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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 23 – 30 april 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Kwaliteit van zorg 

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

werkzaamheden van 18 april 2018, over het bericht „In verpleeghuis De Leeuwenhoek krijgen 

ouderen soms een klap‟  

26-04-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 320 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; IGJ-rapport „Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC‟s) samen klaar 

voor goede kinderoncologische zorg‟  

26-04-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 321 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra (SCC‟s) samen klaar voor goede 

kinderoncologische zorg  

 

Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling 

van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake Klachtenregeling Wkkgz – Wmo 

2015 

24-04-2018 | Kamerstuk 32402 nr. X | Eerste Kamer 

 

Langdurige zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Wlz / PGB / Toegang tot de 

Wlz voor ggz-cliënten   

26-04-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 219 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-320.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-320.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-320.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840353.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840353.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-X.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-X.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-219.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-219.pdf
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Geestelijke gezondheidszorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over advies 'Bekostiging acute psychiatrische zorg' van  de 

Nederlandse Zorgautoriteit 

25-04-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 403 | Tweede Kamer 

 

Acute zorg 

Brief regering; Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi 

ter zake van de regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend 

orgaan voor Regionale Ambulancevoorzieningen  

26-04-2018 | Kamerstuk 29247 nr. G/258 | Eerste en Tweede Kamer  

Bijlage: 

Besluit van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de 

regeling voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor 

Regionale Ambulancevoorzieningen   

 

Thuiszorg 

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

Werkzaamheden van 27 maart 2018, over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Parool.nl, 24 

maart 2018) 

24-04-2018 | Kamerstuk 23235 nr. 174 | Tweede Kamer 

 

Initiatiefnota van het lid Marijnissen over het Zorgbuurthuis 

Brief van het lid Hijink inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota   

25-04-2018 | Kamerstuk 34849 nr. 4 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en 

verhoging van het boetemaximum 

Gewijzigd voorstel van wet 

24-04-2018 | Kamerstuk 34694 nr. A | Eerste Kamer 

 

Tweede Kamer 

Stemmingsuitslagen  

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de 

verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het 

functioneren van de wet (34 629) 

Wetgeving aangenomen  

Amendementen & moties 

Zie ook: 

Standaard publicatie berispingen en boetes van de baan – KNMG, 25-04-2018 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-403.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-403.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29247-258.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29247-258.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29247-258.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840216.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840216.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-840216.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-174.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-174.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-174.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34849-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34694-A.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P06011
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P06011
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P06011
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P06011
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P06012
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/standaard-publicatie-berispingen-en-boetes-van-de-baan.htm
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland bereiken akkoord over Zetelverdrag 

Nieuwsbericht | 23-04-2018  

Het EMA en Nederland hebben de laatste hand gelegd aan de tekst van een Zetelverdrag waarin 

wordt beschreven hoe het Agentschap, zijn organen en zijn werknemers door de Nederlandse 

regering zullen worden behandeld zodra zij in Nederland beginnen te werken. 

 

Minister Bruins: € 4,5 miljoen voor „Uitkomstinformatie voor samen beslissen‟  

Nieuwsbericht | 24-04-2018  

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt € 4,5 miljoen beschikbaar voor een 

gezamenlijk project met de 7 Santeon-ziekenhuizen en ZonMw. Het doel is te onderzoeken hoe 

uitkomsten van de zorg het beste kunnen worden ingezet zodat patiënten beter kunnen meebeslissen 

over zowel de juiste behandelaar als de juiste behandeling. De resultaten worden publiek 

beschikbaar gesteld. 

 

Borstkankermiddel Ribociclib in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen 

Nieuwsbericht | 24-04-2018 

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel 

ribociclib voor de behandeling van borstkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 mei 2018 vergoed 

uit het basispakket. De afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting die oploopt 

naarmate de uitgaven toenemen. De afspraken gelden tot en met 2020. 

