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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 1 – 15 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 

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio 

Geleidende brief  

11-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35138, nr. 1 

 

Initiatiefnota  

11-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35138, nr. 2 

 

Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio   

10-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35138, nr. 3 

 

Kwaliteit van zorg 

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

Werkzaamheden van 14 maart 2019, over het bericht ’Bulten en littekens: tientallen bedrijven zetten 

illegaal lipfiller’  

10-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 401 

 

Brief regering; Continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland  

11-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 402 

 

Brief regering; Advies NZa over de bekostiging van de verpleeghuiszorg  

11-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 403 

Bijlage: 

Advies NZa over de bekostiging van de verpleeghuiszorg 

Zie ook: 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35138-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35138-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879511.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-401.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-401.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-401.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-402.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879667.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879668.pdf


 

 

Week 15 & 16  

News Update Zorg 

2/13 

NZa adviseert minister over bekostiging verpleeghuiszorg – Nieuwsbericht NZa | 11-04-2019 

 

Brief regering; Eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018  

12-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 404 

Bijlage: 

Eindevaluatie Citrienfonds 2014-2018 

 

Kostenbeheersing in de zorg 

Brief regering; Informatievoorziening zorguitgaven en aanbevelingen Commissie Transparantie en 

Tijdigheid  

04-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33654, nr. 35 

Bijlage: 

Verkorting Duur Uitvoeringsproces Risicoverevening  

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Nota naar aanleiding van het verslag  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34971, nr. 6 

 

Nota van wijziging  

08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34971, nr. 7 

 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 

maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening 

Brief regering; Reactie op de gewijzigde amendementen van het lid Kerstens over een lichte 

voorhangprocedure bij de beslissing tot het verstrekken van maatwerkvoorzieningen en over een 

evaluatie van de wet na drie jaar  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 28 

 

Gewijzigd voorstel van wet  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. A 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake afschrift antwoord op brief van de Nationale 

ombudsman van 15 februari 2019 aangaande de toepassing van het abonnementstarief Wmo  

11-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 291 

Bijlage: 

Signalen abonnementstarief 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/11/nza-adviseert-minister-over-bekostiging-verpleeghuiszorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879673.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879672.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-35.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-35.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878744.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-28.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-28.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-28.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879571.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879676.pdf
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Langdurige zorg 

Brief regering; Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017  

11-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 246 

Bijlage: 

Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017 

 

Brief regering; Standpunt positionering behandeling in de Wlz  

11-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 247 

Bijlagen: 

Advies Integrale zorg voor Wlz-cliënten 

Onderzoek Wlz-behandeling in de GGZ  

Uitvoeringstoets De impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz ggz 

 

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 

Brief regering; Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van 

uniformering/standaardisering van secundaire processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 

langdurige zorg (Wlz)  

01-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34857, nr. 17 

 

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de 

Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte 

aanbesteding binnen het sociaal domein  

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake reactie van NEVI op initiatiefwetsvoorstel van de 

leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het 

schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein  

01-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35105, nr. 4 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Gegevensuitwisseling in de zorg  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 183 

Bijlagen: 

Reactie op vragen en enkele moties uit Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg / 

gegevensbesche d.d. 30 januari 2019 

Beleid ten aanzien van infrastructuren in de zorg 

Zie ook: 

Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg – ActiZ, 10-04-2019 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-246.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-875623.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879660.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879661.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879662.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879663.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-17.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-17.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-17.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35105-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35105-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35105-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35105-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-183.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879406.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879406.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879407.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/04/tweede-brief-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Magistrale bereidingen door apothekers  

08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 569 

Bijlage: 

Geschiedenis en wettelijk kader 

 

Brief regering; Voortgang constructie Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA)  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 570 

Bijlage: 

Tweede schriftelijk verslag over de bouw van het permanente gebouw 

 

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 

Brief regering; Voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke afspraken binnen het Wmo domein en 

resultaten domeinoverstijgende onderzoek  

02-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 32805, nr. 79 

Bijlage: 

Domeinoverstijgend vervolgonderzoek hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen   

 

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

werkzaamheden van 4 april 2019, over het gebruik van getextureerde borstimplantaten   

08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 32805, nr. 80 

Bijlage: 

Appendix: List of references of breast implants covered by the decision ANSM 

 

