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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet 
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies. 

Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding 
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd. 

 

 
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 26 februari - 12 maart 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” 

Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en 

Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” 

06-03-2018 | Kamerstuk 34834 nr. 3 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het 

implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van 

implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode 

Nota naar aanleiding van het verslag 

06-03-2018 | Kamerstuk 34822 nr. 5 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Regeldruktoets landelijk implantatenregister. Inventarisatie van de regeldrukeffecten bij wijziging van 

de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen in de Zorg (Wkkgz) m.b.t. het landelijk implantatenregister (TK 

34483) 

 

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Europese consultatie geneesmiddelen in het milieu 

06-03-2018 | Kamerstuk 22112 nr. 2501 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Chain approach to reduce pharmaceutical residues in water 

Dutch contribution to targeted consultation on pharmaceuticals in the environment 

Public consultation on pharmaceuticals in the environment 

Targeted consultation on options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34834-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34834-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34822-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834485.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834485.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834485.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2501.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834486.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834487.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834488.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-834489.pdf
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Herziening Zorgstelsel 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 februari 2018, over Zorgverzekeringswet / 

Mondzorg / Tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg  

01-03-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 890 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om 

gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband 

met het verminderen van uitvoeringslasten 

Verslag  

28-02-2018 | Kamerstuk 34857 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2018 

Brief regering; Informatie voor het algemeen overleg van 15 maart 2018 over onderwerpen met 

betrekking op de Wmo, mantelzorg, maatschappelijke opvang en hulpmiddelenbeleid 

09-03-2018 | Kamerstuk 34775-XVI nr. 127 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met 

de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de 

Inspectie gezondheidszorg en jeugd 

Verslag 

08-03-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Gewijzigd voorstel van wet 

08-03-2018 | Kamerstuk 34797 nr. A | Eerste Kamer  

 

Zie ook: 

Kamerbrief over vorming Inspectie gezondheidszorg en jeugd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-03-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van 

diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 

fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Conceptbesluit wijziging amvb's in verband met vorming Inspectie gezondheidszorg en jeugd - Besluit 

| 12-03-2018 

Toelichting op conceptbesluit wijziging diverse amvb's in verband met vorming Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd - Rapport | 12-03-2018 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-890.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-890.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-127.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-XVI-127.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-A.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/12/kamerbrief-over-vorming-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd
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Officiële bekendmakingen 

Beleidsregels van de Minister voor Medische Zorg van 19 februari 2018, kenmerk 1296993-173358-

GMT, inzake gunstbetoon als bedoeld in artikel 94 van de Geneesmiddelenwet (Beleidsregels 

gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018) 

01-03-2018 | Staatscourant 2018, 11305 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Debat 

Zorgbestuurders mogen niet meer dan de norm verdienen 

7 maart 2018, debat - Sommige topbestuurders in de zorg verdienen boven de norm. De Kamer 

debatteert hierover met de ministers Bruins (Medische Zorg) en Ollongren (Binnenlandse Zaken).  

RTL berichtte op 23 oktober 2017 dat één op de vijf topbestuurders in de zorg in 2016 meer 

verdiende dan de norm. In de Wet normering topinkomens (WNT) is namelijk afgesproken dat 

bestuurders in de publieke sector maximaal hetzelfde verdienen als een minister.  

Volgens Markuszower (PVV) is "topbestuurders" een misleidende term, want het zijn volgens hem 

"topgraaiers". Hij vindt het niet uit te leggen dat zij zulke salarissen ontvangen op kosten van de 

belasting- en premiebetaler. 

Zie ook: 

Motie van het lid Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op salarisstijging  - Aangenomen 

 

GroenLinks vraagt naar niet-dekkende zorgpolissen 

6 maart 2018, mondelinge vragen - Volgens Ellemeet (GroenLinks) komen patiënten in de knel omdat 

zorgverzekeraars minder niet-gecontracteerde zorg vergoeden dan ze beloven. De NZa doet 

onderzoek, meldt minister Bruins (Medische Zorg). 

Zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgaanbieders en vergoeden de zorg die deze aanbieders 

verlenen volledig. Zorg van instellingen waar verzekeraars geen contract mee hebben, vergoeden ze 

vaak slechts gedeeltelijk. Dat staat ook in de polisvoorwaarden. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Dura Vermeer gaat nieuwbouw EMA bouwen 

Nieuwsbericht | 08-03-2018  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwbouw voor het Europees Medicijn 

Agentschap (EMA) in Amsterdam gegund aan Dura Vermeer. Staatssecretaris Knops (Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de opdracht van 255 miljoen euro vandaag ondertekend.  

Zie ook: 

Presentatie verhuizing EMA - Publicatie | 27-02-2018 

Presentatie verhuizing EMA-medewerkers - Publicatie | 27-02-2018 

Presentatie permanent en tijdelijk gebouw EMA - Publicatie | 27-02-2018 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11305.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/zorgbestuurders-mogen-niet-meer-dan-de-norm
https://www.rtlz.nl/algemeen/binnenland/een-op-de-vijf-topbestuurders-in-de-zorg-verdient-boven-de-norm
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P03351
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/groenlinks-vraagt-naar-niet-dekkende-zorgpolissen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/08/dura-vermeer-gaat-nieuwbouw-ema-bouwen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/02/27/presentatie-verhuizing-ema
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/02/27/presentatie-verhuizing-ema-medewerkers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/02/27/presentatie-permanent-en-tijdelijk-gebouw-ema


 

 

Week 11  

News Update Zorg 

4/11 

35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg 

Nieuwsbericht | 08-03-2018 

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 

vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om 

eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te 

organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. 

Documenten: 

Pact voor de ouderenzorg - Formulier | 07-03-2018 

Pact voor de Ouderenzorg - Convenant | 08-03-2018 

Lijst deelnemers Pact voor de Ouderenzorg - Convenant | 08-03-2018 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief bij pact voor de ouderenzorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 08-03-2018 

 

4 miljoen extra voor hospices 

Nieuwsbericht | 07-03-2018  

Het kabinet stelt vanaf dit jaar 4 miljoen extra beschikbaar voor palliatieve terminale zorg. Dit is 

nodig, omdat verschillende hospices in de financiële problemen kwamen de laatste jaren door de 

toenemende vraag naar palliatieve zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over financiering van de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-02-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Hijink en Leijten 

(beiden SP) over het aandeel van banken in de financiering van de zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat de bloedvoorziening mogelijk in problemen komt 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Berg -

Jansen (CDA) over het bericht dat de bloedvoorziening mogelijk in problemen komt. 

 

Beantwoording Kamervragen over belangen tussen zorgverzekeraars en kwaliteitsinstituten 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-03-2018 

Minister Bruins voor Medische Zorg en en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van het 

lid Hijink (SP) over de belangen tussen zorgverzekeraars en kwaliteitsinstituten. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het Erasmus MC buitenlandse patiënten naar 

Nederland wil halen 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) 

over het bericht dat het Erasmus MC buitenlandse patiënten naar Nederland wil halen.  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat EU-landen elkaar onvoldoende waarschuwen voor 

omstreden artsen 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het 

bericht dat landen in de Europese Unie (EU) elkaar niet voldoende waarschuwen voor omstreden 

artsen. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/08/35-partijen-sluiten-pact-voor-de-ouderenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/08/aanbiedingsbrief-bij-pact-voor-de-ouderenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/07/4-miljoen-extra-voor-hospices
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/27/beantwoording-kamervragen-over-financiering-van-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/05/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-de-bloedvoorziening-mogelijk-in-problemen-komt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/05/beantwoording-kamervragen-over-belangen-tussen-zorgverzekeraars-en-kwaliteitsinstituten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/05/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-erasmus-mc-buitenlandse-patienten-naar-nederland-wil-halen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/05/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-het-erasmus-mc-buitenlandse-patienten-naar-nederland-wil-halen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/07/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-eu-landen-elkaar-onvoldoende-waarschuwen-voor-omstreden-artsen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/07/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-eu-landen-elkaar-onvoldoende-waarschuwen-voor-omstreden-artsen
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Beantwoording Kamervragen over bericht inzake Pallas-reactor en nucleaire geneeskunde 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2018 

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) naar 

aanleiding van het bericht 'Cijfers NRG: Pallas-reactor overbodig voor 98,8% nucleaire geneeskunde'. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg' 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-03-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Van 

den Berg-Jansen (CDA) over het bericht 'Door ziekteverzuim lekt half miljard weg uit de zorg'.  

