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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 16 – 23 april 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening 

gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische 

verwerking van gegevens) 

Brief van de ministers van VWS en voor Medische Zorg en Sport inzake Gespecificeerde 

toestemming en de wet Cliëntenrechten  

19-04-2018 | Kamerstuk 33509 nr. Z | Eerste Kamer 

 

Aanpak regeldruk en administratieve lasten 

Brief regering; Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door 

actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering  

18-04-2018 | Kamerstuk 29515 nr. 423 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Actualisatie bijlage 2 van Regeling zorgverzekering, vervolgadvies  

 

Eerstelijnszorg 

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

Werkzaamheden van 15 maart 2018, over werkdruk bij huisartsen 

18-04-2018 | Kamerstuk 33578 nr. 53 | Tweede Kamer 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de werkdruk van de huisarts - Kamerstuk: Kamervragen | 17-04-

2018 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33509-Z.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33509-Z.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-423.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-423.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-839403.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-53.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-53.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/17/beantwoording-kamervragen-over-de-werkdruk-van-de-huisarts
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Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband 

met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet 

herstel en afwikkeling van verzekeraars) 

Nota naar aanleiding van het verslag   

17-04-2018 | Kamerstuk 34842 nr. 6 | Tweede Kamer 

 

Nota van wijziging   

19-04-2018 | Kamerstuk 34842 nr. 7 | Tweede Kamer  

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over verzameloverleg: Wmo / 

Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid 

17-04-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 259 | Tweede Kamer  

 

Geneesmiddelenbeleid 

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

Werkzaamheden van 5 april 2018, over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen 

tegen een zeldzame ziekte  

18-04-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 478 | Tweede Kamer 

 

Tweede Kamer 

Tuchtrecht voor gezondheidszorg aangescherpt 

19 april 2018, wetsvoorstel - Een evaluatie is voor minister Bruins (Medische Zorg) aanleiding voor 

aanpassingen in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Vooral het 

tuchtrecht wordt aangescherpt. 

Zie ook: 

Openbaarmaking blijft, mogelijk wel met toelichting – KNMG, 20-04-2018 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan 

Nieuwsbericht | 19-04-2018  

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te 

gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro‟s. De aanpak 

concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke 

gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de 

bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief 

aan de Tweede Kamer. 

Documenten: 

Kamerbrief over de aanpak van fouten en fraude in de zorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018 

Programma Rechtmatige Zorg - Publicatie | 19-04-2018 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34842-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34842-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-259.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-259.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-478.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-478.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-478.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/tuchtrecht-voor-gezondheidszorg-aangescherpt
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/openbaarmaking-blijft-mogelijk-wel-met-toelichting-.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/19/kabinet-pakt-fouten-en-fraude-in-zorg-aan
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Kamerbrief over verdragsgerechtigden die niet jaarlijks kunnen overstappen van zorgverzekeraar 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over verdragsgerechtigden 

die niet jaarlijks kunnen overstappen van zorgverzekeraar. 

 

Kamerbrief over Monitor Zorg voor ouderen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de monitor Zorg voor ouderen van de 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Bijlage: 

Monitor - Zorg voor ouderen 2018 - Rapport | 19-04-2018 

Zie ook: 

Zorg voor ouderen in beeld; overgrote deel ouderen woont thuis - Nieuwsbericht NZa | 20-04-2018  

 

Kamerbrief over aanpak vermijdbare sterfte in ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van zijn 

overleg met de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten en verpleegkundigen. 

Het overleg diende om vermijdbare schade onder en sterfte van patiënten in ziekenhuizen te 

verminderen. 

Bijlage: 

Brief van brancheorganisaties in de zorg over aanpak vermijdbare sterfte in ziekenhuizen - Brief | 20-

04-2018 

 

Kamerbrief met reactie op brief FMS over instelling implantatenregister 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een brief van de 

Federatie Medisch Specialisten (FMS) vanwege de instelling van een implantatenregister. 

 

Kamerbrief over NIVEL-rapport Inzage in patiëntendossiers 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het NIVEL-rapport aan. In dit 

rapport staan de resultaten van een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het 

medisch dossier door patiënten. 

