
 

Week 16  

News Update Zorg 
 

 

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 9 – 16 april 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

Koninklijke boodschap  

10-04-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet  

10-04-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting  

10-04-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 3 | Tweede Kamer  

  

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport   

10-04-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen  

11-04-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 318 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg: Thuis in het Verpleeghuis waardigheid en trots op elke 

locatie  

Zie ook: 

Presentatie programma 'Thuis in het verpleeghuis' - Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 10-04-2018 

Kwaliteit verpleeghuiszorg meer dan alleen extra handen – ActiZ, 10-04-2018 

Werken aan kwaliteit en transparantie: samenhang met kwaliteitskader verpleeghuiszorg  – ActiZ, 10-

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-318.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-838553.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-838553.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/10/presentatie-programma-thuis-in-het-verpleeghuis
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/open/2018/04/kwaliteit-verpleeghuiszorg-meer-dan-alleen-extra-handen
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/open/2018/04/werken-aan-kwaliteit-en-transparantie-samenhang-met-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg
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04-2018 

Middelen voor het kwaliteitskader komen beschikbaar via kwaliteitsbudget  – ActiZ, 10-04-2018 

Thuis in het Verpleeghuis: samenwerken aan verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg  – ZN, 10-04-

2018 

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Onderzoek naar (niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging 

13-04-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 898 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Brief Algemene Rekenkamer; Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein  

12-04-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 34 | Tweede Kamer  

Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein van 5 maart 2018  

Reactie op adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein  

 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en 

verhoging van het boetemaximum 

Nota van wijziging 

09-04-2018 | Kamerstuk 34694 nr. 7 | Tweede Kamer 

 

Tweede Kamer 

Stemmingsuitslagen plenaire vergadering 10 april 2018 

Moties ingediend bij het VAO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten 

Moties ingediend bij het VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid 

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstel ling Careyn 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren 

Nieuwsbericht | 16-04-2018 

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) 

komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te 

verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de 

jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard 

verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder  en effectiever 

beschermd en is het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd.  

Documenten: 

Kamerbrief over Programma Zorg voor de Jeugd - Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2018 

Bijlagen: 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd - Rapport | 01-04-2018 

https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/04/middelen-voor-het-kwaliteitskader-komen-beschikbaar-via-kwaliteitsbudget
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2935488512
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-838847.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-34.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-838714.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-838715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34694-7.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P05123
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P05124
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P05125
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/16/kabinet-meer-ondersteuning-voor-kwetsbare-jongeren
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Evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd - Rapport | 16-04-2018 

Tussen droom en daad - Op weg naar een volwassen jeugdstelsel - Rapport | 16-04-2018 

 

Blokhuis: wachttijd voor GGZ moet omlaag 

Nieuwsbericht | 11-04-2018  

Het lijkt niet te lukken om de wachttijden in de GGZ terug te brengen binnen de daarvoor geldende 

normen1 voor 1 juli 2018. Dat blijkt uit de rapportage die de NZa in opdracht van staatssecretaris 

Blokhuis heeft gemaakt. Volgens de staatssecretaris blijken de afspraken die de partijen in juli vorig 

jaar hebben gemaakt te ambitieus. 'Ik ben daarover zeer teleurgesteld. Vooral voor de mensen die 

soms vele maanden moeten wachten op hulp en zorg. Ik ga alle betrokken partijen stevig aanspreken 

op hun verantwoordelijkheid. De oplossing is niet simpel, maar ik zie echt wel dat er meer kan. Ik ga 

hierover op zeer korte termijn in gesprek met aanbieders, verzekeraars en de toezichthouders,' aldus 

de staatssecretaris. 

Documenten: 

Kamerbrief over voortgang aanpak wachttijden ggz - Kamerstuk: Kamerbrief | 11-04-2018 

Bijlagen: 

Tussenstand wachttijden in de ggz - Brief | 04-04-2018 

Opbouw ambulante GGZ - Rapport | 01-04-2018 

Zie ook: 

NZa: wachttijden te hoog voor mensen met autisme, persoonlijkheids- of angststoornissen – NZa 

Nieuwsbericht | 11-04-2018  

 

Kamerbrief over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-04-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de onderzoeken ten behoeve van 

het wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. 