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Kabinet onderzoekt maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen 

Nieuwsbericht | 09-03-2018  

Nieuwe technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie en virtual en augmented reality kunnen 

belangrijke waarden als privacy, non-discriminatie, menselijke waardigheid (bijvoorbeeld als robots 

zorgtaken overnemen), mensenrechten en het recht op een eerlijk proces zowel versterken als 

ondermijnen. Dat stelt het Rathenau Instituut. Het biedt ook maatschappelijke en economische 

kansen, kansen voor grotere efficiëntie en kwaliteitsverbetering van dienstverlening, of kansen voor 

het onderwijs. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:GHSHE:2018:890 – Opzegging lidmaatschap en overeenkomst huisarts en huisartsenpost 

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 06-03-2018  

Datum publicatie 08-03-2018  

Zaaknummer 200.190.434_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2016:77  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Geldigheid opzegging lidmaatschap en opzegging aansluitovereenkomst tussen huisarts en 

huisartsenpost 

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:2134 - Interne reorganisatie bij zorginstelling 

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 07-03-2018  

Datum publicatie 07-03-2018  

Zaaknummer 6399810 CV EXPL 17-7830 

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/09/beantwoording-kamervragen-over-bericht-inzake-pallas-reactor-en-nucleaire-geneeskunde
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-door-ziekteverzuim-lekt-half-miljard-weg-uit-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/03/09/kabinet-onderzoekt-maatschappelijke-effecten-van-technologische-ontwikkelingen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:890
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:2134
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Interne reorganisatie bij zorginstelling. Door bedrijfsorganisatorische wijzigingen zal oudere 

werknemer zijn functie verliezen. In voorfase van definitieve besluitvorming gaat hij deelnemen aan 

een mobiliteitsprogramma dat geregeld is in het op dat moment vigerende sociaal plan (afgesloten 

met OR). 

Plaatsing in een lager ingeschaalde functie is de door hem geaccepteerde uitkomst. Er bestaat geen 

beding tot eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Voor financiële gevolgen van de 

functiewijziging beroept werknemer zich op rechtstreekse of afgeleide toepasselijkheid van een nieuw 

sociaal plan (afgesloten met twee vakbonden). Rechter gaat daar niet in mee. Wel wordt nagegaan of 

hardheidsclausule nog uitkomst biedt. Belangenafweging leidt - bij marginale toetsing van toepassing 

van die clausule - niet tot het oordeel dat de wijze van compensatie van achteruitgang in inkomsten 

onredelijk is. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:2628 – Verdenking zorgfraude 

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 07-03-2018  

Datum publicatie 07-03-2018  

Zaaknummer C-09-541940-KG ZA 17-1393 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Een zorgverzekeraar verdenkt een zorgaanbieder, die zorg verleent aan haar 

verzekerden, van fraude. De zorgverzekeraar heeft in dat kader diverse maatregelen tegen de 

zorgaanbieder genomen en aangekondigd. Volgens de zorgaanbieder is dat ten onrechte en zij stelt 

in dat kader diverse vorderingen in. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de 

zorgverzekeraar een aantal van haar bevindingen zodanig heeft onderbouwd en toegelicht dat deze 

maken dat er voldoende reden is voor de gegronde verdenkingen dat bij de zorgaanbieder sprake is 

van fraude. De vorderingen van de zorgaanbieder worden dan ook afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBROT:2018:1037 - Artikel 24 Mededingswet 