Lidmaatschap van de Europese Unie 

Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van een no deal brexit, in het bijzonder voor 

geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 23987, nr. 345 

 

Brief regering; Etikettering van medische hulpmiddelen bij een no deal Brexit  

08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 23987, nr. 346 

 

Beleidsnota Biotechnologie 

Brief regering; Voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie  

08-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 27428, nr. 355 

Bijlage: 

Bijlage bij de voortgangsbrief modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-569.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879133.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-570.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-879435.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-79.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-79.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878311.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-80.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-80.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878914.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23987-345.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23987-345.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23987-346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27428-355.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-878995.pdf
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2019 

Brief regering; Uitkomsten technische analyse omleiding zorgtoeslag naar zorgverzekeraars  

10-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-XVI, nr. 125 

 

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van VWS en voor MZS over halfjaarlijkse stand 

van zaken van (deels) openstaande toezeggingen  

09-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-XVI, nr. F 

 

Officiële publicaties 

Wet van 27 maart 2019 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige 

andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en 

het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor 

Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM  

10-04-2019 Staatsblad 2019, 140 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 27 maart 2019, kenmerk 1506290-188241-GMT, 

houdende de vaststelling van een beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch 

hulpmiddel  

04-04-2019 Staatscourant 2019, 18156 

 

Tweede en Eerste Kamer 

Debat over een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

Tweede Kamer, 04-04-2019, wetsvoorstel - Een vast abonnementstarief voor mensen die 

gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. De Kamer debatteert met minister De Jonge 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over zijn wetsvoorstel waarmee dat wordt ingevoerd. 

 

Wet medische hulpmiddelen 

Tweede Kamer, 11-04-2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Bruins (Medische Zorg) 

over nieuwe regels voor medische hulpmiddelen. Met de wet die deze vastlegt, wordt een Europese 

verordening ingevoerd. 

Van pleisters en dialysevloeistoffen tot borstimplantaten en kunstheupen: het zijn allemaal medische 

hulpmiddelen, die soms levenslang in iemands lichaam zitten. Door de nieuwe wet moeten 

hulpmiddelen en implantaten veiliger worden voor de patiënt. 

 

Verbetering toezicht, opsporing etc. in de zorg 

Eerste Kamer, 03-04-2019 

De voortzetting van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wet marktordening 

gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving is 

voorzien op 14 mei 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport is per brief verzocht zijn 

standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-879508.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-140.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-140.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-140.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-140.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-18156.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-18156.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-18156.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-een-wijziging-van-de-wet-0
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-medische-hulpmiddelen
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190403/nieuws_uit_de_commissies_dinsdag_2
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport       

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen 

Nieuwsbericht | 03-04-2019  

Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige 

woonvormen voor ouderen te financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. 

Als onderdeel van de regeling ondertekende minister De Jonge (VWS) vandaag met een aantal 

banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van 

dergelijke initiatieven. 

 

Kamerbrief over voortgang aanpak wachttijden ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-04-2019 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamerbrief over de voortgang in de aanpak 

van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. 

Bijlage: 

Tussenevaluatie Actieplan Vervolgaanpak Wachttijden GGZ 2018-2019 - Rapport | 12-02-2019 

 

Kamerbrief over het verbod door Frankrijk van macrogetextureerde en polyurethaan borstimplantaten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-04-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het verbod door Frankrijk van macrogetextureerde 

en polyurethaan borstimplantaten. 

Bijlage: 

Lijst met specifieke implantaten - Brief | 04-04-2019 

Zie ook: 

Berichtgeving Franse inspectie over borstimplantaten – IGJ, Standpunt | 04-04-2019  

 

Kamerbrief over resultaagericht werken in de Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een uitspraak van de Centrale 

Raad over resultaatgericht werken in de WMO 2015 

 

Kamerbrief over evaluatie Transparantieregister Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief over de evaluatie van het 

Transparantieregister Zorg. 