Bijlage: 

Inzage in patiëntendossiers: Een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het eigen 

patiëntendossier - Rapport | 20-04-2018 

 

Antwoorden op Kamervragen over kwaliteitsregistraties in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Hijink (SP) over 

kwaliteitsregistraties in de zorg. 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/18/kamerbrief-over-verdragsgerechtigden-die-niet-jaarlijks-kunnen-overstappen-van-zorgverzekeraar
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/19/kamerbrief-over-monitor-zorg-voor-ouderen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/20/zorg-voor-ouderen-in-beeld-overgrote-deel-ouderen-woont-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/kamerbrief-over-aanpak-vermijdbare-sterfte-in-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/kamerbrief-met-reactie-op-brief-fms-over-instelling-implantatenregister
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/kamerbrief-over-nivel-rapport-inzage-in-patientendossiers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/17/antwoorden-op-kamervragen-over-kwaliteitsregistraties-in-de-zorg


 

 

Week 17  

News Update Zorg 

4/9 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Betaalbare medicijnen: waarom kan het in India wél?‟  

Kamerstuk: Kamervragen | 17-04-2018 

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

over het bericht „Betaalbare medicijnen: waarom kan het in India wél?‟. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „By 2019, the first bionic kidney wil discard the need for 

dialysis‟ 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2018 

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

over het bericht „By 2019, the first bionic kidney wil discard the need for dialysis‟.  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Medische gegevens in eigen beheer op je computer of 

telefoon: vanaf volgend jaar is het mogelijk' 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over 

bericht 'Medische gegevens in eigen beheer op je computer of telefoon: vanaf  volgend jaar is het 

mogelijk'. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „De Zorgconsulent failliet: slechte zorg en geen salaris 

voor personeel‟ 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-04-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijksma (PvdA) over het bericht 

„De Zorgconsulent failliet: slechte zorg en geen salaris voor personeel‟.  

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Menzis ziekenhuizen financiert op basis van 

prestatiebekostiging 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van de Kamerleden Hijink 

(SP) en Van Gerven (SP) over het bericht dat Menzis ziekenhuizen financiert op basis van 

prestatiebekostiging. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBMNE:2018:1641 - Franchiseovereenkomst  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 12-01-2018  

Datum publicatie 20-04-2018  

Zaaknummer C/16/448606 / KG ZA 17-786 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Franchiseovereenkomst, naleving verplichtingen, concurrentie. Vertrouwensbreuk. Boetes.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98betaalbare-medicijnen-waarom-kan-het-in-india-wel%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98by-2019-the-first-bionic-kidney-wil-discard-the-need-for-dialysis%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/18/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98by-2019-the-first-bionic-kidney-wil-discard-the-need-for-dialysis%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/beantwoording-kamervragen-over-bericht-medische-gegevens-in-eigen-beheer-op-je-computer-of-telefoon-vanaf-volgend-jaar-is-het-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/beantwoording-kamervragen-over-bericht-medische-gegevens-in-eigen-beheer-op-je-computer-of-telefoon-vanaf-volgend-jaar-is-het-mogelijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98de-zorgconsulent-failliet-slechte-zorg-en-geen-salaris-voor-personeel%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98de-zorgconsulent-failliet-slechte-zorg-en-geen-salaris-voor-personeel%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-menzis-ziekenhuizen-financiert-op-basis-van-prestatiebekostiging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/23/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-menzis-ziekenhuizen-financiert-op-basis-van-prestatiebekostiging
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1641
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ECLI:NL:RBNNE:2018:1464 - Aanbesteding  

Instantie Rechtbank Noord-Nederland  

Datum uitspraak2 0-04-2018  

Datum publicatie 20-04-2018  

Zaaknummer C/18/182587 / KG ZA 18-51 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Opzegging aanbestede opdracht 

 

ECLI:NL:GHARL:2018:3605 - Aanbesteding 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 17-04-2018  

Datum publicatie 18-04-2018  

Zaaknummer 200.227.174/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding volgens Zeeuws model. Ongeldige inschrijving. Vonnis voorzieningenrechter, die 

oordeel dat er ruimte was om naast de aanbestedingsrechtelijke beginselen ook rekening te houden 

met andere aspecten, vernietigd. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:1557 – Wmo 2015 

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 06-04-2018  

Datum publicatie 16-04-2018  

Zaaknummer AWB - 17 _ 1589 

Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Wmo 2015. Hulp bij het huishouden. Deugdelijkheid rapport KPMG Plexus in opdracht gemeente 

Utrecht en rapport Bureau HHM in opdracht van Twentse gemeenten.  

De rechtbank is van oordeel dat het KPMG-rapport niet deugdelijk tot stand is gekomen. Het baseren 

van de urennormen op gemiddeldes is in strijd met de strekking van de Wmo 2015. Het is immers de 

taak van verweerder om te allen tijde maatwerk toe te passen, dus ook bij de standaard taken. 

