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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 15 – 23 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 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving 

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport met nadere informatie met het oog op de 

voortzetting van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel   

19-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. J 

Bijlage: 

Brief van Zorgverzekeraars Nederland van 17 april 2019 over wijzigingen in het proces van formele 

en materiële controle 

Zie ook: 

Toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg - Eerste Kamer, 16-04-2019 

 

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Gewijzigd voorstel van wet  

16-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. A 

Zie ook: 

Stemmingen in verband met: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet 

medische hulpmiddelen) – Tweede Kamer, 16-04-2019 

Aangenomen: 

- Wetgeving: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

- Motie van de leden Van Gerven en Ploumen over alle informatie in EUDAMED openbaar laten 

zijn 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-880478.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-880478.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880479.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880479.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-A.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35043
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35043
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07501&did=2019D15349
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07501&did=2019D15349
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- Motie van de leden Ploumen en Van Gerven over de volledigheid en toegankelijkheid van 

EUDAMED 

- Motie van het lid Ploumen over actief melden van slijtage of lekkage van borstimplantaten 

- Motie van het lid Van den Berg c.s. over een kwaliteitsregister voor implantaten 

- Motie van het lid Van den Berg over eenduidige richtlijnen voor uitvoeren van cosmetische 

ingrepen 

 

Eerstelijnszorg 

Brief regering; NZa-monitor “Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018”  

17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33578, nr. 62 

Bijlagen: 

Monitor Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018 

Bijlage Monitor paramedische zorg: Bronnen, declaratiegegevens, enquête, statistieken en toelichting  

Zie ook: 

Kwaliteitsinformatie nodig voor betere inkoop paramedische zorg – Nieuwsbericht NZa | 17-04-2019 

Zorgverzekeraars eens met NZa: inzicht in kwaliteit paramedische zorgverlening noodzakelijk  – ZN, 

17-04-2019 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Voorzitter van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  

17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 407 

Bijlage: 

Rapport Toekomst zorg thuiswonende ouderen 

Zie ook: 

Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen - Nieuwsbericht 

Rijksoverheid | 17-04-2019  

 

Langdurige zorg 

Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter 

aanbieding van het rapport «Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië: op zoek naar bronnen 

voor duurzame vernieuwing»  

17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 248 

Bijlage:  

Rapport «Ouderen- en gehandicaptenzorg in Scandinavië: op zoek naar bronnen voor duurzame 

vernieuwing» 

 

Jeugdzorg  

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

Werkzaamheden van 11 april 2019, over het datalek in de jeugdzorg  

15-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 636 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07507&did=2019D15356
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07507&did=2019D15356
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07504&did=2019D15351
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07508&did=2019D15360
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07511&did=2019D15361
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07511&did=2019D15361
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-880351.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880348.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880350.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/17/kwaliteitsinformatie-nodig-voor-betere-inkoop-paramedische-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3865772033
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-407.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880327.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/04/17/wouter-bos-nieuwe-voorzitter-commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-248.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-248.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-248.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880144.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880144.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-636.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-636.pdf
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Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 16 april 2019, over een feitenrelaas van acties die de regering sinds april 2018 

heeft ingezet om het risico op datalekken in de (jeugd)zorg te verminderen  

17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 637 

 

Zie ook: 

Kamervragen datalek bij Jeugdzorg - Kamerstuk: Kamervragen | 15-04-2019 

Kamer debatteert over een datalek in de jeugdzorg - Tweede Kamer,17-04-2019, debat  

Aangenomen motie, 23-04-2019: 

- Motie van de leden Hijink en Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over 

toegankelijkheid van medische dossiers 

 

Internetconsulatie 

Reacties op internetconsulatie Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding 

CAK bij tekortkomingen keten 

Dit besluit regelt de verdere invoering van een abonnementstarief van €19 per maand voor een 

belangrijk gedeelte van de Wmo-voorzieningen. Verder wordt de bijdrage voor een 

persoonsgebonden budget voor beschermd wonen onder de intramurale bijdragesystematiek 

gebracht. Ten slotte worden maatregelen genomen voor het verminderen van negatieve financiële 

effecten voor cliënten die het gevolg zijn van stapelfacturen van het CAK die buiten de schuld van de 

cliënt om zijn ontstaan. 

 

Tweede & Eerste Kamer   

Kamer spreekt over Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  

Tweede Kamer, 16-04-2019, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met minister Bruins (Medische Zorg) 

een aantal wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.  

Bruins wil de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst aanpassen om de positie van de 

patiënt te versterken en verduidelijken. Verder geeft zijn wetsvoorstel regels voor het inzien van 

medisch dossiers van overleden patiënten en verandert het de bewaartermijn van medisch dossiers.  

