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News Update Zorg

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 3 – 9 april 2018.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 27 maart 2018, over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging
van de zorgpremie verwacht
05-04-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 894 | Tweede Kamer

Topinkomens
Brief regering; Uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. over zorgbestuurders aanspreken op
salarisstijging (Kamerstuk 30111-108)
05-04-2018 | Kamerstuk 30111 nr. 109 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Afschrift brief aan NVTZ over salaris topfunctionarissen in de zorg
Afschrift brief aan NVZD over salaris topfunctionarissen in de zorg

Kwaliteit van zorg
Brief regering; Stand van zaken regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf (ELV)
06-04-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 316 | Tweede Kamer
Bijlage:
Brief van Zorgverzekeraars Nederland over de stand van zaken ELV coördinatiepunten
Zie ook:
ZN blij met landelijk dekkend netwerk ELV-coördinatiepunten – ZN, 05-04-2018

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.
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Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing
binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie
Gewijzigd voorstel van wet
05-04-2018 | Kamerstuk 34815 nr. A | Eerste Kamer

Geneesmiddelenbeleid
Brief regering; Resultaten projecten farmacie
04-04-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 477 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Farmabuddy project 2016-2017. Intensieve farmaceutische zorg aan palliatieve en terminale
patiënten door apotheekbuddy‟s in de eerstelijnszorg
Monitor Betaalbaarheid en contractering apotheekzorg
Eindrapport "Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis"
Bijlage bij Monitor betaalbaarheid en contractering apotheekzorg
Blauwdruk voor Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis
Farmaceutische zorg in de eerste lijn: ervaringen en meningen van burgers
Brief van de NZa over de Monitor betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie

Internetconsultaties
Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden
Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ),
na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties
daarvan. Zo kunnen we de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheersen. De Tweede Kamer
controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.
Sluitingsdatum: 30-04-2018
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning
In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de
fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd
om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Op
die manier borgt het kabinet dat de zorg financieel toegankelijk blijft, ook voor mensen die (binnen het
gezin) zorg uit meerdere domeinen ontvangen en daardoor met meerdere eigen bijdragen worden
geconfronteerd.
Sluitingsdatum: 22-04-2018
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Officiële bekendmakingen
Wet van 21 maart 2018 tot 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
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05-04-2018 | Staatsblad 2018, 94 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aanwijzing van de Minister voor Medische Zorg van 26 maart 2018, kenmerk 1289880-172830-PZo,
op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering facultatieve
prestatie met een vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg
04-04-2018 | Staatscourant 2018, 18329 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweede Kamer
Kamer wil einde aan misstanden bij zorginstelling Careyn
5 april 2018, debat - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft zorginstelling Careyn keer op
keer uitstel bij het aanpakken van geconstateerde misstanden. De Kamer vraagt aan minister De
Jonge (Volksgezondheid): wanneer is het genoeg?
Stemmingsuitslagen
Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de
Bloedvoorzieningsorganisatie (34 815) Wetgeving - Aangenomen
Aangenomen amendementen en moties:
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. 34815-8 over ter beschikking stellen van het definitieve
jaarverslag en de definitieve jaarrekening
Motie van het lid Van den Berg over de financiële situatie van de stichting Sanquin

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kamerbrief over evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de evaluatie bij de Nederlandse
Zorgautoriteit.
Kamerbrief over rapport De juiste zorg op de juiste plek
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Taskforce „De
juiste zorg op de juiste plek‟.
Bijlage:
De juiste zorg op de juiste plek - Rapport | 06-04-2018
Kamerbrief over samenwerking ZonMw en NWO
Kamerstuk: Kamerbrief | 05-04-2018
De ministers De Jonge (VWS) en Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de
samenwerking tussen de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
(ZonMw) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over het bericht „Departementen blokkeren fusie van ZonMW en NWO‟
Kamerstuk: Kamervragen | 05-04-2018

3/7

Week 15

News Update Zorg
Kamerbrief over overstapseizoen 2017-2018
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over een aantal toegezegde
rapporten die samenhangen met het overstapseizoen. Van alle verzekerden wisselde 6,2 procent van
zorgverzekeraar.
Bijlagen:
Monitor Overstapseizoen 2017-2018 - Rapport | 01-03-2018
Feitenblad Monitor Overstapseizoen 2017-2018 - Rapport | 06-04-2018
Acties NZa voor en tijdens overstapperiode 2017-2018 - Brief | 23-03-2018
Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars - Rapport | 01-12-2017
Welke interventies zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder inerte verzekerden?- Rapport | 0103-2018
Zie ook:
De informatie over zorgpolissen is goed, maar moeilijk vindbaar - Nieuwsbericht NZa | 06-04-2018
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat publiek zorggeld van Stichting Buurtzorg naar
privébedrijfjes zou zijn gesluisd
Kamerstuk: Kamervragen | 05-04-2018
Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordt vragen van de Kamerleden
Slootweg (CDA) en Hermans (VVD) over het bericht dat publiek zorggeld van Stichting Buurtzorg
naar privébedrijfjes zou zijn gesluisd.
Beantwoording Kamervragen over vergoeding niet-gecontracteerde zorg
Kamerstuk: Kamervragen | 04-04-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Kamerleden Voortman en De
Jonge van Ellemeet (beiden GL) over het bericht 'Zevende rechtszaak van Stichting GGZ Momentum
tegen verzekeraar om vrije artsenkeuze: Achmea schendt artikel 13 Zorgverzekeringswet'. Dit bericht
gaat over de vergoeding van zorg die is geleverd door een aanbieder met wie de zorgverzekeraar
van de patiënt geen contract heeft.
Beantwoording Kamervragen over het bericht „Mogelijk één kraamafdeling voor drie Treantziekenhuizen‟
Kamerstuk: Kamervragen | 03-04-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA)
over het bericht „Mogelijk één kraamafdeling voor drie Treant-ziekenhuizen‟.
Beantwoording Kamervragen over het bericht „Dreigend huisartsentekort in Oost-Groningen: Reden
om je zorgen te maken‟
Kamerstuk: Kamervragen | 03-04-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dijksma (PvdA)
en Nijboer (PvdA) over het bericht „Dreigend huisartsentekort in Oost-Groningen.
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter
mag worden
Kamerstuk: Kamervragen | 03-04-2018
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Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het
bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beantwoording Kamervragen over het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig
medicijngebruik
Kamerstuk: Kamervragen | 03-04-2018
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dik-Faber en Van der Graaf
(beiden ChristenUnie) over het objectieve verdeelmodel Wmo en Jeugd in relatie tot doelmatig
medicijngebruik.