 

Bruno Bruins: nieuwe medicijnen sneller bij de patiënt door internationale samenwerking  

Nieuwsbericht | 25-04-2018  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend 

met zijn Litouwse collega Aurelijus Veryga. De ministers hebben afgesproken nauw samen te gaan 

werken bij het beoordelen van nieuwe medicijnen. Ook gaan Nederlandse exper ts van het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Litouwse collega‟s trainen. Nederland heeft met meer 

landen zoals Malta, Estland, Letland, Kroatië en Slowakije vergelijkbare afspraken gemaakt. Dit is de 

eerste keer dat de overeenkomst op het niveau van de zorgministers wordt bekrachtigd. Meer 

samenwerking en deling van kennis zorgt dat de beoordelingen van kwaliteit, werkzaamheid en 

veiligheid van geneesmiddelen op EU-niveau steeds beter worden en dat patiënten sneller toegang 

krijgen tot nieuwe medicijnen. 

 

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 

Nieuwsbericht | 26-04-2018  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met 

partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te 

verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de 

juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over 

het terugdringen van regeldruk zoals het schrappen van dubbele registraties en over de aanpak van 

uitdagingen op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt onder andere ingezet op meer opleiden van 

gespecialiseerd verpleegkundigen en het vergroten van de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het 

beroep als verpleegkundige of verzorgende. Met dit akkoord tonen partijen in de medisch-

specialistische zorg het lef om mee te werken aan een andere manier van werken in de zorg waarbij 

het functioneren van mensen centraal staat. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/23/europees-geneesmiddelen-agentschap-ema-en-nederland-bereiken-akkoord-over-zetelverdrag
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/24/minister-bruins-%E2%82%AC-45-miljoen-voor-%E2%80%98uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/24/borstkankermiddel-ribociclib-in-basispakket-na-succesvolle-prijsonderhandelingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/25/bruno-bruins-nieuwe-medicijnen-sneller-bij-de-patient-door-internationale-samenwerking
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/04/26/bruins-bereikt-onderhandelaarsakkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-2022
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Documenten: 

Kamerbrief onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 26-04-2018 

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 - Publicatie | 26-04-2018 

Zie ook: 

NVZ: “Akkoord biedt mogelijkheid om te investeren in zorg op de juiste plek”  – NVZ, 26-04-2018 

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 bereikt – ZN, 26-04-2018 

 

Kamerbrief over Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over twee onderzoeksrapporten. Eén over de 

gehandicaptenzorg en één over de ervaren cliëntafhankelijkheid. 

Bijlagen: 

De kunst van ambachtelijke afstemming - Rapport | 23-04-2018 

Met meer kennis werken aan kwaliteit - Rapport | 23-04-2018 

 

Kamerbrief over vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nuclear landschap 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018 

Minister Wiebes (EZK), staatssecretaris Van Veldhoven (IenW), minister Bruins (Medische Zorg en 

Sport) en minister Hoekstra (Fin) sturen de Tweede Kamer een rapport over de vervolgonderzoeken 

Hoogambtelijke werkgroep nuclear landschap. 

Bijlagen  

Het Radioactive Waste Management Porgramme (RWMP) doorgelicht - Rapport | 22-03-2018 

Pallas/Lighthouse review extract of final report - Rapport | 11-04-2018 

Marktontwikkeling en leveringszekerheid voor medische isotopen - Rapport | 26-04-2018 

 

Aanbiedingsbrief bij de afspraken beveiligde GGZ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2018 

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de afspraken die Zorgverzekeraars 

Nederland en GGZ Nederland hebben gemaakt over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg 

(ggz). 

Bijlage: 

Beveiligde zorg 2018-2019 GGZ - Brief | 24-04-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over bekostiging acute ggz 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over zijn brief van 23 

maart 2018 over de bekostiging van de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz).  

 

Beantwoording Kamervragen over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van Kamerleden Van den  Berg-

Jansen (CDA) en Dijkstra (D66) over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven.  