Bijlage: 

Gedragscode Medische Hulpmiddelen Actieplan 2019 – algemene introductie - Richtlijn | 12-04-2019 

 

Kamerbrief over voorbereidingen op een no-deal Brexit in de gezondheidszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt antwoorden en opmerkingen over de voorbereidingen 

op een no-deal Brexit in de gezondheidszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat kraamverzorgenden achter blijven in salaris 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-04-2019 

Antwoorden van minister Bruins op de vragen over het bericht dat kraamverzorgenden achter blijven 

in salaris. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/04/03/rijk-en-banken-vereenvoudigen-financiering-van-klein-schalige-woonvormen-voor-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-voortgang-aanpak-wachttijden-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/04/kamerbrief-over-het-verbod-door-frankrijk-van-macrogetextureerde-en-polyurethaan-borstimplantaten
https://www.igj.nl/documenten/standpunten/2019/04/04/berichtgeving-franse-inspectie-over-borstimplantaten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/kamerbrief-over-resultaagericht-werken-in-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/kamerbrief-over-evaluatie-transparantieregister-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/kamerbrief-over-voorbereidingen-op-een-no-deal-brexit-in-de-gezondheidszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-kraamverzorgenden-achter-blijven-in-salaris
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Beantwoording Kamervragen over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-04-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het artikel 'Misdaad ontdekt nieuw verdienmodel: 

zorgfraude (en het uitbuiten van bewoners van zorgboerderijen)'. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat 

zorgverzekeraars’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) 

over het bericht ‘Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat zorgverzekeraars’.  

 

Beantwoording Kamervragen over het vastlopen van de onderhandelingen over de cao Jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het vastlopen van 

de onderhandelingen over de cao Jeugdzorg. 

 

Kamervragen over Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en 

Zuidoost Groningen. 

 

Beantwoording Kamervragen over de (on)toegankelijkheid van de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de 

(on)toegankelijkheid van de zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Private equity mengt zich steeds meer in de zorg’  

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het bericht 'Private equity mengt zich steeds meer 

in de zorg'. De vragen gaan onder meer over de stelling dat door die investeringen waardevolle 

medische gegevens in handen kunnen komen van (buitenlandse) investeerders. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat 28 Gelderse gemeenten kampen met grote tekorten 

op de jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019 

Antwoorden van minister De Jonge op de vragen over het bericht dat 28 Gelderse gemeenten 

kampen met grote tekorten op de jeugdzorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over misstanden in woonzorginstellingen en gebrek aan toezicht hierop  

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schrif telijke vragen van 

de Kamerleden Van Nispen en Heijink (beiden SP). De vragen gaan over misstanden in 

woonzorginstellingen en gebrek aan toezicht hierop. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/02/beantwoording-kamervragen-over-zorgfraude-als-verdienmodel-voor-criminelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98samenstelling-verzekerdenpopulatie-bepaalt-resultaat-zorgverzekeraars%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98samenstelling-verzekerdenpopulatie-bepaalt-resultaat-zorgverzekeraars%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/beantwoording-kamervragen-over-het-vastlopen-van-de-onderhandelingen-over-de-cao-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/kamervragen-over-treant-en-de-toekomst-van-de-ziekenhuiszorg-in-drenthe-en-zuidoost-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/01/beantwoording-kamervragen-over-de-ontoegankelijkheid-van-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98private-equity-mengt-zich-steeds-meer-in-de-zorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-28-gelderse-gemeenten-kampen-met-grote-tekorten-op-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-28-gelderse-gemeenten-kampen-met-grote-tekorten-op-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/beantwoording-kamervragen-over-misstanden-in-woonzorginstellingen-en-gebrek-aan-toezicht-hierop
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

Beantwoording schriftelijke vragen over de Derde overall rapportage sociaal domein 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-04-2019 

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de Derde overall rapportage 

sociaal domein 2017 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 

Rechtspraak       
 

ECLI:NL:RVS:2019:1038  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 03-04-2019 Datum publicatie 03-04-2019  

Zaaknummer 201805719/1/A3 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 7 januari 2016 heeft de minister aan [appellante] een boete opgelegd van € 33.250,00 

wegens overtreding van artikel 85, aanhef en onder a, van de Geneesmiddelenwet.  

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:3127  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 04-04-2019 Datum publicatie 04-04-2019  

Zaaknummer 19/798, 19/800, 19/801, 9/806, 19/807, 19/808, 19/809 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

Uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten aan cliënten van Nova Care mag niet worden 

opgeschort. De voorzieningenrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak over de opschorting 

door de gemeente Kerkrade van uitbetaling van pgb gelden aan een aantal betrokkenen. De rechter 

heeft geoordeeld dat de uitbetaling van de pgb niet opgeschort mag worden totdat op de bezwaren is 

beslist.  