Aangezien Bureau HHM voor het resultaat met de grootste omvang, het schoon en leefbaar houden 

van de woning, gebruik heeft gemaakt van de resultaten van het onderzoek van KPMG, is het HHM-

rapport evenmin deugdelijk tot stand gekomen.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:1464
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3605
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:1557
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

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). 

 

Online magazine 'Stand van de zorg' 

20-04-2018 

Met deze nieuwsbrief attenderen wij u op een nieuwe uitgave van de NZa: het online magazine de 

Stand van de Zorg. Met dit magazine informeren we u een aantal keer per jaar over belangrijke 

thema‟s in de zorg. In deze editie zoomen we in op de ouderenzorg. Met onder andere informatie 

over het zorggebruik van ouderen, zorgbemiddeling door de zorgkantoren en mogelijkheden voor 

innovatie in de ouderenzorg. Met reacties op de ontwikkelingen van onze medewerkers en van Joris 

Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

AIO II en Gezond.nl mogen samen een nieuwe onderneming starten (concentratiebesluit) , 20-04-

2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Zet de burger centraal! Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2017 

Nieuwsbericht | 16-04-2018  

Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties1 – Toezicht Sociaal Domein – staat geheel in 

het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein nodig hebben.  TSD 

constateert dat er drie jaar na de decentralisaties in het sociaal domein er veel werk is verzet maar 

dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan.  Gelukkig zijn er ook voorbeelden op 

allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen. 

 

Nieuwe vorm van toezicht ouderenzorg en gehandicaptenzorg onderzocht 

Nieuwsbericht | 18-04-2018  

De nieuwe manier van toezicht houden binnen de ouderen- en gehandicapten zorg wordt in grote 

lijnen als positief ervaren. Zowel door zorgaanbieders als door de inspectie zelf. De wensen en 

behoeften van bewoners staan steeds meer centraal. Er wordt nu meer gekeken naar de 

persoonsgerichte zorg. De andere pijlers zijn deskundige medewerkers en sturen op kwaliteit en 

veiligheid. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/16/nza-onderzoek-naar-declaraties-afdeling-kno-umc-utrecht-afgerond
https://magazines.nza.nl/standvandezorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/aio-ii-en-gezondnl-mogen-samen-een-nieuwe-onderneming-starten-concentratiebesluit
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/16/zet-de-burger-centraal
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/04/18/nieuwe-vorm-van-toezicht-ouderenzorg-en-gehandicaptenzorg-onderzocht
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Sector nieuws 
 

Reactie bestuur NVTZ op brief minister Bruins inzake salaris topfunctionarissen 

NVTZ, 16-04-2018 

Er zijn diverse berichten voorbijgekomen omtrent het in de Tweede Kamer gevoerde debat naar 

aanleiding van berichten in de media over de bezoldiging van zorgbestuurders. In dit debat heeft de 

Tweede Kamer minister Bruins opgeroepen om de best verdienende zorgbestuurders met een 

salarisstijging in de WNT-overgangsfase aan te spreken op het ongewenste signaal dat zij van deze 

stijging uit vindt gaan. De minister heeft gehoor gegeven aan deze motie middels een brief aan de 

NVTZ en de NVZD. 

 

Zorginstituut: uitgaven geneesmiddelen stijgen 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 17-04-2018  

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2021 bij ongewijzigd beleid oplopen tot bijna € 5,1 miljard 

per jaar. Dit komt vooral door de instroom van nieuwe, dure geneesmiddelen in het basispakket en 

een toename van het gebruik van deze middelen binnen het ziekenhuis. Dit staat in GIPeilingen; een 

uitgavenreeks van het Zorginstituut over de ontwikkelingen in het gebruik en de kosten van 

geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland. 

 

Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 19-04-2018  

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én 

ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om 

tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door 

zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen. 

 

Zorginstituut geeft beeld van verdringing in de zorg 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 23-04-2018  

Een euro kun je maar één keer uitgeven. Dat geldt voor een huishouden, maar ook voor de 

gezondheidszorg. We moeten keuzes maken. Daarbij kijken we niet alleen naar wat het kost, maar 

ook wat het oplevert. In opdracht van het Zorginstituut heeft een consortium onder leiding van het 

Radboudumc, daarom onderzoek gedaan naar verdringing binnen de Nederlandse gezondheidszorg. 

