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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 25 maart – 1 april 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 

Brief regering; Het Resultaat Telt Ziekenhuizen en Particuliere klinieken 2017  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 399 

Zie ook: 

Het Resultaat Telt Medisch Specialistische Zorg 2017 - Nieuwsbericht IGJ | 28-03-2019  

 

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde 

investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet 

vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) 

Brief van de minister van VWS over vertraging in onderzoeken naar winstuitkering door 

zorgaanbieders  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 33168, nr. N 

 

Topinkomens 

Brief regering; Risicoanalyse WNT 2017  

26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 30111, nr. 120 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Reactie op het verzoek het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 12 maart 2019, over het bericht ‘Slag om de patiënt bedreigt zorg Lelystad’ en 

reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de MKA-chirurg-

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-878044.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/03/28/het-resultaat-telt-medisch-specialistische-zorg-2017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33168-N.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33168-N.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-120.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-215.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-215.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-215.pdf
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implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad naar aanleiding van het faillissement van MC 

IJsselmeerziekenhuizen  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 215 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief regering; Stand van zaken over de ontwikkeling en invoering van het PGB2.0-systeem  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 25657, nr. 314 

Bijlagen: 

De landelijke invoering van PGB2.0  

Onderzoeksrapport Quickscan PGB2.0 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Advies Wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 290 

Bijlage: 

Advies Wetenschappelijke adviescommissie Monitoring actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 

 

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 

Brief regering; NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen  

26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 32805, nr. 78 

Bijlage: 

NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen 

 

Geneesmiddelenbeleid  

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het bericht op Zembla/BNNVara.nl van 14 

februari 2019 'Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek'   

25-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 563 

Zie ook: 

Minister Bruins: onderzoek naar kwetsbaarheden geneesmiddelenproductie  – KNMP, 26-03-2019 

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 4 december 2018, over vergoeding geneesmiddel nivolumab bij vormen van 

kanker  

26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 564 

 

Brief regering; Reactie op het onderzoek van de Consumentenbond naar het bestellen van 

geneesmiddelen via internet  

27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 565 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-215.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-215.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-878040.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878043.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878041.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-290.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878008.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-78.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-877691.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-563.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-563.pdf
https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2019/minister-bruins-onderzoek-naar-kwetsbaarheden-geneesmiddelenproductie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-564.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-564.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-564.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-565.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-565.pdf
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Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de 

referentielanden 

Verslag  

26-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35137, nr. 6 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van MZS over het programma Gespecificeerde 

Toestemming Structureel  

28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. I 

Zie ook: 

Nog geen oplossing voor wettelijk verplichte gespecificeerde toestemming – LHV, 27-03-2019 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Nota naar aanleiding van het verslag  

25-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. 6 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 18 maart 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen 

van de Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de 

volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de 

Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen (Stb. 2019, 52)   

01-04-2019 Staatsblad 2019, 129 

 

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

bestrijding van zorgfraude: ‘Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)’ 2018   

29-03-2019 Staatscourant 2019, 16880 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede en Eerste Kamer 

Debat over een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

Tweede Kamer, 28 maart 2019, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt een wijziging van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning waarmee een vast abonnementstarief wordt ingevoerd.  

 

D66 vraagt naar incidenten gesloten jeugdzorg 

Tweede Kamer, 26 maart 2019, mondelinge vragen - In de gesloten jeugdzorg vindt steeds vaker 

zelfdoding plaats. Zorgwekkend, vindt Raemakers (D66). Wat doet minister De Jonge 

(Volksgezondheid) om tot verbetering te komen? 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-I.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-I.pdf
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nog-geen-oplossing-voor-wettelijk-verplichte-gespecificeerde-toestemming
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-129.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-129.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-129.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-129.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16880.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16880.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-een-wijziging-van-de-wet
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/d66-vraagt-naar-incidenten-gesloten-jeugdzorg
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Aangenomen moties ingediend bij het Tweede Kamer debat over het toezicht op medische 

implantaten 

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over richtsnoeren voor klinisch onderzoek naar 

implantaten 

Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over de rol van de notified bodies 

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over het vermelden van veiligheidswaarschuwingen op de 

inspectiewebsite (t.v.v. 32805-75) 

 

De Eerste Kamer heeft op 26 maart het wetsvoorstel Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering 

en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044) als hamerstuk afgedaan 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport       

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren 

Nieuwsbericht | 25-03-2019  

De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat 

de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend 

maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te 

verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides 

omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. 