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 21-02-2018  

Datum publicatie 05-03-2018  

Zaaknummer C/10/447660 / HA ZA 14-345 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Door Videma in 2013 en 2014 gehanteerde tarieven voor vertoning en doorgifte van Nederlandse tv-

programma’s in ziekenhuizen zijn niet billijk in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s (oud); Videma 

maakt misbruik van machtspositie in de zin van artikel 24 Mededingswet (Mw) door het hanteren van 

een excessief all-in tarief in 2013 en 2014; wettelijk verplicht deskundigenrapport van de 

Geschillencommissie Auteursrechten. 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2628
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:1037
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Reactie NZa op Zorgvisie artikel 

Nieuwsbericht | 26-02-2018  

In een artikel in Zorgvisie magazine uiten een paar zorgaanbieders stevige kritiek op de zorginkoop 

door zorgverzekeraars. Ze wijzen daarbij expliciet op de rol die de NZa volgens hen zou moeten 

hebben. Wij herkennen ons niet in het beeld dat over ons wordt geschetst en we vinden het jammer 

dat we niet inhoudelijk op het artikel konden reageren. Het doet absoluut geen recht aan onze 

medewerkers van toezicht en handhaving die zich met hart en ziel in zetten voor goede, betaa lbare 

en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland. 

 

NZa brengt meldingen en vragen in kaart 

Nieuwsbericht | 27-02-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit brengt de vragen en meldingen in kaart in de rapportage Uw vraag en 

melding in beeld. In de laatste drie maanden van 2017 gingen de meeste vragen en meldingen over 

zorgverzekeraars. Vanaf 12 november konden mensen hun zorgverzekering opzeggen en een nieuwe 

polis kiezen. Veel mensen hadden daar vragen over en namen contact met ons op. Wel kwamen 

minder meldingen over zorgverzekeraars binnen dan in dezelfde periode van 2016. 

 

Autoriteit Consument en Markt 

Onderzoek  

Mededingingsrecht ook van toepassing op medicijnen onder patent  

07-03-2018 

Op persoonlijke titel hebben Chris Fonteijn, Ilan Akker and Wolf Sauter een wetenschappelijke 

publicatie geschreven voor het later in 2018 te publiceren boek over mededingingsrecht en 

intellectueel eigendomsrecht. De titel van hun bijdrage heet Reconciling competition and IP law: the 

case of patented pharmaceuticals and dominance abuse en zal een hoofdstuk vormen in het boek 

The Interplay between Competition Law and Intellectual Property - An international perspective.van 

Kluwer Law International.  

 

Concentratiemelding  

Cidron Dontia wil OCM Netherlands Dental Clinics en Adent Cliniques overnemen - 06-03-2018 

Sector nieuws 
 

Blockchain in de kraamzorg: wat betekent dat? 

Zorginstituut Nederland, Nieuwsbericht | 01-03-2018 

Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom blockchain in de 

kraamzorg. De proef moet uitwijzen wat de toepassing van een blockchaintechnologie in de praktijk 

betekent voor de administratieve processen rondom kraamzorg. De organisaties willen toetsen of het 

mogelijk is om de burger meer controle te geven over zijn eigen zorggegevens. En of het 

administratieve proces efficiënter kan met behulp van blockchain. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/02/26/reactie-nza-op-zorgvisie-artikel
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/02/27/nza-brengt-meldingen-en-vragen-in-kaart
https://www.acm.nl/nl/publicaties/mededingingsrecht-ook-van-toepassing-op-medicijnen-onder-patent
https://www.acm.nl/nl/publicaties/cidron-dontia-wil-ocm-netherlands-dental-clinics-en-adent-cliniques-overnemen-concentratiemelding
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/03/01/blockchain-in-de-kraamzorg-wat-betekent-dat
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Verslag bijeenkomst Toekomst van zorginkoop  

RVS, 26-02-2018 

Op 8 februari organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een bijeenkomst 

als follow-up van zijn advies Zorgrelatie centraal – Partnerschap leidend voor de zorginkoop in het 

Museum van Communicatie. Tijdens deze bijeenkomst is de RVS in gesprek gegaan met 

verschillende betrokkenen en deskundigen over hoe zorginkoop verbeterd kan worden.  

