Week 18 & 19

News Update Zorg

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 april - 6 mei 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
Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg
Brief regering; Visie op medische technologie (MedTech)
01-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 32805, nr. 82
Bijlagen:
Toelichting op de ambities en maatregelen
De MedTech markt: ontwikkelingen en impact op de zorg – een analyse

Thuiszorg
Brief regering; Nivel rapport: ‘Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis, een
verkennend onderzoek naar de praktijk’
01-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 23235, nr. 180
Bijlage:
Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis, een verkennend onderzoek naar de
praktijk

Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Onderzoek naar informatiebehoefte verzekerden kwaliteit van zorg
26-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 983
Bijlagen:
Onderzoek informatiebehoefte kwaliteit van zorg. Behoefte van Nederlanders aan door
zorgverzekeraars verstrekte informatie over kwaliteit van zorg
Vinden Nederlanders dat de kwaliteit van zorg verschilt tussen zorgaanbieders?

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.
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Kwaliteit van zorg
Brief regering; Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over d e leidraad
cultuurspecifieke zorg toevoegen aan het programma Thuis in het Verpleeghuis (Kamerstuk 31765 397)
23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 408
Brief regering; Beleidsreactie Gezondheidsraad-advies Plaatjesrijk plasma
25-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 409
Brief regering; Rapportage Pilot Werkwijze CIZ versnelt
01-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 410
Bijlagen:
Rapportage Pilot Werkwijze CIZ versnelt
Afschrift brief CIZ

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het
creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen
kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te
nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
Nota naar aanleiding van het verslag
26-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35124, nr. 6

Academische zorg
Brief regering; Hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020
29-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 32864, nr. 6

Ziekenhuiszorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht in Trouw.nl d.d. 1 april
2019 over "Ziekenhuis weigert bloed prikken bij patiënt van concurrent"
23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 217

Eerstelijnszorg
Brief regering; Plan van aanpak voor balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg
23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 33578, nr. 63
Bijlage:
Plan van aanpak. Vervolg op het onderzoek Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg

Langdurige zorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over bewoners van een Fokuswoning en de Wlz
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23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 249

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 ov erleden patiënt
Brief regering; Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder over
inzage door een onafhankelijke arts (Kamerstuk 34994-18)
23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 19
Gewijzigd voorstel van wet
23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. A

Internetconsultaties
Wet transparantieregister zorg
Initiatiefwetsvoorstel van Lilianne Ploumen (PvdA) dat regelt dat alle transacties groter dan vijftig
euro, tussen farmaceutische – en hulpmiddelenindustrie enerzijds en beroepsbeoefenaar of
patiëntenvereniging anderzijds moeten worden gemeld in een openbaar register.
Publicatiedatum: 29-04-2019
Einddatum consultatie: 10-06-2019
Besluit Wmcz 2018
Het Besluit Wmcz 2018 gaat over medezeggenschap in de zorg. Het is een besluit bij het
wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Het besluit regelt:
1. Welke instellingen niet onder het wetsvoorstel gaan vallen. Deze instellingen hoeven geen
cliëntenraad in te stellen.
2. Welke instellingen pas een cliëntenraad in hoeven te stellen als ze met meer dan 25 personen zorg
verlenen.
Publicatiedatum: 25-04-2019
Einddatum consultatie: 23-05-2019
Besluit medische hulpmiddelen
Medische hulpmiddelen zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven en gezondheid van veel
Nederlanders. Vanaf 26 mei 2020 is de Europese Verordening Medische Hulpmiddelen van
toepassing. Om de verordening goed uit te voeren, zijn extra regels nodig. Een deel van de regels
komt in het Besluit Medische Hulpmiddelen, met regels over:
implantaatkaart;
permanente rimpelvullers;
herverwerking van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik;
herverwerking van herbruikbare medische hulpmiddelen.
Publicatiedatum: 25-04-2019
Einddatum consultatie: 24-05-2019

3/12

Week 18 & 19

News Update Zorg
Besluit tot regeling van de herregistratie van de physician assistant
De consultatie heeft tot doel belangstellenden de mogelijkheid te geven te reageren op een ontwerp
van algemene maatregel van bestuur om regels te stellen over de periodieke registratie van
phyisician assistants.
Publicatiedatum: 25-04-2019
Einddatum consultatie: 26-05-2019