Dat wordt gerealiseerd door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door nieuw te 

ontwikkelen beter passend zorgaanbod. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector.  

 

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod 

Nieuwsbericht | 01-04-2019  

De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele 

gezondheidszorg. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 ingaat. Het beroepsverbod wordt hiermee het 

zwaarste middel dat een tuchtrechter kan opleggen, bijvoorbeeld als een zorgverlener een ernstig 

zeden- of geweldsdelict, of een levensdelict heeft gepleegd. De wetswijziging legt daarnaast vast dat 

de Wet BIG ook van toepassing is op cosmetische handelingen. Dit betekent dat handelingen zoals 

injecteren of chirurgische ingrepen alleen gedaan mogen worden door artsen die geregistreerd staan 

in het BIG-register, ongeacht of een behandeling met een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.  

Zie ook: 

Wetswijziging tuchtrecht in de gezondheidszorg: de belangrijkste wijzigingen op een rij  – KNMG, 01-

04-2019 

 

Commissiebrief over reactie op de Monitor Paramedische zorg van de NZa 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een reactie op de Monitor Paramedische zorg van de 

NZa. 

 

Kamerbrief over stand van zaken ambulancezorg en rol in acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de ambulancezorg. En 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P04720
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P04720
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35044_controleren
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35044_controleren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/03/25/plan-voor-beter-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/04/01/tuchtrecht-gezondheidszorg-uitgebreid-met-beroepsverbod
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/wetswijziging-tuchtrecht-in-de-gezondheidszorg-de-belangrijkste-wijzigingen-op-een-rij.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/29/commissiebrief-over-reactie-op-de-monitor-paramedische-zorg-van-de-nza
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/29/kamerbrief-over-stand-van-zaken-ambulancezorg-en-rol-in-acute-zorg
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over wat gedaan wordt om goede ambulancezorg en acute (spoedeisende) zorg te kunnen blijven 

bieden. 

 

Aanbiedingsbrief bij monitor Taakherschikking NZa vanwege opname specialisten in medische zorg  

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer de Monitor Taakherschikking 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. De Monitor is uitgebracht om de effecten van de 

taakherschikking (nieuwe indeling van taken tussen verschillende specialisten in de zorg) in kaart te 

brengen. Dit gebeurt vanwege de inzet van de Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist in de 

medisch-specialistische zorg. 

Bijlage: 

Monitor Taakherschikking: Physician Assistents en Verpleegkundig Specialisten in de medisch-

specialistische zorg - Rapport | 31-03-2019 

Zie ook: 

Effecten taakherschikking op betaalbaarheid blijven achter – Nieuwsbericht NZa | 01-04-2019  

 

Kamerbrief over uitvoeringstoets ZiN - Regie op Registers 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019 

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

uitvoeringstoets ZiN - Regie op Registers. 

Bijlage: 

Uitvoeringstoets Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen - Rapport | 01-04-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp  

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over te lage 

tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’  

Kamerstuk: Kamervragen | 26-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht ‘Hoe China de WHO 

misbruikt voor zijn eigen agenda’. 

 

Beantwoording Kamervragen over de bizarre ontwikkelingen in de strijd om patiënten na het 

faillissement van het MC Zuiderzee in Lelystad 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-03-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de Kamervragen van het Kamerlid Agema 

(PVV) over de bizarre ontwikkelingen in de strijd om patiënten na het faillissement van het MC 

Zuiderzee in Lelystad. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/aanbiedingsbrief-bij-monitor-taakherschikking-nza-vanwege-opname-specialisten-in-medische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/01/effecten-taakherschikking-op-betaalbaarheid-blijven-achter
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/kamerbrief-over-uitvoeringstoets-zin-regie-op-registers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-over-te-lage-tarieven-voor-pleegzorg-jeugdbescherming-en-jeugdhulp
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/26/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98hoe-china-de-who-misbruikt-voor-zijn-eigen-agenda%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/29/beantwoording-kamervragen-over-de-bizarre-ontwikkelingen-in-de-strijd-om-patienten-na-het-faillissement-van-het-mc-zuiderzee-in-lelystad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/03/29/beantwoording-kamervragen-over-de-bizarre-ontwikkelingen-in-de-strijd-om-patienten-na-het-faillissement-van-het-mc-zuiderzee-in-lelystad
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Rechtspraak       
 

ECLI:NL:PHR:2019:158  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 15-02-2019 Datum publicatie 26-03-2019  

Zaaknummer18/00574 

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Inhoudsindicatie 

Verbintenissenrecht. Procesrecht. Hof veroordeelt zorgverzekeraar in kort geding declaraties 

zorginstelling te betalen en beveelt verzekeraar zich te onthouden van iedere vorm van opschorting, 

inhouding of verrekening, op straffe van dwangsom. Schending van art. 611a lid 1 Rv omdat in wezen 

dwangsom is verbonden aan een vordering tot betaling van een geldsom? Klacht over maximering 

van de dwangsommen. Samenhang met 18/01971. 

