overgedragen. Zij vorderde daarom de afgifte daarvan door de 

Radboud Universiteit. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Volgens de rechtbank is 

Woundex geen eigenaar van de materialen en documenten. Voor zover er afgesproken zou zijn dat 

die materialen en documenten aan Woundex zouden worden overgedragen, zijn die afspraken komen 

te vervallen doordat het Heal-X project is beëindigd. 

ECLI:NL:GHAMS:2019:4612 - Gerechtshof Amsterdam - 24-12-2019 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Ondernemingsrecht 

OK; enquêterecht; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt een bestuurder geschorst, worden 

een bestuurder, een commissaris en een beheerder van aandelen benoemd, wordt een besluit tot het 

ontslag van een bestuurder geschorst en wordt een besluit tot het tussentijds uitkeren van dividend 

geschorst; de beslissing op het enquêteverzoek wordt aangehouden. 

ECLI:NL:GHAMS:2020:1 - Gerechtshof Amsterdam - 2-1-2020 - Eerste aanleg - meervoudig -

Ondernemingsrecht 

OK; enquêterecht; er wordt een bestuurder aangewezen 

ECLI:NL:GHAMS:2019:4689 - Gerechtshof Amsterdam - 31-12-2019 - Eerste aanleg - meervoudig - 

Ondernemingsrecht 

OK; enquêterecht; er wordt een beheerder van aandelen aangewezen 

ECLI:NL:GHSHE:2020:17 - Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 7-1-2020 - Hoger beroep kort geding   

Kort geding waarin een zorgaanbieder primair veroordeling van een zorgverzekeraar vordert om met 

de zorgaanbieder een zorgleveringsovereenkomst zonder omzetmaximum te sluiten, althans een 

zorgleveringsovereenkomst te sluiten op grond waarvan de zorgaanbieder ook na bereiken van het 

omzetmaximum nog betalingen voor de verleende zorg ontvangt. Subsidiair, voor het geval de 

zorgaanbieder als niet-gecontracteerd zorgverlener zorg moet verlenen, vordert de zorgaanbieder 

een aan de zorgverzekeraar op te leggen verbod om jegens haar verzekerden die cliënt zijn van de 

zorgaanbieder, een beroep te doen op het in de polisvoorwaarden opgenomen cessieverbod en 

verbod om toestemming te geven voor rechtstreekse betalingen aan de zorgaanbieder.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:10484
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5148
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:5148
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5976
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5976
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5861
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5861
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:4612
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:4612
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:4689
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:4689
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:17
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ECLI:NL:GHDHA:2019:3331 - Gerechtshof Den Haag - 24-12-2019 - Hoger beroep -  

Ondernemingsrecht 

Toetreding tot maatschap van medisch specialisten? Voldoende grond voor beëindiging 

maatschapsovereenkomst ten aanzien van medisch specialist en toegangsontzegging ziekenhuis? 

Bestuurdersaansprakelijkheid? Kort geding. Afstemming arbitraal bodemvonnis. 

ECLI:NL:GHARL:2019:10906 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 17-12-2019 - Hoger beroep 

Zorgverzekeringsrecht. Machtigingsaanvragen. 

ECLI:NL:GHDHA:2020:14 - Gerechtshof Den Haag - 14-1-2020 - Hoger beroep  

Financiering zorginfrastructuur na wijziging zorgstelsel. De Staat is niet gebonden aan de gestelde 

toezegging van zelfstandig bestuursorgaan om zorginfrastructuur structureel te financieren. Geen 

eigen toezegging Staat, geen gerechtvaardigd vertrouwen. 

 

Civiel recht; Burgerlijk procesrecht 

ECLI:NL:PHR:2019:1363 - Parket bij de Hoge Raad - 13-1-2020 - Conclusie -  

Procesrecht - Aanbesteding door samenwerkingsverband van gemeenten - Processueel ondeelbare 

rechtsverhouding met inschrijver? - Oordeel of aan ervaringseis is voldaan. 

