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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 maart - 3 april 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Reactie op brief commissie over deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting 

Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw 

27-03-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 391 | 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 

Brief regering; Besluit taakuitoefening IGJ i.o.  

26-03-2018 | Kamerstuk 34797 nr. 9 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 augustus 2017, kenmerk 

1193476-166555-WJZ, houdende regels voor de taakuitoefening van de Inspectie gezondheidszorg 

en jeugd (Besluit taakuitoefening IGJ)  

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2017, kenmerk 

1241422-1698349-WJZ, houdende wijziging van het Besluit taakuitoefening IGJ, de Mandaatregeling 

VWS, het Organisatiebesluit VWS 2015 en de Volmachtregeling VWS in verband met een aanpassing 

in de naamgeving van de inspectie   

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 30 september 2015, nr. 

3151041, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties   

 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-391.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-391.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34797-9.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836671.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836671.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836671.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836672.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836672.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836672.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836672.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836673.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836673.pdf
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Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en 

verhoging van het boetemaximum 

Nota naar aanleiding van het verslag  

28-03-2018 | Kamerstuk 34694 nr. 6 | Tweede Kamer 

 

Subsidiebeleid VWS 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het beleidskader inzake subsidiëring van 

patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022 

30-03-2018 | Kamerstuk 29214 nr. 77 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 

2019-2022 

 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen 

(Verzamelwet VWS 2018) 

Koninklijke boodschap 

30-03-2018 | Kamerstuk 34923 nr. 1 | Tweede Kamer 

 

Voorstel van wet 

30-03-2018 | Kamerstuk 34923 nr. 2 | Tweede Kamer 

 

Memorie van toelichting 

30-03-2018 | Kamerstuk 34923 nr. 3 | Tweede Kamer 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport 

30-03-2018 | Kamerstuk 34923 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Officiële bekendmakingen 

Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie 

29-03-2018 | Staatsblad 2018, 89 | Wet | Ministerie van Financiën 

 

Tweede Kamer 

Personeelstekort in verpleeghuizen besproken 

28 maart 2018, debat - Misstanden in de verpleeghuiszorg vormen de aanleiding om met minister De 

Jonge (Volksgezondheid) te spreken over de noodzaak van meer personeel in de verpleeghuizen.  

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34694-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837220.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837220.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-837221.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-837221.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837234.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837235.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837236
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-837237.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-89.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/personeelstekort-verpleeghuizen-besproken
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Risicobeheersing binnen de bloedvoorziening 

28 maart 2018, wetsvoorstel - Minister Bruins (Medische Zorg) wil de regels voor de bloedvoorziening 

aanpassen. Het belangrijkste doel is om de risico's van commerciële activiteiten voor de 

bedrijfsvoering van bloedbank Sanquin te verminderen. 

 

SP vraagt om optreden tegen werkgever die zieke werknemers uren laat inhalen 

27 maart 2018, mondelinge vragen - Van Kent (SP) vraagt om optreden tegen een zorgaanbieder die 

volgens hem werknemers niet betaalt bij ziekte, maar de niet-gewerkte uren laat inhalen. Eerst 

moeten de verantwoordelijke partijen met elkaar spreken, reageert minister Koolmees (Sociale 

Zaken). 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Minister Bruins: minder regels in de zorg, het kan en het moet 

Nieuwsbericht | 27-03-2018  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft ruim 60 „schrap- en verbeterpunten‟ in 

ontvangst genomen van zorgverleners. Het resultaat van de afgelopen maanden waarin 7 

verschillende beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, 

psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – hebben gekeken welke regels in de zorg 

geschrapt kunnen worden. Doel is meer tijd voor de patiënt en meer plezier in het werk.  

Zie ook: 

Zorgverleners schrappen zelf ruim 60 regels - LHV, 27-03-2018 

 

Besluit Wob-verzoek over calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen 

Wob-verzoek | 26-03-2018 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 maart 2018 een besluit genomen op 

een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de 

openbaarmaking van een overzicht van calamiteiten waarvan bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd melding is gedaan. 

 

Kamerbrief met reactie op beleidsdoorlichting 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg'  

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het 

onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van artikel 2.2 'Toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg' van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. 