Zie ook: 

Stemmingsuitslagen Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere 

wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het 

inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt (34994), aangenomen: 

- Motie van het lid Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde 

"goede gesprek" kan plaatsvinden 

- Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over 

inzage in medische gegevens na overlijden 

- Motie van het lid Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een 

wilsonbekwame patiënt 

- Motie van het lid Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake is van een zwaarwegend 

belang 

- Gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder 34994 nr. 18 t.v.v. nr. 10 over 

inzage door een onafhankelijke arts 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-637.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-637.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-637.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/15/kamervragen-datalek-bij-jeugdzorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-debatteert-over-een-datalek-de-jeugdzorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z08051&did=2019D16344
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z08051&did=2019D16344
https://www.internetconsultatie.nl/besluit_abonnementstarief_wmo_2020_en_bevoegdheid_kwijtschelding_cak_bij_tekortkomingen_keten/reacties/datum
https://www.internetconsultatie.nl/besluit_abonnementstarief_wmo_2020_en_bevoegdheid_kwijtschelding_cak_bij_tekortkomingen_keten/reacties/datum
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-spreekt-over-wet-op-de-geneeskundige
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07873&did=2019D16031
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07873&did=2019D16031
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07874&did=2019D16032
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07874&did=2019D16032
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07875&did=2019D16033
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07875&did=2019D16033
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07876&did=2019D16034
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z07876&did=2019D16034
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z08284&did=2019D16816
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z08284&did=2019D16816
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- Wetgeving: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere 

wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor 

het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt 

Minister wil geen inzagerecht nabestaanden via 'veronderstelde toestemming'  – KNMG, 18-04-2019 

Oproep branche- en cliëntenorganisaties aan Tweede Kamer: stem voor verbetering inzagerecht 

medisch dossier - NVZ, 23-04-2019 

Oproep branche- en cliëntenorganisaties aan Tweede Kamer: stem voor verbetering inzagerecht 

medisch dossier – ActiZ, 22-04-2019 

 

Hammerstukken Eerste Kamer 23 april 2019 

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen Opnemen klinisch technoloog in lijst 

registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045) & Wet 

abonnementstarief WMO (35.093) als hamerstukken afgedaan. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Kamerbrief over de monitor Hulpmiddelenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de monitor Hulpmiddelenzorg. 

Bijlage: 

Monitor Hulpmiddelenzorg - Rapport | 31-03-2019 

Zie ook: 

NZa brengt extramurale hulpmiddelenzorg in kaart - Nieuwsbericht NZa | 18-04-2019  

 

Kamerbrief met reactie op de brief van GlobeGuards over 'Traditional Chinese Medicine' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019 

Minister Bruins reageert op de brief van GlobeGuards over mogelijke opname van traitionele Chinese 

geneesmiddelen in de 11e International Classification of Diseases (ICD-11). 

 

Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Maasziekenhuis Pantein 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de achtergrond en inhoud van de bestuurlijke 

afspraken Maasziekenhuis Pantein, de bijdrage van VWS en het vervolg.   

 

Beantwoording Kamervragen over de rol van verzekeraars bij “de juiste zorg op de juiste plek” 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-04-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de rol van verzekeraars bij 'de juiste zorg op de juiste 

plek' naar aanleiding van het bericht 'Zorgverzekeraars zitten op transformatiegelden'.  

 

Beantwoording Kamervragen over onderwijs vergeten bij aanbesteding jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-04-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het vergeten van onderwijs bij de aanbesteding 

van jeugdzorg in Noord-Holland Noord. 

 

Kamervragen over uitzending tv-programma Kassa over hoge afhandelingskosten van medicijnrollen 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-04-2019 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z14053&dossier=34994
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z14053&dossier=34994
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z14053&dossier=34994
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/minister-wil-geen-inzagerecht-nabestaanden-via-veronderstelde-toestemming-1.htm
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3872-oproep-branche-en-clientenorganisaties-aan-tweede-kamer-stem-voor-verbetering-inzagerecht-medisch-dossier
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3872-oproep-branche-en-clientenorganisaties-aan-tweede-kamer-stem-voor-verbetering-inzagerecht-medisch-dossier
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/04/oproep-branche-en-clientenorganisaties-aan-tweede-kamer-stem-voor-verbetering-inzagerecht-medisch-dossier
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/04/oproep-branche-en-clientenorganisaties-aan-tweede-kamer-stem-voor-verbetering-inzagerecht-medisch-dossier
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35045_opnemen_klinisch_technoloog
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35045_opnemen_klinisch_technoloog
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35093_wet_abonnementstarief_wmo
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35093_wet_abonnementstarief_wmo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-de-monitor-hulpmiddelenzorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/18/nza-brengt-extramurale-hulpmiddelenzorg-in-kaart
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/18/commissiebrief-inzake-kabinetsreactie-op-de-brief-van-globeguards-betreffende-de-behandeling-van-het-onderwerp-traditional-chinese-medicine-tijdens-de-world-health-assembly-van-de-world-health-organization-who
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/18/kamerbrief-over-bestuurlijke-afspraken-maasziekenhuis-pantein
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/16/beantwoording-kamervragen-over-de-rol-van-verzekeraars-bij-%E2%80%9Cde-juiste-zorg-op-de-juiste-plek%E2%80%9D
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/16/beantwoording-kamervragen-over-onderwijs-vergeten-bij-aanbesteding-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/04/16/kamervragen-over-uitzending-tv-programma-kassa-over-hoge-afhandelingskosten-van-medicijnrollen
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Minister Bruins beantwoordt vragen over de uitzending van het tv-programma Kassa over de hoge 