 

Bestuursrecht 

ECLI:NL:RBMNE:2019:5690 - Rechtbank Midden-Nederland - 29-11-2019 - Eerste aanleg - 

meervoudig  

Handhaving. Verantwoorde zorg Geneesmiddelenwet 

ECLI:NL:RVS:2020:27 - Raad van State - 8-1-2020 - Hoger beroep  

Bij besluit van 13 juni 2016 heeft de raad van bestuur van het Erasmus MC een verzoek van 

[appellant] om hem op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verschaffen, 

afgewezen. [appellant] heeft twee Wob-verzoeken bij de raad ingediend. In het eerste Wob-verzoek 

heeft hij verzocht om toezending van "documenten die gaan over of betrekking hebben op medische 

indicaties per behandeling door artsen / niet-artsen met Botox in EMC in de periode van 2013 tot en 

met heden alsmede documenten met betrekking tot behandelingen met Botox die mis zijn gegaan en 

waarvan meldingen door het Erasmus MC gedaan zijn aan derden in de periode 2013 tot heden." In 

het tweede Wob-verzoek heeft [appellant] verzocht om "documenten die gaan over of betrekking 

hebben op recepten apotheek EMC voor botox (inclusief medische dan wel cosmetische indicatie) en 

behandelaar en inkoop Botox door EMC in de periode van 2013 tot en met heden." 

ECLI:NL:HR:2020:62 - Hoge Raad - 17-1-2020 - Cassatie - Belastingrecht 

Omzetbelasting; art. 11, lid 1, letter g, Wet OB 1968; tegen vergoeding organiseren en coördineren 

van multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten (‘ketenzorg’);  gezondheidskundige verzorging? 

EU 
 

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 

betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) 

nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 

93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017) 

ST/13081/2019/INIT 

PB L 334 van 27.12.2019, blz. 165–166 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:3331
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:3331
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10906
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:14
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:1363
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:5690
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:5690
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:27
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0165.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0165.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0165.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0165.01.NLD
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Rectificatie van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 

betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG 

en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017) 

ST/13082/2019/INIT 

PB L 334 van 27.12.2019, blz. 167–167 

Sectornieuws   
 

Kosten van zorg blijven stijgen: cijfers 3e kwartaal 2019 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 19-12-2019  

De totale zorguitgaven van het basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw) stijgen voor geheel 2019 

naar verwachting met € 1,730 miljard ten opzichte van 2018.  

 

Herziening subsidieregeling veelbelovende zorg 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 13-01-2020  

Per 1 februari 2020 treden er wijzigingen in de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking, zie 

publicatie in de Staatscourant van 13 januari 2020.  

 

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar 

ZN, 08-01-2020 

In het najaar van 2019 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo 

blijkt uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars. 

 

Juiste randvoorwaarden essentieel voor opschalen digitale innovaties en slimme zorg 

ZN, 08-01-2020 

De snelheid waarmee digitale innovaties en slimme zorg van de grond komen, is afhankelijk van 

uniforme gegevensuitwisseling en een solide, digitale zorginfrastructuur.  

 

Menzis: duurzaam beleggen met impact op de zorg  

ZN, 13-01-2020 

“Wij willen niet alleen duurzaam beleggen, maar ook impact hebben op de Nederlandse zorg.” Deze 

uitspraak doet Erik Kemper, manager Treasury en Vermogensbeheer bij zorgverzekeraar Menzis, in 

een interview met het Verbond van Verzekeraars. 

 

Alle betrokkenen gaan akkoord met nieuwe cao ziekenhuizen 

NVZ, 15-01-2020 

De achterbannen van NU’91 en FBZ hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over een 

nieuwe Cao Ziekenhuizen 2019-2021.  

 

Nieuwe cao Ziekenhuizen na instemming FNV-leden : Bijna 9 op de 10 stemt vóór het akkoord 

FNV, Annika Heerekop, 30-12-2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0167.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0167.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.334.01.0167.01.NLD
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/12/19/kosten-van-zorg-blijven-stijgen
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/01/13/herziening-subsidieregeling-veelbelovende-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-1868.html
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4525391872
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4521951232
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4536172544
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/alle-betrokkenen-gaan-akkoord-met-nieuwe-cao-ziekenhuizen
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/12/nieuwe-cao-ziekenhuizen-na-instemming-fnv-leden
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De leden van de FNV, werkzaam in de ziekenhuizen, hebben ingestemd met het 

onderhandelaarsakkoord dat 14 december is bereikt voor de 200.000 medewerkers die vallen onder 

de cao Ziekenhuizen. 

 

FNV-plan ‘Drastisch versimpelen in de jeugdzorg’ 

FNV, 17-01-2020 

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag haar ideeën voor een nieuw jeugdzorgstelsel 

gepresenteerd aan een deel van haar achterban in de sector.  

 

Praten over tarieven in strijd met Mededingingswet  

LHV, 24-12-2019 

De LHV heeft medio december geconstateerd dat het delen van gegevens over tarieven 

hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de Mededingingswet.  

 

Capaciteitsorgaan pleit ook voor meer plekken huisartsenopleiding  

LHV, 09-01-2020 

In een advies aan de minister van VWS heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal 

opleidingsplekken voor huisartsen te verhogen. 