 

Kamerbrief over contracten zorgverzekeraar met ziekenhuizen rondom hartzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer dat hij met betrokken partijen contact 

heeft opgenomen. Dit over contracten die tien verschillende ziekenhuizen met Menzis hebben 

gesloten rondom hartzorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over delen gegevens door Parnassia Groep 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-04-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht 

dat Parnassia Groep gegevens over het verloop van behandelingen deelt met Stichting Benchmark 

GGZ. 

 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Rijk koopt Spark-gebouw voor EMA 

Nieuwsbericht | 12-04-2018  

Het Rijksvastgoedbedrijf koopt voor 42,8 miljoen euro het Spark-gebouw in Amsterdam, waar tijdelijk 

het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) onderdak krijgt. Aanvankelijk zou het rijk het 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/11/blokhuis-wachttijd-voor-ggz-moet-omlaag
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/11/nza-wachttijden-te-hoog-voor-mensen-met-autisme-persoonlijkheids--of-angststoornissen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/13/kamerbrief-over-toegang-tot-de-wlz-voor-mensen-met-een-psychische-stoornis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/11/kamerbrief-over-contracten-zorgverzekeraar-met-ziekenhuizen-rondom-hartzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/13/beantwoording-kamervragen-over-delen-gegevens-door-parnassia-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/04/12/rijk-koopt-spark-gebouw-voor-ema
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gebouw 10 jaar huren van OVG Real Estate, maar kopen blijkt voordeliger, zeker voor de lange 

termijn. 

Rechtspraak 
 

Met pgb zorg inkopen in EU-landen toegestaan 

Rechtspraak.nl, 16-04-2018 

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag worden gebruikt om zorg in te kopen in de lidstaten van de 

Europese Unie. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in zijn uitspraak van 16 april 

2018. 

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:970 

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:553 - Vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar 

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 03-04-2018  

Datum publicatie 11-04-2018  

Zaaknummer 200.200.780/01 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bodemprocedure vrijwillige aanbesteding zorgverzekeraar. Wie moet als inschrijver worden 

aangemerkt? Kennelijke vergissing? Zorgbrede Governance Code en gelijkheidsbeginsel.  

VindplaatsenRechtspraak.nl 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Nieuwe werkwijze voor publiceren wachttijden in de medisch-specialistische zorg 

Nieuwsbericht | 10-04-2018  

Ziekenhuizen en behandelklinieken publiceren maandelijks een overzicht van de wachttijden voor 

polikliniekbezoeken, behandelingen en diagnostiek per vestigingslocatie op hun website. Voor 

patiënten en voor zorgverzekeraars is het belangrijk dat er goede en actuele informatie beschikbaar 

is over deze wachttijden. 

 

Meer ruimte voor meerjarencontracten in de medisch-specialistische zorg 

Nieuwsbericht | 12-04-2018  

De NZa peilde het verloop van de zorginkoop voor 2018 in de medisch-specialistische zorg. 

Opvallend is dat er meer ruimte is om inhoudelijke afspraken voor de langere termijn te maken. Wel 

vinden de zorgaanbieders en zorgverzekeraars het proces om tot die contracten te komen nog erg 

lang. De inkoopgesprekken verlopen volgens hen constructiever dan voorheen, maar zij zien ook 

verbeterpunten. 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Met-pgb-zorg-inkopen-in-EUlanden-toegestaan.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:970
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:553
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/10/nieuwe-werkwijze-voor-publiceren-wachttijden-in-de-medisch-specialistische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/meer-ruimte-voor-meerjarencontracten-in-de-medisch-specialistische-zorg
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Boete voor Tandzorg Groep 

Nieuwsbericht | 12-04-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een boete van € 400.000 op aan de Tandzorg Groep. Een 

deel van de patiënten van deze groep tandartspraktijken betaalde in 2015 tot medio 2016 te veel voor 

materiaal- en techniekkosten zonder dat zij dit wisten. 

 

Update gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 

Nieuwsbericht | 12-04-2018  

Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en Zorginst ituut Nederland 

werkt de NZa aan structurele bekostiging voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI).  

 

NZa-onderzoek naar declaraties afdeling KNO UMC Utrecht afgerond 

Nieuwsbericht | 16-04-2018  

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) gaat haar administratieve processen 

rondom het registreren en declareren van zorg verbeteren. Dit naar aanleiding van een onderzoek 

van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente 

Nieuwsbericht | 09-04-2018  

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD)1) onderzoek naar de 

toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij 

alle vijf onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang 

laagdrempelig was. 