 

Zorgverzekeraars vergoeden niet volgens eigen polisvoorwaarden 

Stichting Zorghuis, 04-03-2018 

Na een grondige studie naar de vergoedingen die zorgverzekeraars voor niet-gecontracteerde zorg 

geven dienen wij opnieuw een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Na 

onderzoek ontdekte wij dat in bijna alle gevallen verzekerden, met een naturapolis, voor niet-

gecontracteerde zorg veel minder vergoed krijgen dan wat er in de polis als vergoeding wordt 

genoemd. Vaak liggen de vergoedingen tussen de 3% en 17% lager. Soms kan dit oplopen tot maar 

liefst 40%. De zorgpolis suggereert een vergoeding die nooit wordt waargemaakt. Aanleiding om de 

NZa te verzoeken tot handhaving en het instellen van een onderzoek. 

 

Opening tentoonstelling en WHO CARES briefadvies over wonen, zorg en ondersteuning  

RVS, 08-03-2018 

Op donderdag 8 maart is in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de 

reizende tentoonstelling WHO CARES officieel geopend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, 

Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg 

(VWS). 

 

Meer jeugdhulp, maar niet meer banen en budget  

FNV, 09-03-2018 Annika Heerekop 

De doelstelling van de Jeugdwet om het gebruik van duurdere, gespecialiseerde zorg te verminderen 

door meer goedkopere zorg dicht bij huis te bieden, is niet gehaald. Een jaar na de invoering van de 

Jeugdwet blijkt het percentage jeugdzorg met 7% gestegen, maar de capaciteit en middelen in de 

jeugdzorg zijn flink achterop gebleven. Dat concludeert FNV Zorg & Welzijn naar aanleiding van 

cijfers die het CBS vanochtend publiceerde. 

Zie ook: 

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011 – CBS, 09-03-2018 

The EU Single Market 
 

Health Systems in the EU: Commission publishes report on Primary Care 

European Commission, 02-03-2018 

Today, the EU Expert Group on Health Systems Performance Assessment (HSPA) publishes its 

report "A new drive for primary care in Europe: rethinking the assessment tools and methodologies"  

to help policy makers and health practitioners to set objectives and measure progress towards 

improving primary care services for the benefit of patients. 

The report examines core aspects of well-performing primary care systems, focusing on their key 

functions such as access, coordination of care and continuity of care. The analysis confirms that 

https://www.raadrvs.nl/actueel/item/verslag-bijeenkomst-toekomst-van-zorginkoop
https://www.raadrvs.nl/publicaties/item/zorgrelatie-centraal
https://www.zorghuis.nl/dossier/vergoedingen
https://www.zorghuis.nl/images/Handhavingsverzoek/HHV2_Vergoedingen_niet_gecontracteerde_zorgpublicatie.pdf
https://www.raadrvs.nl/actueel/item/opening-tentoonstelling-en-briefadvies-who-cares-over-wonen-zorg-en-onderst
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/maart/Meer-jeugdhulp-maar-niet-meer-banen-en-budget/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/in-2016-evenveel-jongeren-in-jeugdzorg-als-in-2011
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=7571&page=1&fullDate=Sat%2003%20Feb%202018&lang=default
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2018_primarycare_eg_en.pdf
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performance assessment in primary care paves the way for better health outcomes, and improves the 

overall health system. However, there is significant scope to advance primary care pe rformance 

assessment in Europe. 

 

Artificial intelligence: Commission kicks off work on marrying cutting-edge technology and ethical 

standards 

European Commission - Press release, 09-03-2018 

The Commission is setting up a group on artificial intelligence to gather expert input and rally a broad 

alliance of diverse stakeholders. 

The expert group will also draw up a proposal for guidelines on AI ethics, building on today's 

statement by the European Group on Ethics in Science and New Technologies.  