 

Vijf jaar later: de beloftes van de decentralisaties  

VNG, 30-12-2019 

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners waarderen de zorg die ze 

van gemeenten ontvangen en de samenwerking tussen hulpverleners gaat beter.  

Essay: De staat van het sociaal domein 

 

Onderzoek toont aanzuigende werking abonnementstarief aan  

VNG, 08-01-2020 

Onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag toont aan dat  de invoering van het 

abonnementstarief in de Wmo zorgt voor een aanzuigende werking. 

Publicaties  
 

Zorgen om morgen 

CPB, 17-12-2019 

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein 

overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 16 

miljard euro.  

 

Toepassing kartelverbod in de zorg laat veel ruimte voor samenwerking 

ESB, 09-01-2020 

Zorgaanbieders claimen dat er sprake is van een te strikt mededingingstoezicht bij samenwerking.  

 

RVS overhandigt bundel ‘Zorgen voor Morgen’ aan minister Hugo de Jonge  

RVS Nieuwsbericht | 20-12-2019  

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2020/01/fnv-plan-drastisch-versimpelen-in-de-jeugdzorg
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/praten-over-tarieven-strijd-met-mededingingswet
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/capaciteitsorgaan-pleit-ook-voor-meer-plekken-huisartsenopleiding
https://vng.nl/nieuws/vijf-jaar-later-de-beloftes-van-de-decentralisaties
https://vng.nl/publicaties/de-staat-van-het-sociaal-domein
https://vng.nl/nieuws/onderzoek-toont-aanzuigende-werking-abonnementstarief-aan
https://www.cpb.nl/zorgen-om-morgen
https://esb.nu/esb/20057102/toepassing-kartelverbod-in-de-zorg-laat-veel-ruimte-voor-samenwerking
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/12/20/rvs-overhandigt-bundel-%E2%80%98zorgen-voor-morgen%E2%80%99-aan-minister-hugo-de-jonge
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De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) brengt aan het einde van ieder jaar een 

kerstbundel uit. Dit jaar staat de kerstbundel in het thema van ‘Zorgen voor Morgen’.  

 

Ondernemingsrecht 2020/1 - Houwen, L.G.H.J. e.a.  

Ondernemingsrecht, Het (fictieve) einde van de winstuitkeringen in de zorg? 

  

Ondernemingsrecht 2020/3 - Houwen, L.G.H.J.  

Ondernemingsrecht, Normen en (morele) waarden van de Governancecode Zorg 

 

JOR 2020/23 - Met noot - Regouw, J.B.R. - Rechtbank Gelderland - 18-7-2019 

Overeenkomst en derden, Zorgverzekeraar schakelt zorgmakelaar in voor afsluiten 

zorgovereenkomsten met zorgaanbieders, 

 

RZA 2019/27 - College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Artikel 14 Zvw verzet zich niet tegen machtigingsvereiste in polis ziektekostenverzekeraars  

 

IER 2019/38 - Meddens-Bakker, M. e.a.  

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Normaal gebruik van merken voor geneesmiddelen. Een 

analyse aan de hand van Viridis/Hecht-Pharma (Boswelan). 

  

ELR 2019/2.2 - Contardi, M.  

Artikel - Changes in the Medical Device’s Regulatory Framework and Its Impact on the Medical 

Device’s Industry: From the Medical Device Directives to the Medical Device Regulations  

  

Ambulancezorg 2019/4 - Geraets, M. - Patiëntinformatie in de keten 

Binnen de ambulancezorg wordt druk gewerkt aan het verbeteren van informatie-uitwisseling in de 

keten met minder kans op fouten, minder registratie, patiëntgerichtheid van zorg, mogelijkheid tot 

betere coördinatie van zorg en meetbaar maken van kwaliteit, outcome van zorg en patiëntveiligheid.  

  

NTB 2019/43 - Male van, R.M.  

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, Labyrint van Pgb-perikelen 

 

GJ 2019/171 - Met noot - Groot de, G.J. - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 8-10-2019 

Niet-gecontracteerde zorg, Gemiddeld gecontracteerde tarief 

  

GJ 2019/164 - Met noot - Jannink, M.E. - Rechtbank Den Haag - 22-10-2019 

Inkoopprocedure, Jeugdhulp, Tarieven gemeente 

  

GJ 2019/165 - Scheidsgerecht Gezondheidszorg - 22-7-2019 

Non-concurrentiebeding, Anesthesiologen, Strijd met non-concurrentiebeding, Vordering tot 

nakoming naast betaling boetes, Hoofdelijke veroordeling tot betaling van boetes . 

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/12/20/zorgen-voor-morgen
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