 

ECLI:NL:RBNNE:2019:1107  

Instantie Rechtbank Noord-Nederland  

Datum uitspraak 20-03-2019  

Datum publicatie 27-03-2019  

Zaaknummer C/17/161358 / HA ZA 18-144 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Bodemzaak 

Eerste aanleg - enkelvoudig 

Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. WMO-vervoer. Uitleg aanbestedingsstukken in kader uitvoering overeenkomst. Kortste 

route per cliënt bij combiritten. 

Toezicht 

Autoritrit Consumenten & Markt 

Concentratiemelding  

Zorggroep Elde en Maasduinen willen fuseren (concentratiemelding), 01-04-2019 

 

Correspondentie  

Erasmus MC Zorg Holding mag met bestaande aandeelhouders Academisch Ziekenhuis Leiden en 

Genomic Investments zeggenschap verkrijgen in GenomeScan (eindmededeling), 29-03-2019 

 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:158
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:1107
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorggroep-elde-en-maasduinen-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/erasmus-mc-zorg-holding-mag-met-bestaande-aandeelhouders-academisch-ziekenhuis-leiden-en-genomic-investments-zeggenschap-verkrijgen-genomescan-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/erasmus-mc-zorg-holding-mag-met-bestaande-aandeelhouders-academisch-ziekenhuis-leiden-en-genomic-investments-zeggenschap-verkrijgen-genomescan-eindmededeling
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Sector nieuws    
 

NVZ Jaaroverzicht 2018 

NVZ, 25-03-2019 

In dit online jaaroverzicht staan we stil bij de belangrijkste resultaten die de NVZ voor haar leden het 

afgelopen jaar heeft bereikt. 

 

CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken  

ZN, 28-03-2019 

Zorgverzekeraar CZ wil dat zorgverleners in de GGZ voor alle CZ-verzekerden die bij hen op de 

wachtlijst staan actief kijken of digitale zorg mogelijk en gewenst is.  

 

Grote stap in eenduidigheid en toekomstbestendigheid kwaliteitsregistraties 

ZN, 29-03-2019 

Kwaliteitsregistraties spelen een belangrijke rol bij verbeteringen in de zorg.  

 

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 van start 

ZN, 01-04-2019 

Zorgverzekeraars dragen bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg.  

 

Reactie bestuur NVTZ op Inspectierapport Alliade en Signalering IGJ en NZa 

NVTZ, 29-03-2019 

Het bestuur van de NVTZ heeft in zijn laatste bestuursvergadering uitgebreid stilgestaan bij het 

Inspectierapport over Zorggroep Alliade en de gezamenlijke Signalering van de IGJ en de NZa met  

de titel ‘Versterk de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector’, die op 5 

maart jl. openbaar zijn gemaakt. 

 

Budgetten jeugdzorg moeten aansluiten op de kosten 

VNG, 27-03-2019 

Het CBS laat zien dat daar waar de centrale overheid een overschot optekent, lokale overheden rode 

cijfers zien. Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro, weer iets hoger dan 

in 2017. 

 

Elsevier: Beduidend meer ZKN-klinieken halen de maximale score in lijst 'Beste Klinieken" 

Zelfstandige Klinieken Nederland, 25-03-2019 

Zaterdag 23 maart publiceerde Elsevier de jaarlijkse lijst 'Beste Klinieken'.  

 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3856-jaaroverzicht-2018
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3815931904
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3818782720
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3814424576
https://www.nvtz.nl/nieuws/153-reactie-bestuur-nvtz-op-inspectierapport-alliade-en-signalering-igj-en-nza
https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/financiele-positie-gemeenten/nieuws/budgetten-jeugdzorg-moeten-aansluiten-op-de-kosten
https://www.zkn.nl/nieuws/elsevier-beduidend-meer-zkn-klinieken-halen-de-maximale-score-in-lijst-beste-klinieken/791
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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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