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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 25 februari – 4 maart 2019. 

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 

Kwaliteit van zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2019, over Ouderenzorg  

28-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 368 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief commissie; Openbaarmaking van de notitie over het arbeidsmarktbeleid in de zorg  

01-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 352 

Bijlage: 

Stafnotitie uitkomsten internetconsultatie ‘arbeidsmarkt in de zorg’  

 

Toekomst AWBZ 

Brief regering; NZa advies over de bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap 

per 1 januari 2020  

28-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 30597, nr. 492 

Bijlage: 

Advies Bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap per 1 januari 2020 

Zie ook: 

NZa: Nieuwe bekostiging biedt meer inzicht in zintuiglijke zorg - Nieuwsbericht NZa | 28-02-2019  

 

Geneesmiddelenbeleid 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 februari 2019, over geneesmiddelenbeleid  

28-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 557 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874730.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-352.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874756.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30597-492.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30597-492.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874640.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/02/28/nza-nieuwe-bekostiging-biedt-meer-inzicht-in-zintuiglijke-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874736.pdf
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Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Brief van de minister van VWS over uitstel memorie van antwoord  

27-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34858, nr. C 

 

Officiële publicaties 

Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de 

bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector   

28-02-2019 Staatscourant 2019, 10997 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties van 19 februari 2019, kenmerk 1486841-187330-PZO, houdende instelling van de 

Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen  

26-02-2019 Staatscourant 2019, 10955 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 19 februari 2019, kenmerk 1488051-187400-PZO, 

houdende de benoeming en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter en andere leden van de 

Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen (Benoemingsbesluit leden Commissie onderzoek 

faillissementen ziekenhuizen)  

26-02-2019 Staatscourant 2019, 10956 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    

Bruins dringt aan bij leveranciers hulpmiddelen tot voorbereiding no deal-Brexit 

Nieuwsbericht | 27-02-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen 

en in-vitro-diagnostica via hun brancheorganisaties nogmaals opgeroepen zich op een no deal-Brexit 

voor te bereiden. 

 

Gevolgen no deal Brexit voor medische hulpmiddelen en/of in-vitro diagnostica 

Publicatie | 27-02-2019 

Update van 27 februari 2019 - In dit document vindt u informatie over medische hulpmiddelen en in-

vitro diagnostica bij een no-deal scenario rondom het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de 

EU. In dit scenario vervallen op 30 maart 2019 alle bestaande afspraken, wet- en regelgeving tussen 

de EU en het VK. Het gaat hierbij om medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica in alle 

risicoklassen zoals opgenomen in de geldende EU-wetgeving 

 

Kamerbrief over de Ontwerpregeling wijziging Regeling Jeugdwet en Uitvoeringsregeling Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-02-2019 

Minister De Jonge biedt de Tweede Kamer de Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling 

Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve 

van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 aan. Dezelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.  

Bijlagen: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10997.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10997.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10955.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10955.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10955.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10956.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10956.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10956.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-10956.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/02/27/bruins-dringt-aan-bij-leveranciers-hulpmiddelen-tot-voorbereiding-no-deal-brexit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/02/05/brexit-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/28/kamerbrief-over-de-ontwerpregeling-wijziging-regeling-jeugdwet-en-uitvoeringsregeling-wmo-2015
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Concept - Ministeriele regeling - Regeling | 28-02-2019 

Concept – Toelichting - Brief | 28-02-2019 

 

Kamerbrief met antwoorden op vragen over Rapportages contractering wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-02-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport van de Tweede Kamer over de 

Rechtspraak      
 

ECLI:NL:RBROT:2019:1268  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 21-02-2019 Datum publicatie 25-02-2019  

Zaaknummer ROT 18/1918 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Boeteoplegging door NZa aan tandarts die te hoge declaraties in rekening heeft gebracht.  

Omdat eiser en zijn eenmanszaak geen te onderscheiden entiteiten zijn, behoeven de 

beroepsgronden die zijn gericht tegen de oplegging van de boetes aan de eenmanszaak (en de 

hoofdelijke aansprakelijkstelling van eiser) en tegen de boetegrondslag (en de rechtsopvolging van 

de eenmanszaak) geen verdere bespreking. Het voorgaande laat onverlet dat het bestreden besluit, 

dat voortborduurt op de onjuiste veronderstelling dat eiser en zijn eenmanszaak te onderscheiden 

entiteiten zijn en dat eiser feitelijk leiding heeft gegeven aan zijn eenmanszaak,  een 

motiveringsgebrek kent. De rechtbank zal dit passeren met toepassing van artikel 6:22 Awb, omdat 

niet aannemelijk is dat eiser door het motiveringsgebrek is benadeeld. 

 

ECLI:NL:RVS:2019:588  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 27-02-2019 Datum publicatie 27-02-2019  

Zaaknummer 201803452/1/A3 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij te onderscheiden besluiten van 21 september 2015 heeft de minister [appellant sub 2 A] en 

[appellant sub 2 B] vergunningen verleend voor het bereiden ten behoeve van en het ter hand stellen 

van geneesmiddelen aan patiënten van de huisartsenpraktijk die is gevestigd in Kessel. De 

vergunningen zijn verleend voor Kessel en bijbehorende omgeving. 