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat zorgverzekeraars voor miljoenen beleggen in 

farmaceutische bedrijven - Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2018 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3692-nvz-akkoord-biedt-mogelijkheid-om-te-investeren-in-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2977234944
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/23/kamerbrief-over-onderzoeken-kwaliteitsagenda-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-over-vervolgonderzoeken-hoogambtelijke-werkgroep-nuclear-landschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/26/aanbiedingsbrief-bij-de-afspraken-beveiligde-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/23/beantwoording-kamervragen-over-bekostiging-acute-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/24/beantwoording-kamervragen-over-zorgverzekeraars-die-beleggen-in-farmaceutische-bedrijven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/24/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-zorgverzekeraars-voor-miljoenen-beleggen-in-farmaceutische-bedrijven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/24/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-zorgverzekeraars-voor-miljoenen-beleggen-in-farmaceutische-bedrijven
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Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorgverzekeraars beleggen zelf in peperdure 

medicijnen' - Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2018 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Aanbieding rapport over budgetverdeelmodellen sociaal domein 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-04-2018 

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Zoeken naar balans: Een kwalitatief 

onderzoek naar discrepanties in de budgetverdeelmodellen voor het sociaal domein'.  

Bijlage: 

Zoeken naar balans | Eindrapportage van een kwalitatief onderzoek naar de verdeling van middelen 

voor het gemeentelijk sociaal domein - Rapport | 09-04-2018 

Rechtspraak 
 

De Ondernemingskamer gelast een onderzoek bij DeSeizoenen B.V. 

Rechtspraak.nl, 30-04-2018 

Vandaag heeft de Ondernemingskamer bij beschikking een onderzoek bevolen naar het beleid en de 

gang van zaken van DeSeizoenen B.V. (verder: DeSeizoenen) over de periode vanaf 10 januari 2012 

tot 15 maart 2016. De centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen had om een dergelijk onderzoek 

verzocht.  

Twijfel 

Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een 

juiste gang van zaken van DeSeizoenen in genoemde periode, een zorginstelling voor verstandelijke 

gehandicaptenzorg voor volwassenen met zes vestigingen op verschillende locaties in Oost - en Zuid-

Nederland.  

Verwevenheid van functies en belangen  

DeSeizoenen is eind 2011 opgericht om een deel van de zorgonderneming van de failliete Stichting 

Zonnehuizen over te nemen. Een deel van het vastgoed dat Stichting Zonnehuizen in eigendom had 

is eerst door de curator en de banken aan DeSeizoenen ter beschikking gesteld en in maart 2016 

verworven door Vastgoed DeSeizoenen B.V., een zustervennootschap van DeSeizoenen. Bij de 

leningovereenkomst en de huurovereenkomsten die DeSeizoenen heeft gesloten om deze constructie 

mogelijk te maken was sprake van een verwevenheid van functies en belangen van bestuurders en 

commissarissen van DeSeizoenen enerzijds en de (indirecte) aandeelhouders van Vastgoed 

DeSeizoenen anderzijds. In dat verband is de vraag gerezen of de besluitvorming met betrekking tot 

het faciliteren van de constructie binnen DeSeizoenen voldoende zorgvuldig en onafhankelijk is 

geweest.  

Publieke middelen  

De centrale Cliëntenraad had ook zijn zorg uitgesproken dat er publieke middelen die bestemd zijn 

voor de zorg binnen DeSeizoenen thans via huur- en dienstenovereenkomsten wegvloeien naar 

zustervennootschappen, waarvoor, anders dan voor DeSeizoenen, geen verbod op winstuitkering 

geldt. Met betrekking tot de huidige situatie heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat er geen 

concrete aanwijzingen zijn dat hiervan sprake is.  