From better healthcare to safer transport and more sustainable farming, artificial intelligence (AI) can 

bring major benefits to our society and economy. And yet, questions related to the impact of AI on the 

future of work and existing legislation are raised. This calls for a wide, open and inclusive discussion 

on how to use and develop artificial intelligence both successfully and ethically sound. 

 

Patients need informed access to medicines, conference in Sofia agrees 

Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, 08-03-2018 

Patients’ confidence should be increased and they should be given an informed access to medicines, 

experts underlined at an international conference in Sofia. The event, part of the calendar of the 

Bulgarian Presidency of the Council of the EU in the health sector, took place on 6 March 2018 in the 

National Palace of Culture. 

Onderzoek 
 

Vaker tekorten aan preferente geneesmiddelen 

Berenschot, 07-03-2018 

Op 6 maart heeft Berenschot onderzoek naar effecten van het preferentiebeleid van 

zorgverzekeraars voor de vergoeding van geneesmiddelen gepresenteerd. Dat beleid heeft geleid tot 

lagere zorguitgaven aan geneesmiddelen. 

Zie ook: 

ZN omarmt aanbeveling Berenschot om preferentiebeleid niet af te schaffen – ZN, 07-03-2018 

 

Equalis onderzoekt impact Medicijnmonitor: BENU Medicijnmonitor voorkomt ziekenhuis- en 

farmaciekosten  

Equalis, maart 2018 

Equalis heeft in opdracht van BENU onderzoek gedaan naar de impact van de BENU Medicijnmonitor 

op de zorgkosten van cliënten. In de Medicijnmonitor zijn interventies gedefinieerd, die de zorg voor 

cliënten verbeteren. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre deze interventies leiden tot 

besparingen op de farmaciekosten, ziekenhuiskosten, huisartsenkosten en fysiotherapiekosten.  

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1381_en.htm
https://eu2018bg.bg/en/news/626
https://www.berenschot.nl/actueel/2018/maart/onderzoek-preferentiebeleid/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2850160640
https://equalis.nl/benu-publiceert-onderzoek-naar-medicijnmonitor/
https://equalis.nl/benu-publiceert-onderzoek-naar-medicijnmonitor/
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Onderzoek fusies & overnames in gezondheidszorg 2018  

Boer & Croon Corporate Finance, 05-03-2018 

Het aantal internationale overnames in de Nederlandse gezondheidszorg neemt in hoog tempo toe. 

Ten opzichte van een jaar geleden is dat aantal verdrievoudigd en in vergelijking met 2015 is het 

meer dan verdubbeld. 

Publicaties 
 

VNG Magazine 2018/3 - Goede zorg en privacy bijten elkaar, vinden Nijmegen en Zaanstad 

Muskee, M. - Om inwoners met een hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen helpen, vinden Nijmegen 

en Zaanstad het noodzakelijk om meer persoonsgegevens te verwerken dan volgens de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) is toegestaan. 

  

TvGR 2018/1.6 - Zorgverzekeringsrecht - Rechtbank Rotterdam 29 september 2016 (verbod 

ziekenhuisfusie), m.nt. mr. C.T. Dekker en mr. H.S. Huber 

 

TvGR 2018/1.8 - Zorgverzekeringsrecht - Uitspraken over mededelingsplicht, m.nt. mr. A.M. Vermaas 

en mr. A.M. Franse 

 

TvGR 2018/1.3 - Artikel - Alternatieve geschilbeslechting bij zorgcontractering: snel, laagdrempelig 

en effectief? 

Mingels, A.T.H.J.  

  

MvO 2018/1.6 - Artikel - BV-constructies in de zorgsector: van schijn naar werkelijkheid 

Klaassen, A.G.H.  

  

Inzicht in medezeggenschap 2018/3 - OR van De Friesland vangt bot bij de Ondernemingskamer 

Smit, E. - Begin februari wees de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam (OK) het 

beroep van de OR van zorgverzekeraar De Friesland tegen de fusie met Zilveren Kruis af. 

Verzekeringsgigant Achmea, moedermaatschappij van beide ondernemingen, mag dit voornemen 

doorvoeren. 

 

http://bccf.nl/healthcare-onderzoek-2018/
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