 

ECLI:NL:CBB:2019:84 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 26-02-2019 Datum publicatie 01-03-2019  

Zaaknummer 18/1557 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/28/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-rapportages-contractering-wijkverpleging
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:1268
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:588
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:84
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Proceskostenveroordeling 

Inhoudsindicatie 

Wmg. Ontvankelijkheid. Bij het primaire besluit is een aanwijzing opgelegd omdat in strijd met art. 35 

Wmg dbc-zorgproducten zijn gedeclareerd terwijl in werkelijk sprake zou zijn geweest van 

(goedkopere) overige zorgproducten. In geschil is of het primaire besluit alleen aan de groep is 

opgelegd of dat de aanwijzing tevens is opgelegd aan de 12 daarin genoemde behandelcentra. Het 

College overweegt dat er geen misverstand mag bestaan over de (rechts)personen aan wie een 

aanwijzing is opgelegd. Nu uit de aanwijzing niet ondubbelzinnig blijkt dat deze ook aan de 12 

behandelcentra is gericht, moet de aanwijzing geacht worden alleen aan de groep te zijn gericht. Nu 

de aanwijzing niet tot appellanten is gericht zijn zij geen belanghebbenden bij dat besluit en dienen zij 

in hun beroep niet-ontvankelijk te worden verklaard. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:859  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 27-02-2019 Datum publicatie 01-03-2019  

Zaaknummer 7226157 AC EXPL 18-3060 LH/1040 

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Geschil tussen fysiotherapeuten en de maatschap, waarbij zij in dienst zijn, over ‘all -in loon’. Uitleg 

van de arbeidsovereenkomst. Beroep op de klachtplicht van artikel 6:89 BW afgewezen.  

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa controleert zelfstandige behandelcentra 

Nieuwsbericht | 04-03-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit controleert de komende weken bij een aantal zelfstandige 

behandelcentra (zbc’s) of ze de zorg voor patiënten op een juiste manier in rekening brengen. Vanuit 

bij ons binnengekomen signalen en eigen onderzoek in declaratiedata vermoeden we dat een aantal 

zbc’s onjuiste zorgrekeningen verstuurt. Hierdoor kan het voorkomen dat er meer kosten in rekening 

worden gebracht bij de patiënt dan eigenlijk is toegestaan. Bij het merendeel van de zbc’s lijkt het wel 

goed te gaan. 

 

Autoriteit Consumenten & Markt  

Correspondentie  

Lunet Zorg mag een deel van haar 100%-belang in C24T overdragen aan Simac (eindmededeling)  

01-03-2019 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:859
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/04/nza-controleert-zelfstandige-behandelcentra
https://www.acm.nl/nl/publicaties/lunet-zorg-mag-een-deel-van-haar-100-belang-c24t-overdragen-aan-simac-eindmededeling
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EU    
 

Using Routinely Collected Data to Inform Pharmaceutical Policies - Analytical Report for OECD and 

EU countries  

EU/EEA Country Notes  

European Commission, 28-02-2019 

 

REPORT on the implementation of the Cross-Border Healthcare Directive - A8-0046/2019 

European Parliament, 25-02-2019  

REPORT on the implementation of the Cross-Border Healthcare Directive Committee on the 

Environment, Public Health and Food Safety, Ivo Belet 

Sector nieuws 
 

Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg   

BDO, 04-03-2019  

• Herinrichting van het zorglandschap is hard nodig 

• Tientallen zorgpartijen komen gezamenlijk tot 10 concrete maatregelen  

• Brancheorganisatie ActiZ onderschrijft de noodzaak 

 

ActiZ steunt “gezond verstand” oproep van minister De Jonge voor toekomstgerichte zorg   

ActiZ, 01-03-2019 

Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst 

toegankelijk en betaalbaar te houden.  

 

Sociaal domein drukt zwaar op begroting gemeenten 

VNG, 26-02-2019 

Uit onderzoek van BDO naar de solvabiliteit van gemeenten blijkt dat 25% van de gemeenten het 

zwaar heeft.  

 

Geschillencommissie Sociaal Domein van start 

VNG, 26-02-2019 

Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal 

Domein.  

Publicaties   
 

SC 2019/4 - Robbe, T.H.G.  

Sociaal domein: geen eigen kracht zonder eigen macht 

  

MP 2019/55 - Hensen, G.  

Samenwerking in de zorg: mededingingsrecht effectief instrument tegen uitsluiting 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2019_collecteddata_pharmaceuticalpolicies_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2019_collecteddata_pharmaceuticalpolicies_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2019_collecteddata_pharmaceuticalpolicies_countrynotes_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0046_EN.html
https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/manifest-duurzame-toekomst-van-de-nederlandse-gezondheidszorg-db-bmz19
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/03/20190301-actiz-steunt-gezond-verstand-oproep-van-minister-de-jonge-voor-toekomstgerichte-zorg
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/sociaal-domein-drukt-zwaar-op-begroting-gemeenten
https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/financiele-positie-gemeenten-onder-druk-db-lo-tr
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/geschillencommissie-sociaal-domein-van-start
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VNG Magazine 2019/3 - Dijk van, H.  

Kwaliteit én inhoud van de zorg moeten centraal staan 

 

Gst. 2019/26 - Venderbos, M.W.  

De inrichtingsnorm in de Participatiewet en het scheiden van wonen en zorg in de Wmo 2015 

 

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   
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