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2018:1465 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-zorgverzekeraars-beleggen-zelf-in-peperdure-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-zorgverzekeraars-beleggen-zelf-in-peperdure-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2018/04/30/aanbieding-rapport-over-budgetverdeelmodellen-sociaal-domein
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/De-Ondernemingskamer-gelast-een-onderzoek-bij-DeSeizoenen-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1465
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Uitleg van de Wet langdurige zorg 

Rechtspraak.nl, 26-04-2018 

De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 25 april 2018 de Wet langdurige zorg (Wlz) 

uitgelegd. 

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:1170 

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:4955 - Aanbesteding pacemakers en ICD's 

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 26-04-2018  

Datum publicatie 26-04-2018  

Zaaknummer C-09-548520-KG ZA 18-187 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding pacemakers en ICD's. Clusterverbod. Gunningscriterium. Technische specificaties. 

Toepasselijkheid en proportionaliteit algemene (paritaire) voorwaarden. Geldigheid eis. 

Aanbestedingsplicht. Bepaalbaarheid opdracht. Strijd met WMH en GMH. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:4954 - Aanbesteding pacemakers en ICD's 

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 26-04-2018 

Datum publicatie26-04-2018  

Zaaknummer C-09-548485-KG ZA 18-184 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding pacemakers en ICD's. Technische specificaties.  Plafondprijs. Strijd met 

aanbestedingsplicht. Bepaalbaarheid opdracht. Toepasselijke (paritaire) algemene voorwaarden. 

Disproportionele bepalingen in algemene voorwaarden. Strijd met WMG en GMH. 

 

ECLI:NL:RVS:2018:1353 – Geneesmiddelen  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 25-04-2018  

Datum publicatie 25-04-2018  

Zaaknummer 201506326/1/A3 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2015:4985, Bekrachtiging/bevestiging  

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij afzonderlijke besluiten van 3 juli 2012 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen 

(hierna: het College) de door IPS aangevraagde parallelhandelsvergunningen voor de 

geneesmiddelen Diclofenac Gel Teva 1,16%, gel 11.6 mg/g (hierna: Diclofenac) en Adapaleen Teva 1 

mg/g, gel (hierna: Adapaleen) geweigerd. 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Uitleg-van-de-Wet-langdurige-zorg.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1170
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:4955
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:4954
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1353
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Nieuwe bekostiging orgaanuitname na overlijden 

Nieuwsbericht | 25-04-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit verleent per 1 juli 2018 een nieuwe subsidie voor de beschikbaarheid 

van drie teams die orgaanuitname na overlijden uitvoeren. Vanaf deze datum wijzigt de regio -indeling 

waarbinnen de zelfstandige uitname teams (ZUT) deze orgaanuitnames uitvoeren. Hier hoort ook een 

aangepaste bekostiging bij. 

 

NZa: meer aandacht voor aard en ernst zorgvraag bij contractering wijkverpleging 

Nieuwsbericht | 26-04-2018  

In de contractering van wijkverpleging gaat veel goed. Dit signaleert de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa) in de monitor contractering wijkverpleging. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders samen afspraken maken. Zo krijgt de patiënt uiteindelijk betere zorg. 

Zorgverzekeraars regelen bijvoorbeeld achtervang voor kinderen die ernstig ziek zijn en 

thuisverpleging nodig hebben. Als er wachtlijsten ontstaan voor deze medische kindzorg thuis zorgt 

de zorgverzekeraar dat deze patiënten door een andere aanbieder kunnen worden geholpen. Zonder 

contractafspraken was dit niet gelukt. Daarnaast organiseren zorgverzekeraars met gecontracteerde 

aanbieders de niet planbare zorg in de regio‟s. 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief bij de monitor 'Contractering wijkverpleging 2018' - Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-

2018 

NZa: druk op tarieven risico voor wijkverpleging – ActiZ, 26-04-2018 

ZN eens met NZa: betere zorg door afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders  – ZN, 26-

04-2018 

 

Zorginkoop medisch-specialistische zorg 2019 kan van start 

Nieuwsbericht | 30-04-2018  

De NZa publiceert vandaag de zorgprestaties en maximumtarieven voor de medisch-specialistische 

zorg in 2019. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee van start met de 

contractonderhandelingen voor 2019. 