Bijlagen: 

Beleidsdoorlichting van artikel 2.2 van de VWS-begroting 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 

zorg' - Rapport | 01-01-2018 

Onafhankelijk oordeel over beleidsdoorlichting artikel 2.2 VWS-begroting - Brief | 18-01-2018 

 

Kamerbrief over de initiatiefnota Big Farma: niet gezond! van PvdA, GroenLinks en SP 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de precieze datum van 

toezending van reactie op de initiatiefnota van PvdA, GroenLinks en SP Big Farma: niet gezond!. 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/risicobeheersing-binnen-de-bloedvoorziening
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/sp-vraagt-om-optreden-tegen-werkgever-die-zieke
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/03/27/minister-bruins-minder-regels-in-de-zorg-het-kan-en-het-moet
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/zorgverleners-schrappen-zelf-ruim-60-regels
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/wob-verzoeken/2018/03/26/besluit-wob-verzoek-over-calamiteiten-in-nederlandse-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/30/kamerbrief-met-reactie-op-beleidsdoorlichting-toegankelijkheid-en-betaalbaarheid-van-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-over-de-initiatiefnota-big-farma-niet-gezond-van-pvda-groenlinks-en-sp
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Kamerbrief over aankondiging kandidaten voor pakketsluis geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2018 

Minister Bruin (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met 

geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen aangemerkt zijn als kandidaat 

voor de pakketsluis. Het gaat in deze brief om behandelingen met geneesmiddelen waarvan de 

registraties verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2018. 

 

Kamerbrief over het stopzetten van de vergoeding voor Fampyra 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2018 

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het 

stopzetten van de vergoeding voor Fampyra. 

 

Beantwoording Kamervragen over NZa-rapport wachttijdprojecten 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en 

staatssecretaris Blokhuis (VWS) op vragen over de brief van 15 januari 2018 over het rapport 

'Wachttijdprojecten: Hoe staan we ervoor?' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden' 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over 

het bericht 'Helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden'. 

 

Beantwoording Kamervragen over onderzoek van Reporter Radio over wachtlijsten ggz-instellingen 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van de Kamerleden Van den Berg-

Jansen (CDA) en De Lange (VVD) over het onderzoek van Reporter Radio op Radio 1 over de 

wachtlijsten bij ggz-instellingen. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen'  

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op vragen van de Kamerleden Hijink en Kooiman (beiden 

SP) over het bericht 'Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen'. 

 

Beantwoording Kamervragen over opkomst van privéklinieken in Twente en bezuinigingen Twentse 

ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Kooiman 

(SP) over de opkomst van privéklinieken in Twente en de bezuinigingen in de Twentse ziekenhuizen.  

 

Beantwoording Kamervragen over stopzetten vergoeding Fampyra 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerl id Dijksma 

(PvdA) over het stopzetten van de vergoeding van het medicijn Fampyra. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-over-aankondiging-kandidaten-voor-pakketsluis-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-over-het-stopzetten-van-de-vergoeding-voor-fampyra
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-vso-nza-rapport-over-wachttijdprojecten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98helft-ggz-aanbieders-biedt-inzicht-in-wachttijden%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-onderzoek-van-reporter-radio-over-wachtlijsten-ggz-instellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-gemeente-harkt-te-veel-persoonsgegevens-binnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-opkomst-van-priveklinieken-in-twente-en-de-bezuinigingen-in-de-twentse-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-opkomst-van-priveklinieken-in-twente-en-de-bezuinigingen-in-de-twentse-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-het-stopzetten-van-de-vergoeding-van-het-medicijn-fampyra
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Beantwoording Kamervragen over van de markt halen ertidonaat 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over 

het bericht 'Is er eindelijk een medicijn tegen een zeldzame ziekte, gaat het van de markt'. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Versnelde toelating medicijnen nauwelijks beter'  

Kamerstuk: Kamervragen | 30-03-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Vries (VVD) 

over het bericht 'Versnelde toelating medicijnen nauwelijks beter' 

Rechtspraak 
 

Regelgeving met betrekking tot AWBZ-zorg factor bij beoordeling zzp-schap zorgverlener 

Rechtspraak.nl, 30-03-2018 

De vraag of een overeenkomst tussen zorgverleners en zorgaanbieders voor het verlenen van 

AWBZ-zorg in natura (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) een arbeidsovereenkomst is, moet 

worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Hiertoe behoort ook 

wet- en regelgeving die van belang is voor de wijze waarop deze overeenkomst is vormgegeven. Dat 

oordeelt de Hoge Raad vandaag. 

Uitspraak: 

ECLI:NL:HR:2018:343 

 

ECLI:NL:PHR:2017:1609 - Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding van herniaoperatie 

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 08-12-2017  

Datum publicatie 30-03-2018  

Zaaknummer16/03564 

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:469, Gevolgd  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Gezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding van herniaoperatie door middel 

van PTED. Stelsel Zorgverzekeringswet (HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679, NJ 

2015/344). Stand van wetenschap en praktijk als bedoeld in art. 2.1 lid 2 Besluit zorgverzekering. 