Rechtspraak
ECLI:NL:GHAMS:2018:1062 - Enquêterecht
Instantie Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 26-03-2018
Datum publicatie 04-04-2018
Zaaknummer 200.222.537/01 OK en 200.222.537/02 OK
Rechtsgebieden Ondernemingsrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de onderzoeker; verhoging van het bedrag
dat het onderzoek ten hoogste mag kosten
ECLI:NL:GHDHA:2018:513 - IE
Instantie Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak 27-03-2018
Datum publicatie 06-04-2018
Zaaknummer 200.212.631/01
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
IE, octrooirecht, inventiviteit, geen „partial problems‟ benadering
ECLI:NL:GHDHA:2018:395 - Aanbestedingsrecht
Instantie Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak 06-03-2018
Datum publicatie 04-04-2018
Zaaknummer 200.231.598/01
Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Versnelde behandeling
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Inhoudsindicatie
Aanbestedingsrecht; vrij verkeer van goederen; vordering ivm aanbesteding tegen de Staat maar niet
in zijn hoedanigheid als aanbestedende dienst; aanbestedingseis is maatregel van gelijke werking
(art. 34 WVEU), maar is gerechtvaardigd ogv art, 36 WVEU

Toezicht
Autoriteit Consument & Markt
Besluit
Cidron Dontia B.V mag OCM Netherlands Dental Clinics Holdings en Adent Cliniques Dentaires
Groupe SA overnemen (concentratiebesluit)
05-04-2018

Sector nieuws
ZN: uitgaven GGZ hoger, aantal crisisgevallen lager
ZN, 06-04-2018
Uit declaratiegegevens van zorgverzekeraars, die op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
door Vektis zijn opgesteld, blijkt dat de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor
volwassenen zijn gestegen van 3,2 miljard euro in 2013 tot 3,5 miljard euro in 2017. Tegelijkertijd
constateert ZN uit de cijfers dat de GGZ-crisisdienst minder in actie kwam: van 70.000 keer in 2013
naar 60.000 keer in 2017.
LHV-achterban wil „Meer tijd voor de patiënt‟ in contract met zorgverzekeraar
LHV, 06-04-2018
Huisartsen willen in nieuwe contracten met zorgverzekeraars afspraken maken over meer tijd voor de
patiënt. Ze willen ook echt in gesprek, want de meeste huisartsen ervaren hun zorgcontract nu als
een voldongen feit. Dat blijkt uit een peiling van de LHV, vooruitlopend op de nieuwe
contracteringsperiode voor 2019 en de jaren daarna.

Publicaties
1.
TA 2018/25 - Art. - De verkeerde analyse van een reëel probleem
Nouhuys van, J.F. - GroenLinks zou een initiatiefwetsvoorstel hebben opgesteld omdat ze af wil van
de Europese aanbestedingen voor zorg (jeugdzorg en thuiszorg) door gemeenten. Argumenten
hiertegen.
2.
ZIP 2018/71 - Art. - Technologische ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe procreatietechnieken.
Achterhaalde juridische kaders?
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Boertjens, J. - In maart 2018 verscheen het Preadvies van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
„Nieuwe techniek, nieuwe zorg‟. Een van de twee onderdelen had betrekking op
voortplantingstechnieken en had als titel: „Technologische ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe
procreatietechnieken. Achterhaalde juridische kaders?‟.
3.
ZIP 2018/72 - Art. - Nieuwe medische technologie in de zorg: zijn de patiëntenrechten aan
innovatie toe?
Dute, J.C.J. - Dat de medische technologie zich in een rap tempo ontwikkelt, is natuurlijk een cliché,
maar daarom nog niet minder waar. In haar preadvies „Medische technologie in de zorg‟ beziet Melita
van der Mersch de toekomst.
4.
Inzicht in medezeggenschap 2018/4 - Wie zorgt er voor nieuw leiderschap in de zorg?
Stil, H. - De zorgt kampt met ziekteverzuim, uitstroom en personeelstekorten. Die drie hangen met
elkaar samen. Er is ook een samenhang met bezuinigingen en (terugkerende) reorganisaties. Tussen
2012 en 2016 verdwenen naar schatting 75 duizend banen. Werkstress en regeldruk dragen bij aan
uitstroom en ziekteverzuim. Dat verzuim alleen al kost een half miljard euro per jaar.
5.

NJB 2018/730 - Nederlands Juristenblad, Verzekeringsdistributie

6.
TAO 2018/1 - Actualiteit - Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructies &
kostenflexibiliteit
Tuijll van, C.F.J.
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