 

ECLI:NL:GHARL:2019:2467  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 19-03-2019 Datum publicatie 02-04-2019  

Zaaknummer 200.240.579 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Het hof bepaalt dat Zilveren Kruis c.s. niet gerechtigd is om na opzegging van de zorgcontracten door 

446 verloskundigenpraktijken, betreffende verloskundigenmaatschap als een van de weinige 

praktijken niet een addendum (dat overeenstemt met de door NZa geadviseerde tarieven) aan te 

bieden. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/04/12/beantwoording-schriftelijke-vragen-over-de-derde-overall-rapportage-sociaal-domein
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1038
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:3127
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:2467
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ECLI:NL:RBOVE:2019:1075  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 29-03-2019 Datum publicatie 02-04-2019  

Zaaknummer Awb 19/503 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente Enschede terecht het besluit heeft genomen om 

de subsidieverlening aan Stichting Saron Zorgverlening stop te zetten. Wijst het verzoek om 

voorlopige voorziening af.  

 

ECLI:NL:CBB:2019:148  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 09-04-2019 Datum publicatie 12-04-2019  

Zaaknummer 18/416 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Proceskostenveroordeling 

Inhoudsindicatie 

Wmg. Vaststelling van een toeslag voor een bepaalde categorie patiënten (patiënten met oorlog 

gerelateerd psychotrauma). Verweerster heeft na een bestuurlijke lus een nadere motivering gegeven 

van het bestreden besluit. Met die nadere motivering is een aantal onduidelijkheden opgehelderd. Het 

College acht thans voldoende gemotiveerd dat voor het jaar 2017 sprake is van bijzondere 

omstandigheden die nopen tot de vaststelling, in afwijking van de beleidsregel, van de onderhavige 

toeslag. Het motiveringsgebrek wordt met toepassing van 6:22 Awb gepasseerd. Het beroep van de 

zorgverzekeraars wordt ongegrond verklaard, met veroordeling van verweerster in de proceskosten.  

Toezicht & advies 

Autoritrit Consumenten & Markt   

ACM Jaarverslag 2018 

03-04-2019 

Zorg: In Nederland is er een vorm van gereguleerde marktwerking in de zorg. Zorgverleners en 

zorgverzekeraars concurreren met elkaar. Maar ze werken ook op veel manieren samen om de 

kwaliteit, doelmatigheid en innovatie in de zorg te verbeteren. Sommige samenwerking belemmert 

concurrentie. Dat is alleen toegestaan als een eerlijk deel van de voordelen van die samenwerking 

toevalt aan patiënten. De ACM treedt op tegen samenwerking die hier niet aan voldoet. Daarnaast 

toetsen wij of zorgaanbieders door fusies of overnames niet zo groot worden dat de concurrentie 

wordt belemmerd. Naast onze aandacht voor prijzen van geneesmiddelen, hebben we in 2018 een 

aantal concrete resultaten geboekt. 

 

Correspondentie  

Intrekking melding overname GGMD door Kentalis (eindmededeling) 

08-04-2019 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1075
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:148
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-jaarverslag-2018
https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-melding-overname-ggmd-door-kentalis-eindmededeling
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

"Soft signals vormen een waardevolle aanvulling op toezicht IGJ" 

Nieuwsbericht | 02-04-2019  

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) heeft onderzocht welke rol soft signals 

spelen in het toezicht van de IGJ op ziekenhuizen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de 

IGJ. Uit het onderzoek blijkt dat behalve harde gegevens ook soft signals een belangrijke graadmeter 

voor de kwaliteit van zorg zijn. 