Sector nieuws 
 

Hoorzitting / rondetafelgesprek Zorgakkoorden 16-04-2018 

 

Yvonne van Rooy: ‘Realisme nodig over besparingen ziekenhuiszorg’  

NVZ, 13-04-2018 

Het kabinet wil zorgakkoorden sluiten om € 1,9 miljard euro op de curatieve zorg te kunnen 

bezuinigen. Dat is een enorme opgave die alleen mogelijk is als er harde afspraken worden gemaakt 

over een andere organisatie van de zorg. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt welke zorg 

ziekenhuizen moeten blijven leveren en welke niet. Welke zorg bijvoorbeeld in de thuissituatie kan 

worden aangeboden of in samenwerking met de wijkverpleging. Dat vergt een grote verandering van 

de organisatie van zorg. ‘W ie echter denkt dat we op die manier op korte termijn 15 - 20% op de 

ziekenhuiszorg kunnen besparen, doet vooral aan wensdenken, dat is niet realistisch. Er zijn juist 

forse investeringen nodig om die beweging op gang te krijgen,’ aldus NVZ-voorzitter Yvonne van 

Rooy. 

 

Zorgverzekeraars: vernieuwing van zorg nodig 

ZN, 11-04-2018 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/boete-voor-tandzorg-groep
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/update-gecombineerde-leefstijlinterventie-gli
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/16/nza-onderzoek-naar-declaraties-afdeling-kno-umc-utrecht-afgerond
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/09/inspecties-zetten-mystery-guests-in-bij-onderzoek-naar-toegankelijkheid-gemeente
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01205
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3675-yvonne-van-rooy-realisme-nodig-over-besparingen-ziekenhuiszorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2938109952
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Om te waarborgen dat goede zorg in ons land voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet 

het nodige veranderen in de manier waarop de zorg georganiseerd is. Niet het bestaande 

zorglandschap moet het uitgangspunt zijn, maar het kunnen voldoen aan de toekomstige vraag, 

binnen houdbare financiële kaders. Dat schrijven zorgverzekeraars in een brief aan de Tweede 

Kamer ter voorbereiding op het rondetafelgesprek over de hoofdlijnenakkoorden aanstaande 

maandag. Zorgverzekeraars zetten zich graag samen met verzekerden/patiënten en zorgaanbieders 

in voor vernieuwing van de zorg. Te maken afspraken in het kader van hoofdlijnenakkoorden zullen 

zij steeds toetsen aan de vraag: helpen deze afspraken partijen hun rol binnen het stelsel – in het 

belang van de verzekerde/patiënt – optimaal te vervullen? 

 

Wlz 

Nieuwe informatiestandaard langdurige zorg: meer maatwerk voor cliënt zonder complexe 

administratie 

ZN, 10-04-2018 

In de langdurige zorg is het vanaf nu mogelijk om meer maatwerk aan cliënten te leveren. Ook zijn er 

meer mogelijkheden voor flexibele zorgtoewijzing – zónder dat zorgverleners een complexe 

administratie hoeven te voeren. Hierdoor blijft er meer tijd over om goede en passende zorg aan 

cliënten te bieden. Dit is het gevolg van de vernieuwde informatie-uitwisseling voor de Wet langdurige 

zorg (Wlz) die vorige week is gelanceerd. De vernieuwing is door een intensieve samenwerking 

tussen Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en ketenpartijen tot stand gekomen. 

Europese Commissie  
 

Verklaring van Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, in de 

aanloop naar Wereldgezondheidsdag 2018: "Universele gezondheidszorg voor iedereen" 

Europese Commissie – Verklaring, Brussel, 06-04-2018 

De toegang tot gezondheidszorg voor iedereen is een van de belangrijkste successen van het Europa 

van na de Tweede Wereldoorlog. Het is de verwezenlijking van de idee dat alle mensen, rijk of arm, 

kwaliteitsvolle medische zorg moeten kunnen krijgen zonder dat hun ziekte hun gezin financieel te 

gronde richt.  

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   

https://assets.zn.nl/p/32768/Schriftelijke%20inbreng%20ZN%20rondetafelgesprek%20Hoofdlijnakkoorden.pdf
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2935455744
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2935455744
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_nl.htm
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