Taak en standpunten van het CVZ (thans het Zorginstituut). Belang van afwijkende opvattingen en in 

de praktijk uitgevoerde behandelingen. Stelplicht en bewijslast m.b.t. stand van wetenschap en 

praktijk. 

 

ECLI:NL:HR:2018:469 - Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding van herniaoperatie 

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 30-03-2018  

Datum publicatie 30-03-2018  

Zaaknummer 16/03564 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1609, Gevolgd  

Rechtsgebieden Civiel recht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/29/beantwoording-kamervragen-over-van-de-markt-halen-ertidonaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/03/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-versnelde-toelating-medicijnen-nauwelijks-beter
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Regelgeving-met-betrekking-tot-AWBZ-zorg-factor-bij-beoordeling-zzp-schap-zorgverlener.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:343
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2017:1609
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:469
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Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Gezondheidsrecht. Vordering tegen zorgverzekeraar tot vergoeding van herniaoperatie door middel 

van PTED. Stelsel Zorgverzekeringswet (HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3679, NJ 

2015/344). Stand van wetenschap en praktijk als bedoeld in art. 2.1 lid 2 Besluit zorgverzekering. 

Taak en standpunten van het CVZ (thans het Zorginstituut). Belang van afwijkende opvattingen en in 

de praktijk uitgevoerde behandelingen. Stelplicht en bewijslast m.b.t. stand van wetenschap en 

praktijk. 

 

ECLI:NL:HR:2018:461 - Omzetbelasting 

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 30-03-2018  

Datum publicatie 30-03-2018  

Zaaknummer 16/01497 

Rechtsgebieden Belastingrecht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Omzetbelasting; artt. 3, lid 3, letter b, en 15 Wet OB; art. 11, lid 1, letter c, Uitvoeringsbeschikking 

OB; integratielevering ter zake van de bouw van een ziekenhuis op eigen grond; pro ratapercentage 

aan de hand van omzetten voor belaste en vrijgestelde prestaties, ook voor het ziekenhuisgebouw.  

Toezicht 

Autoriteit Consument & Markt 

Correspondentie  

Cidron Dontia mag OCM Netherlands Dental Clinics en Adent Cliniques overnemen (eindmededeling)  

28-03-2018 

 

Concentratiemelding  

Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen wil Stichting Warmande overnemen 

(concentratiemelding) 

28-03-2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2016 

Nieuwsbericht | 03-04-2018  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) publiceert vandaag Het Resultaat Telt 

Ziekenhuizen 2016. Het Resultaat Telt 2016 geeft de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland 

op verschillende kwaliteitsindicatoren. 

 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:461
https://www.acm.nl/nl/publicaties/cidron-dontia-mag-ocm-netherlands-dental-clinics-en-adent-cliniques-overnemen-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorgsaam-zorggroep-zeeuws-vlaanderen-wil-stichting-warmande-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorgsaam-zorggroep-zeeuws-vlaanderen-wil-stichting-warmande-overnemen-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/03/het-resultaat-telt-ziekenhuizen-2016
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Het Resultaat Telt Particuliere Klinieken 2016 

Nieuwsbericht | 03-04-2018 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) publiceert vandaag Het Resultaat Telt 

Particuliere Klinieken 2016. Dit rapport geeft de data weer van particuliere klinieken in Nederland op 

verschillende risicoindicatoren. 

 

Personeelssamenstelling in verpleeghuiszorg grotendeels in beeld 

Nieuwsbericht | 03-04-2018 

85 procent van de zorgaanbieders publiceert de personeelssamenstelling van 2017 op hun eigen site. 

Daarmee is de personeelssamenstelling in de verpleeghuiszorg grotendeels in beeld.  Dat 

concludeert Q-consult die in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ 

i.o.) de publicatie van deze gegevens op de websites van de zorgaanbieders onderzocht.  

 

Openheid als voorwaarde voor betere zorg 

Nieuwsbericht | 27-03-2018  

In Nederland kunnen we vertrouwen op goede en veilige gezondheidszorg. Dat wil niet zeggen dat 

het altijd goed gaat. Bovendien ontstaan nieuwe risico‟s als gevolg  van toenemende complexiteit van 

medisch-specialistische zorg voor heel kwetsbare patiënten. Elke calamiteit is er een te veel. Het 

gaat om heel verdrietige gebeurtenissen in het leven van mensen. Voor patiënt, familie en 

zorgverleners. Openheid over calamiteiten is belangrijk voor alle betrokkenen. En een voorwaarde 

om goed onderzoek te kunnen doen en te leren, zodat de zorg verder kan worden verbeterd.   