Zie ook: 

Kamerbrief met reactie op artikel Trouw.nl 'Inspectie kan meer doen met  klachten over de zorg' - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019 

 

Autoriteit Persoonsgegevens  

AP publiceert jaarverslag: 2018 mijlpaal voor privacybescherming 

04-04-2019 

Gezondheid: Gegevens over iemands gezondheid behoren tot de gevoeligste persoonsgegevens die 

er zijn. Daarom zijn het bijzondere persoonsgegevens, die wettelijk extra zijn beschermd. Dat 

betekent dat er strengere regels gelden voor het verwerken van deze gegevens. Bijvoorbeeld door 

zorginstellingen, die over grote hoeveelheden medische persoonsgegevens beschikken. Het is dan 

ook essentieel dat zorginstellingen zich aan de privacywet houden, vooral bij speciale verp lichtingen 

als een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen en een privacybeleid hebben. 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorginstituut start project Regie op Registers voor dure geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 02-04-2019  

Steeds vaker worden dure specialistische geneesmiddelen op de markt toegelaten terwijl er nog 

onzekerheid is over hun (kosten-)effectiviteit, de juiste plaatsbepaling in de behandeling of de juiste 

indicatiestelling. Deze middelen stromen echter vaak automatisch het basispakket in, terwijl het kan 

gaan om niet uitontwikkelde producten, waar wel een volwaardige prijs voor wordt berekend. Het 

Zorginstituut start daarom met het project ‘Regie op Registers voor dure geneesmiddelen’. Doel is om 

uitkomsten van de behandeling met nieuwe medicijnen in de praktijk te kunnen meten. Hierbij gaat 

het onder meer om regie op het structureel vastleggen van informatie uit de klinische praktijk in deze 

registers. 

 

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

Blogreeks Beroepenregulering in de zorg: Leo Ottes 

Nieuwsbericht | 02-04-2019  

Op verzoek van Minister Bruins van Medische Zorg en Sport bereidt de RVS een advies voor over 

regulering van beroepen in de zorg. De Raad houdt hiertoe momenteel een veldraadpleging onder 

werkenden in de zorg. Ook plaatst de Raad de komende weken blogs over specifieke onderwerpen 

van beroepenregulering. De blogs bevatten geen standpunten van de Raad. Ze zijn bedoeld om te 

prikkelen en reacties te ontlokken. Hoe denkt u over het thema dat in onderstaande blog wordt 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/04/02/soft-signals-vormen-een-waardevolle-aanvulling-op-het-toezicht-igj
https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2019-04/ESHPM_rapport_Omgaan%20met%20Soft%20Signals%20in%20het%20Toezicht_feb%202019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/12/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-artikel-trouw.nl-inspectie-kan-meer-doen-met-klachten-over-de-zorg
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-jaarverslag-2018-mijlpaal-voor-privacybescherming
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/04/02/zorginstituut-start-project-regie-op-registers-voor-dure-geneesmiddelen
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/04/02/blogreeks-beroepenregulering-in-de-zorg-leo-ottes
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aangesneden? Wij zijn benieuwd naar uw reactie. De Raad streeft ernaar zijn advies aan de minister 

voor de zomer van 2019 uit te brengen. 

 

Veilige zorg is niet altijd goede zorg 

Nieuwsbericht | 04-04-2019  

Veiligheid is een groot goed in de zorg. De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger 

maken van de zorg en het beheersen van risico’s. Daardoor is het aantal vermijdbare fouten 

afgenomen. Het einde van de huidige strategie lijkt echter in zicht. De zorg wordt niet nog veiliger 

door nog meer te reguleren. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat teveel nadruk op veiligheid 

negatieve effecten kan hebben. Instrumenten om veiligheid te reguleren schieten soms hun doel 

voorbij, omdat ze weinig ruimte laten om afwegingen te maken en te leren van fouten.  

European Commission 
 

European Union launches WTO cases on ICT and pharmaceuticals 

European Commission - Press release, Brussels, 2 April 2019 

Today, the EU has brought two disputes in the World Trade Organisation (WTO) against India and 

Turkey, respectively targeting unlawful import duties on Information and Communication Technology 

(ICT) products and unlawful measures on pharmaceuticals. 

In both cases, there are significant economic interests and important legal principles at stake for the 

EU. The total value of affected European exports is estimated to be more than €1 billion a year.          

Commissioner for Trade Cecilia Malmström said: "…Turkey is discriminating against EU 

pharmaceuticals producers by forcing them to move production there. This is a clear violation of WTO 

rules and puts many EU jobs at risk…." 