Bijvoorbeeld door opname van dure, veelal niet kosteneffectieve medische technologieën in het 

basispakket. 

 

NVZ presenteert het jaarverslag 2017 

NVZ, 17-04-2018 

In het NVZ jaaroverzicht 2017 blikken wij terug op de belangrijkste resultaten die de NVZ tot stand 

gebracht heeft. 

 

Wout Adema: dring administratieve lasten terug door digitaliseren 

ZN, 18-04-2018 

“Verminder administratieve lasten door registratie aan de bron en realiseer die reductie door te 

investeren in standaardisatie en ICT.” Dit stelt Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars 

Nederland, in een blog op de site van Skipr. 

 

https://www.nvtz.nl/nieuws/95-reactie-bestuur-nvtz-op-brief-minister-bruins-inzake-salaris-topfunctionarissen
https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/gezondheid/de-top-50-van-best-verdienende-bestuurders-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/04/03/brief-nvtz-salaris-topfunctionarissen-in-de-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/04/17/zorginstituut-uitgaven-geneesmiddelen-stijgen
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/04/19/zorginstituut-meet-ervaren-lasten-en-opbrengsten-van-kwaliteitsindicatoren
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/04/23/zorginstituut-geeft-beeld-van-verdringing-in-de-zorg
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3678-nvz-presenteert-het-jaarverslag-2017
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2956034048
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ZN: pak échte oorzaken geneesmiddelwisselingen aan 

ZN, 19-04-2018 

Goede en veilige patiëntenzorg is van groot belang. Als patiënten van geneesmiddel wisselen is een 

goede uitleg door de arts of apotheker essentieel. Zij weten het beste wat goed is voor patiënten. Er 

liggen meerdere oorzaken ten grondslag aan geneesmiddelwisselingen. De belangrijkste is het 

toenemende geneesmiddelentekort, bijvoorbeeld door leveringsproblemen van fabrikanten of door 

lage voorraden bij groothandels. Een voorbeeld hiervan is het tekort aan een schildkliergeneesmiddel 

door productieproblemen bij de fabrikant, waardoor patiënten noodgedwongen moesten wisselen 

naar een geneesmiddel van een andere fabrikant. Maar ook apotheken kunnen er zelf om 

bedrijfseconomische redenen voor kiezen om van geneesmiddel te wisselen, waardoor je als patiënt 

op een andere variant dient over te stappen. Dit stelt ZN in reactie op het rapport „Wisselen van 

medicijnen‟ dat een aantal patiëntenorganisaties vandaag publiceert.  

 

Start verkennende gesprekken hoofdlijnenakkoord 

LHV, 19-04-2018 

Op uitnodiging van het ministerie VWS was er dinsdag 17 april 2018 een verkennend gesprek over 

een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de eerste lijn. LHV en InEen zijn voor een nieuw 

hoofdlijnenakkoord: een broodnodig landelijk kader om regionale afspraken makkelijker te maken en 

zaken aan elkaar te verbinden. 

 

VNG-inbreng evaluatie Jeugdwet in Tweede Kamer  

VNG, 19-04-2018 

Op 23 april is een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de evaluatie Jeugdwet. Het pleidooi 

van gemeenten richting de Tweede Kamer is: geef ons de ruimte, de middelen en de tijd om de 

veranderingen sinds de Jeugdwet door te zetten. 

Publicaties 
 

Hoe zijn de kosten van de patiënten/cliënten verdeeld over de Zorgverzekeringswet en de Wlz? 

Vektis Intelligence, 20-04-2018 

 

NJ 2018/166 - Met noot - Legemaate, J. - Hoge Raad - 01-12-2017 

Elektronisch patiëntendossier (Doorstartmodel) gebaseerd op toestemming patiënt; verwerking 

persoonsgegevens, art. 8 Wbp; uitwisseling medische gegevens in strijd met recht op privacy (art. 8 

EVRM) en medisch beroepsgeheim (art. 7:457 BW)? 

 

ABkort 2018/175 - Centrale Raad van Beroep - 16-04-2018 

Pgb, zorg inkopen in lidstaat EU 

 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2958884864
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/start-verkennende-gesprekken-hoofdlijnenakkoord
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/vng-inbreng-evaluatie-jeugdwet-in-tweede-kamer
https://www.zorgprismapubliek.nl/producten/zorg-dichtbij/zorg-in-gemeenten/row-2/hoe-zijn-de-kosten-en-aantallen-patienten-en-clienten-verdeeld-per-wet/
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