 

Onderzoek kwaliteit van zorg dottercentra 

Nieuwsbericht | 27-03-2018  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) heeft onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van zorg bij veertien PCI (Percutane Coronaire Interventie)-centra. Dit zijn centra waar 

mensen gedotterd kunnen worden. Dotteren is een behandeling waarbij een vernauwing in de 

bloedvaten in het hart wordt opgerekt, bijvoorbeeld bij een patiënt met een hartinfarct.  

The EU Single Market 
 

Building Cooperation in Cross-border Healthcare: New study maps state of play and optimal ways 

forward 

European Commission, 27-03-2018 

The Study "Cross-border cooperation: capitalising on existing initiatives for cooperation in cross -

border regions" published by the Commission today maps EU-funded cooperation projects for the 

period 2007 to 2017 in EU and EEA countries and Switzerland; provides insight into opportunities and 

challenges for cross-border cooperation in healthcare; and offers guidance to local and regional 

authorities and other parties who are interested in starting a health-related cooperation project. The 

Study's findings will provide input into the report on the operation of the Cross-border Healthcare 

(CBHC) Directive due to be published later in the year. 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/03/het-resultaat-telt-particuliere-klinieken-2016
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/03/personeelssamenstelling-in-verpleeghuiszorg-grotendeels-in-beeld
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/openheid-als-voorwaarde-voor-betere-zorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/onderzoek-kwaliteit-van-zorg-dottercentra
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-frame.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=7986&page=1&fullDate=Tue%2027%20Mar%202018&lang=default
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-frame.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=7986&page=1&fullDate=Tue%2027%20Mar%202018&lang=default
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Sector nieuws 
 

Grote prijsverschillen ziekenhuiszorg, ondanks concurrentie 

CPB Discussion Paper 378, 29-03-2018 

Om gereguleerde concurrentie in de ziekenhuiszorg van de grond te krijgen is er in 2005 een nieuw 

productsysteem ontwikkeld: de diagnose behandel combinaties (DBC‟s), waarbij per diagnose alle 

bijbehorende behandelingen in het ziekenhuis werden gebundeld tot een “ziekenhuisproduct”. Dit 

systeem moest het mogelijk maken dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen per product contractuele 

afspraken konden maken over de prijs en kwaliteit. Concurrentie tussen ziekenhuizen en tussen 

zorgverzekeraars zou moeten leiden tot goede ziekenhuisproducten tegen een zo laag mogelijke 

prijs. In deze studie gaan we na of gereguleerde concurrentie de prijsvariatie in de ziekenhuiszorg 

heeft beperkt. 

 

CBG-jaarverslag 2017: verbinding met praktijk en wetenschap 

CBG Nieuwsbericht | 29-03-2018  

Het Jaarverslag over 2017 van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is uit.  Benut 

deze gelegenheid om terug te kijken op wat er in het afgelopen en in vele opzichten spannende jaar 

gebeurde. Ontdek de schaduwen die in 2017 vooruit zijn geworpen op belangrijke ontwikkelingen in 

de toekomst. Lees hoe de kernwaarden wetenschappelijk, in verbinding en waakzaam richting geven 

aan hoe het CBG zijn taken en verantwoordelijkheden vervult. En vind alle cijfers over 2017 op een 

rij. 

 

Zorginkoopbeleid 2019: waardegerichte zorg centraal 

Menzis, 29-03-2018 

Vandaag publiceert Menzis het zorginkoopbeleid voor 2019. Het toevoegen van extra waarde aan de 

zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en 

in de toekomst. 

Daarom maken we afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, de uitkomsten en de 

betaalbaarheid van de zorg. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling  

noemen we waardegerichte zorg. 

Publicaties 
 

SEW 2018/1001372209 - Kroniek – Toepassing van de Mededingingswet door ACM in 2017 

Vijver van der, T.D.O. e.a.  

 

https://www.cpb.nl/publicatie/grote-prijsverschillen-ziekenhuiszorg-ondanks-concurrentie
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Discussion-Paper-378-Does-managed-competition-constrain-hospitals-contract-prices.pdf
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/cbg-jaarverslag-2017-verbinding-met-praktijk-en-wetenschap
https://www.menzis.nl/publicaties/zorg-zorgverzekering/2018/03/29/zorginkoopbeleid-2019-waardegerichte-zorg-centraal
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