 

Commission launches portal to ease transition to new Regulations on medical devices and in vitro 

diagnostic medical devices 

12-04-2019 

Timo Pesonen, the new Director General of the European Commission's Directorate General for 

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG Grow), discusses the revamped Medical 

Devices section on the European Commission's website that was launched to help smooth the 

transition to two new Regulations on medical devices and in vitro diagnostic medical devices. The 

portal presents the new regulatory requirements in various sections targeted at impacted actors 

(manufacturers, importers, health institutions, authorities in non-EU countries and others). 

 

Health Systems in the EU: Commission publishes report on tools and methodologies to assess the 

efficiency of health care services 

11-04-2019 

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

report titled "Tools and methodologies to assess the efficiency of health care services in Europe: an 

overview of current approaches and opportunities for improvement".  

National health care systems across Europe are increasingly confronted with the complex challenge 

of reconciling rising demand for health care services with available resources as a means to 

safeguard their long-term sustainability. At the same time, a consensus is emerging among 

https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/veilige-zorg-is-niet-altijd-goede-zorg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1952_en.htm
https://ec.europa.eu/health/eunewsletter/233/newsletter_en
https://ec.europa.eu/health/eunewsletter/233/newsletter_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=14616&page=1&fullDate=Mon%2004%20Nov%202019&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=14616&page=1&fullDate=Mon%2004%20Nov%202019&lang=default
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2019_efficiency_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2019_efficiency_en.pdf
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researchers that up to 20% of current expenditure in modern health care systems can be categorised 

as either ineffective or wasteful. As European governments seek to exploit opportunities to 

reconfigure resources within their national health systems to deliver better-value care, the design 

complexity inherent to health care systems, as well as a series of methodological and data-related 

limitations, render the identification of specific sources of inefficiency in healthcare a difficult 

endeavour in practice. 

Sector nieuws      
 

Geschillencommissie sociaal domein van start 

ActiZ, 02-04-2019 

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

Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het 

woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie.   

 

Innovatiekracht het grootst in de zorgsector 

ActiZ, 15-04-2019 

De innovatiekracht van zorgorganisaties is groot ten opzichte van topsectoren zoals energie, chemie, 

transport en tuinbouw. Dit blijkt uit de FWG Monitor Innovatiekracht.  

 

Arbeidsmarktkrapte vraagt om actie 

NVZ, 12-04-2019 

Op de derde onderhandelingsdag hebben cao-partijen uitgebreid stilgestaan bij de thema’s 

flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en employability van medewerkers. 

 

Deelname MedMij: Zorginstellingen hebben een keuze 

NVZ, 08-04-2019 

Recent is bij sommige zorginstellingen het idee gaan leven dat zij zelf als organisatie deelnemer van 

MedMij moeten worden om het uitwisselen van gezondheidsgegevens op de MedMij-manier mogelijk 

te maken. Dit is niet waar.  

 

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont 

ZN, 11-04-2019 

In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) af door 

intensieve samenwerking.  

 

ZN: zorgcontracten cruciaal voor juiste zorg op juiste plek 

ZN, 09-04-2019 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat contracteren loont. ZN schrijft dat in een brief aan de 

Tweede Kamer in aanloop naar het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (Zvw) op woensdag 10 

april aanstaande.   

https://www.actiz.nl/nieuws/geschillencommissie-sociaal-domein-van-start
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/04/innovatiekracht-het-grootst-in-de-zorgsector
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3870-arbeidsmarktkrapte-vraagt-om-actie
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3866-deelname-medmij-zorginstellingen-hebben-een-keuze
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3849814016
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3845193728
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Publicaties 
 

De welvaartseffecten van eigen bijdragen in de zorg 

CPB, 03-04-2019 

Ouderen met lage en middeninkomens gebruiken gemiddeld over hun leven meer zorg dan ouderen 

met ruimere financiële middelen. Het Nederlandse systeem van inkomens- en vermogensafhankelijke 

eigen betalingen in de zorg slaagt er goed in om ouderen met lage en, vooral, middeninkomens tegen 

grote financiële risico’s te beschermen.  

 

JUTD 2019/45 - Kamp van der, B. e.a.  

Zorg, financiering en bekostiging - Verwerking van medische persoonsgegevens: een update 

  

TvGR 2019/2.3 - Leferink, B.M.  

Artikel - Cliëntenraden in positie? - Een analyse van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 
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