afhandelingskosten van medicijnrollen. 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:PHR:2019:266  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 22-03-2019 Datum publicatie 19-04-2019  

Zaaknummer 18/01293 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Feitelijk hinderpaal-maatstaf bij niet-gecontracteerde zorg; artikel 13 Zorgverzekeringswet. 

 

ECLI:NL:GHSHE:2019:1458  

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 16-04-2019 Datum publicatie 17-04-2019  

Zaaknummer 200.234.135_01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Voorstel tot het stellen van prejudiciële vragen m.b.t. medische aansprakelijkheid voor gebrekkige 

hulpmiddelen. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:5780  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 19-12-2018 Datum publicatie 15-04-2019  

Zaaknummer C/05/344520 / KZ ZA 18-262 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Jeugdwet. Onderneming gericht op jeugdzorg vordert van gecertificeerde instelling dat 

samenwerking hervat wordt. De voorzieningenrechter wijst dit af omdat van definitieve beëindiging 

van de samenwerking kennelijk geen sprake is. 

Toezicht, onderzoek & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Online magazine Stand van de zorg 

Nieuwsbrief, 18-04-2019 

Zorginkoop: Lees de visie van de NZa op de contractering, welke rol de NZa speelt en wat we kunnen 

doen als zorgverzekeraars of zorgaanbieders zich niet aan de regels houden. We zetten daarnaast 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:266
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1458
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:5780
https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2019/06/index
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de feiten op een rij bij de inkoop van paramedische zorg met drie reacties uit het veld. Ook belichten 

we drie bijzondere innovatieve contracten. 

 

Aanwijzing Zorg voor Elk voor niet meewerken aan onderzoek 

Nieuwsbericht | 17-04-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zorg voor Elk, een zorgaanbieder in de wijkverpleging uit 

Utrecht, een aanwijzing op vanwege niet meewerken aan een onderzoek. De zorgaanbieder gaat niet 

in op meerdere verzoeken tot medewerking aan een onderzoek naar zijn administratie en declaraties 

bij zorgverzekeraars. 

 

Autoriteit Consument & Markt  

Besluit  

WoonZorgcentra Haaglanden, Cato en ASB mogen fuseren (concentratiebesluit)  18-04-2019 

Correspondentie  

Stichting 's Heeren Loo mag Stichting Arduin overnemen (concentratiebesluit)  15-04-2019 

 

Zorginstituut Nederland 

Zorginstituut belicht trends en kostenontwikkelingen Zvw en Wlz 2018 

Nieuwsbericht | 19-04-2019  

De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over 2018 stijgen op basis van de meest recente cijfers 

met 3,5 procent ten opzichte van 2017. Gerekend in euro’s stijgen de kosten van medisch-

specialistische zorg het meest. De kosten voor de Wlz stijgen in 2018 naar verwachting met 5 

procent. Grootste kostenpost binnen de Wlz is verblijf in een zorginstelling. Deze en andere 

opvallende kostenontwikkelingen staan in de ZorgCijfers Monitor april 2019 van Zorginstituut 

Nederland. 

 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Veiligheid van patiënten en hun omgeving kan beter 

18-04-2019 

Zorg en hulp onvoldoende toegerust op patiënten met ernstige psychische aandoening 

Veiligheid van patiënten en hun omgeving kan beter 

De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en die van hun omgeving is 

onvoldoende geborgd in het huidige zorgsysteem. De complexe problematiek is daarnaast van 

invloed op hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn zij voor zorg en hulp afhankelijk van veel 

verschillende organisaties, die niet vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Dit blijkt uit het rapport 

‘Zorg voor veiligheid – Veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening en hun 

omgeving’ dat vandaag is gepubliceerd. 