Europese Commissie  
 

Gegevens in de EU: Commissie zorgt voor meer beschikbaarheid en stimuleert delen van 

gezondheidsgegevens 

Persbericht Brussel, 25-04-2018 

De Europese Commissie komt vandaag met een reeks maatregelen om de beschikbaarheid van 

gegevens in de EU te verbeteren. Daarbij wordt uitgegaan van de initiatieven die zij al heeft genomen 

om een impuls te geven aan het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens op de digitale 

eengemaakte markt. 

Gegevensgestuurde innovatie is van cruciaal belang voor de groei van de markt, het scheppen van 

werkgelegenheid, met name in kmo's en start-ups, en het ontwikkelen van nieuwe technologieën. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/25/nieuwe-bekostiging-orgaanuitname-na-overlijden
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/26/nza-meer-aandacht-voor-aard-en-ernst-zorgvraag-bij-contractering-wijkverpleging
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_236195_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/26/aanbiedingsbrief-bij-de-monitor-contractering-wijkverpleging-2018
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/04/nza-druk-op-tarieven-risico-voor-wijkverpleging
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2977234945
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/04/30/zorginkoop-medisch-specialistische-zorg-2019-kan-van-start
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_nl.htm
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Hierdoor krijgen burgers makkelijker toegang tot hun gezondheidsgegevens en kunnen zij die beter 

beheren. Daarnaast kunnen overheden die gegevens beter benutten ten behoeve van onderzoek, 

preventie en de hervorming van gezondheidsstelsels. 

Sector nieuws 
 

Extra budget verpleeghuiszorg naar personeel en technologie 

ActiZ, 23-04-2018 

Vandaag, maandag 23 april 2018, overhandigt ActiZ de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis aan 

minister Hugo de Jonge. In de publicatie vertellen bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij de 

extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten, welke 

afwegingen zij daarbij maken en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. Deze 

verantwoording gaat over een deel van het eerste beschikbaar gestelde budget. In 2018 gaat het 

landelijk om € 435 miljoen, ruim 4% van het totale budget voor verpleeghuiszorg.  

 

Landelijk Schakelpunt voorziet in behoefte zorgverleners 

ZN, 23-04-2018 

De elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voorziet 

nadrukkelijk in een behoefte. Daarmee is het LSP, sinds de start vijf jaar geleden, een belangrijk 

hulpmiddel geworden in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is de basis voor veel vormen van 

gegevensuitwisseling in de reguliere- en spoedzorg, nu en in de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek 

van VZVZ in samenwerking met onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

 

Analyse overstapseizoen: zorgpremie stabiel  

ZN, 24-04-2018 

De gemiddelde nominale jaarpremie voor de zorgverzekering stijgt per 2018 met 1,8% en komt uit op 

1.378 euro. Daarmee stijgt de nominale premie minder dan in 2017. Per 1 januari 2018 is 6,2% van 

de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ten opzichte van vorig jaar is dit een 

minimale afname, toen kwam het overstappercentage uit op 6,4%. Dat blijkt  uit de Zorgthermometer 

Verzekerden in beeld, de jaarlijkse analyse van het overstapseizoen door Vektis. 

 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders uniformeren niet-concurrentiële contractafspraken 

ZN, 24-04-2018 

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de uniforme overeenkomst 

Medisch Specialistische Zorg. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, 

zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, NVZ, NFU en ZKN hier intensief aan samengewerkt.  

Dit resultaat komt voort uit het traject „succesvol contracteren‟ waar zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders gezamenlijk hebben nagedacht over de optimalisatie van het 

zorgcontracteringsproces. 