Zie ook: 

Reactie KNMG op rapport Onderzoeksraad: medische gegevens uitwisselen belangrijk, afweging 

vaak complex – KNMG, 18-04-2019 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/17/aanwijzing-zorg-voor-elk-voor-niet-meewerken-aan-onderzoek
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_271941_22/1/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/woonzorgcentra-haaglanden-cato-en-asb-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-s-heeren-loo-mag-stichting-arduin-overnemen-concentratiebesluit
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/04/19/zorginstituut-belicht-trends-en-kostenontwikkelingen-zvw-en-wlz-2018
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4941/zorg-voor-veiligheid---veiligheid-van-mensen-met-een-ernstige
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/reactie-knmg-op-rapport-onderzoeksraad-medische-gegevens-uitwisselen-belangrijk-afweging-vaak-complex.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/reactie-knmg-op-rapport-onderzoeksraad-medische-gegevens-uitwisselen-belangrijk-afweging-vaak-complex.htm
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EU 
 

EU-begroting 2021-2027: Commissie ingenomen met de stemming van het Parlement over InvestEU 

Europease Commissie, Brussel, 18-04-2019 

De Commissie is ingenomen met de stemming van vandaag in het Europees Parlement over 

InvestEU, het programma om investeringen in Europa te stimuleren in de volgende 

langetermijnbegroting van de EU. Deze stemming brengt InvestEU weer een stap dichterbij.  

 

Text adopted - Supplementary protection certificate for medicinal products  

European Parliament I - P8_TA-PROV(2019)0401 - Wednesday, 17 April 2019 - Strasbourg - 

Provisional edition 

European Parliament legislative resolution of 17 April 2019 on the proposal for a regulation of the 

European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the 

supplementary protection certificate for medicinal products (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 

2018/0161(COD)) 

Sector nieuws      
 

Onderscheid in behandeling in de Wlz blijft bestaan 

ActiZ, 17-04-2019 

De VWS-bewindspersonen gaan het pakketadvies van het Zorginstituut om behandeling integraal 

onder te brengen in de Wlz, niet overnemen.  

 

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020  

LHV, 19-04-2019 

Op diverse momenten in 2018 en 2019 is er intensief overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe 

cao Huisartsenzorg.  

 

Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd  

LHV, 17-04-2019 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te 

komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische 

gegevensuitwisseling. 

 

InEen, LHV en NHG presenteren gezamenlijke visie op kwaliteit  

LHV, 17-04-2019 

Samen leren en werken aan kwaliteit voor zinvolle veranderingen, tevreden patiënten en meer 

werkplezier, daar gaat het om in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van InEen, LHV en 

NHG.  

 

Wat beter gaat in de ogen van beleidsmakers en toezichthouders, is niet altijd een echte verbetering  

RV&S, 17-04-2019 

Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schrijft opinieartikelen 

in het Financieele Dagblad. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_nl.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0401+0+DOC+XML+V0//NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/HIS/?uri=COM:2018:317:FIN
https://www.actiz.nl/nieuws/onderscheid-in-behandeling-in-de-wlz-blijft-bestaan
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/principeakkoord-cao-huisartsenzorg-2019-2020
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwe-wetgeving-over-gegevensuitwisseling-zorg-aangekondigd
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/ineen-lhv-en-nhg-presenteren-gezamenlijke-visie-op-kwaliteit
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/04/17/fd-column-17-april-2019


 

 

Week 17  

News Update Zorg 

8/8 

 

Wmo: resultaatgericht werken mét waarborgen rechtszekerheid 

VNG, 15-04-2019 

Zoals eerder gemeld, stuurde minister Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer vrijdag een brief 

over resultaatgericht werken in de Wmo 2015 in het licht van uitspraken van de Centrale Raad van 

Beroep (CRvB).  

Publicaties   
 

NJB 2019/833 - Hendriks, A.C. - 16-4-2019 

Nederlands Juristenblad, Kroniek van het gezondheidsrecht 

  

P&I 2019/2 - 16-4-2019 

De inzage in gezondheids-gegevens – een stille revolutie onder invloed van de AVG Recent heeft de 

Belgische wetgever het stelsel van het recht van inzage van gezondheidsgegevens in belangrijke 

mate aangepast.  

  

P&I 2019/2 - 16-4-2019 

Ondersteuning verzekerden wenselijk bij controle zorgnota’s Verzekerden lijken bereid om hun 

zorgnota’s te controleren, al wil men hierin wel beter ondersteund en gestimuleerd worden. Dit bleek 

uit een Burgerplatform dat het Nivel heeft georganiseerd, een bijeenkomst met betrokken burgers.  

  

P&I 2019/2 - 16-4-2019 

‘Contact tracing’ versus privacy bij ernstige grensoverschri jdende gezondheidsbedreigingen. 
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