 

ZonMw Parels voor baanbrekend onderzoek naar gebruik dure geneesmiddelen 

ZN, 30-04-2018 

Wat is de meerwaarde van een gerichte behandeling met dure (wees)geneesmiddelen? De 

onderzoeksgroepen van Carla Hollak (AMC) en Nicole van de Kar (Radboudumc) zochten het ui t bij 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/04/extra-budget-verpleeghuiszorg-naar-personeel-en-technologie
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2968420352
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2970058752
https://www.vektis.nl/uploads/Publicaties/Zorgthermometer/Zorgthermometer%20Verzekerden%20in%20Beeld_def.pdf
https://www.vektis.nl/uploads/Publicaties/Zorgthermometer/Zorgthermometer%20Verzekerden%20in%20Beeld_def.pdf
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2970058753
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2984935424
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respectievelijk de ziekte van Fabry en aHUS. Voor deze zeldzame aandoeningen blijkt een 

geïndividualiseerde behandeling mogelijk. Voor hun baanbrekende onderzoek hiernaar ontvingen 

beide onderzoeksgroepen een ZonMw Parel tijdens het zesde landelijke congres Goed Gebruik 

Geneesmiddelen op 19 april 2018. 

 

Iedereen verdient het om lachend tachtig te worden 

GroenLinks, 23-04-2018 Corinne Ellemeet Tweede Kamer  

Willen we dat onze ouderen lachend tachtig worden, dan moet het schot weg tussen zorg en welzijn. 

Dat is de kern van de vandaag verschenen notitie Lachend Tachtig, waarin Kamerlid Corinne 

Ellemeet de toekomstvisie van GroenLinks op ouderenzorg ontvouwt. 

Zie ook: 

“Richt je op de patiënt en zinnige zorg” – KNMG, 24-04-2018 

 

Proeftuinen SamenBeter model voor toekomst sociaal domein? 

VNG, 24-04-2018 

In maart bezocht een delegatie van de VNG de Proeftuin in Amsterdam Westerpark. Dit initiatief van 

SamenBeter focust op gezondheidsbevordering in de wijk. De VNG is geïnteresseerd in 

vernieuwende initiatieven die aansluiten bij lokale wensen van bewoners, en de rol van gemeenten 

hierin. 

 

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg 

CBS, 30-04-2018 

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen 

van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door 

wijk-of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Zie ook: 

Minister De Jonge heeft blinde vlek voor jeugdzorg – FNV, 30-04-2018 

Publicaties 
 

WPNR 2018/7192 - Statutaire inrichting van zorginstellingen en het wetsvoorstel Wet toetreding 

zorgaanbieders 

Deze bijdrage beschrijft de nieuwe meld- en vergunningsplicht en gaat in op de vraag in hoeverre 

aanpassing van de statuten van zorginstellingen is vereist en geeft voorstellen tot verbetering van de 

Wtza. 

  

Beliefs, Preferences and Health Insurance Behavior 

K.J. van Wilgenburg (Kim)   

Erasmus University Rotterdam, 2018-04-26  

Verwachtingen, voorkeuren en gedrag in relatie tot een zorgverzekering 

 

No. 11351: Do Dutch Dentists Extract Monopoly Rents?  

IZA Discussion Paper, 11351. 

Nadine Ketel, Edwin Leuven, Hessel Oosterbeek, Bas van der Klaauw  

https://groenlinks.nl/nieuws/iedereen-verdient-het-om-lachend-tachtig-te-worden
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/richt-je-op-de-patient-en-zinnige-zorg-1.htm
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/proeftuinen-samenbeter-model-voor-toekomst-sociaal-domein
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/ruim-400-duizend-jongeren-krijgen-jeugdzorg
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/april/Minister-De-Jonge-heeft-blinde-vlek-voor-jeugdzorg/
https://repub.eur.nl/pub/105648
https://www.iza.org/publications/dp/11351/do-dutch-dentists-extract-monopoly-rents
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