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minder administratieve lasten GGZ door anders verantwoorden
Nieuwsbericht | 23-04-2019
Zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorgverzekeraars gaan aan de slag met
een nieuwe manier van verantwoorden, die de administratieve lasten van professionals substantieel
vermindert. Daarover heeft de taskforce gepast gebruik in de GGZ een advies uitgebracht. In de
huidige praktijk wordt onnodig veel geregistreerd, soms door onduidelijkheid over de eisen, maar ook
vaak uit angst om het onjuist te doen.
Kamerbrief over verzoek uit regeling met reactie op wachtlijsten van een jaar na het sluiten van het
MC Slotervaart
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019
Minister Bruins biedt zijn reactie, op verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, op het bericht “Tot een jaar wachten voor ziekenhuisbehandeling na sluiting MC
Slotervaart”, over toenemende wachtlijsten bij ziekenhuizen in de regio Amsterdam.
Kamerbrief over feitelijke vragen over de stand van zaken rondom het faillissement van ziekenhuizen
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019
Minister Bruins beantwoordt de feitelijke vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, over de stand van zaken rondom het faillissement van de failliete ziekenhuizen.
Bijlagen:
Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde bij sluiting van SEH’s van MC Slotervaart en
van MC Zuiderzee Ziekenhuis Lelystad - Brief | 24-04-2019
Bereikbaarheidsanalyse Urk en omgeving - Brief | 24-04-2019
Kamerbrief over het bericht ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie'
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019
Minister Bruins reageert op de strategische koers van de samenwerkende algemene ziekenhuizen
(SAZ): ‘Van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie: 28 regionale ziekenhuizen lanceren nieuwe
strategische koers’.
Kamerbrief over Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd
Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019
Aanbiedingsbrief van minister De Jonge over het verdiepend onderzoek naar jeugdhulp.
Bijlagen:
Analyse volume jeugdhulp – Eindrapportage - Rapport | 24-04-2019
Analyse Fonds tekortgemeenten - Rapport | 24-04-2019
Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten - Rapport | 24-04-2019
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Kamerbrief over stand van zaken overgangsregeling wetsvoorstel BIG II en aanbieden rapport
‘Arbeidsmarkt toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’
Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2019
Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken betreft overgangsregeling
wetsvoorstel BIG II en biedt het rapport ‘Arbeidsmarkt toekomstbestendige beroepen in de verpleging
en verzorging’ aan.
Bijlagen
Voorwoord - Brief | 25-04-2019
Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging – Hoofdrapport
- Rapport | 25-04-2019
Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging - Bijlage
onderzoeksbevindingen en doorrekeningen - Rapport | 25-04-2019
Zie ook:
Minister praat BoZ-partijen bij over overgangsregeling wet BIG II – BoZ, 02-05-2019
Kamerbrief over verzoek uit Regeling van werkzaamheden betreft het bericht ‘Data
honderdduizenden patiënten in stilte naar Google verhuisd’
Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2019
Minister Bruins biedt een reactie op een verzoek uit Regeling van werkzaamheden betreft het bericht
‘Data honderdduizenden patiënten in stilte naar Google verhuisd’.
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Medische gegevens duizenden Nederlanders
verplaatst naar Google: Riskant' - Kamerstuk: Kamervragen | 26-04-2019
Beantwoording Kamervragen over opslag medische data bij Google - Kamerstuk: Kamervragen | 2604-2019
Kamerbrief over Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in
zorginstellingen
Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2019
Minister Bruins biedt de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.
Bijlage:
Kamerstuk: Memorie van antwoord | 26-04-2019
Beantwoording Kamervragen over bericht 'Private equity goed voor recordaantal overnames in
Nederlandse zorg'
Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2019
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het bericht 'Private equity goed voor recordaantal
overnames in Nederlandse zorg'.
Beantwoording Kamervragen over tarieven jeugd-ggz
Kamerstuk: Kamervragen | 23-04-2019
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over het bericht 'Tarieven jeugd -ggz dekken de kosten
niet'.
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Beantwoording Kamervragen over noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed wordt door
zorgverzekeraars
Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2019
Minister De Jonge beantwoordt de vragen over noodzakelijke terminale zorg die niet altijd vergoed
wordt door zorgverzekeraars.
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg
nog altijd niet goed loopt - Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2019
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Patiëntdossiers in te zien door lek bij ziekenhuis
OLVG’
Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2019
Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘Patiëntdossiers in te zien door lek bij
ziekenhuis OLVG’
Beantwoording Kamervragen over eenzijdige besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch
Nederland inzake patiëntenvervoer tussen Saba en Sint Maarten
Kamerstuk: Kamervragen | 25-04-2019
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özutok (GL) over eenzijdige
besluiten van Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland betreft patiëntenvervoer tussen Saba en
Sint Maarten.
Kamervragen over het bericht dat toezichthouders een rem willen op BV -constructies
Kamerstuk: Kamervragen | 29-04-2019
Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het bericht dat toezichthouders een rem willen op
BV-constructies.

Rechtspraak
Rechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremie
Rechtspraak.nl, 29-04-2019
De rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor
mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de
schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en
incassopartijen aanwezig. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te
geven en mensen met problematische schulden verder te helpen.
ECLI:NL:GHAMS:2019:1463
Instantie Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 23-04-2019 Datum publicatie 30-04-2019
Zaaknummer 200.231.300/01
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
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Gezondheidsrecht. Wet marktordening gezondheidszorg. Zorgverzekeraars betalen zorgaanbieder op
basis van onregelmatige declaraties: toerekenbare tekortkoming zorgaanbieder of onverschuldigde
betaling? Uitleg overeenkomst in het licht van art. 35 lid 4 Wmg. Extrapolatie resultaten van een
steekproef waaruit blijkt 41,14% van de gecontroleerde declaraties onjuist is? Rechtbank Midden Nederland 27 mei 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:3426). Grondslag en voorwaarden extrapolatie.
ECLI:NL:RBGEL:2019:1795
Instantie Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 19-03-2019 Datum publicatie 26-04-2019
Zaaknummer 349203
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie
Kort geding. Zorgverzekeringskwestie. Vordering tot betaling van (voorschot op) gedeclareerde zorg.
Aannemelijk dat geleverde gedeclareerde zorg niet overeenkomt met hetgeen van de zorgaanbieder
mag worden verwacht. Aangenomen moet echter worden dat op dit moment voldoende is verrekend
om het ten onrechte uitbetaalde bedrag te dekken, zodat de zorgverzekeraar de betaling van
declaraties onder bepaalde voorwaarden weer dient te hervatten.
ECLI:NL:RBOVE:2019:1387
Instantie Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak 20-02-2019 Datum publicatie 24-04-2019
Zaaknummer C/08/219899 / HA ZA 18-304
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Overeenkomst tot leveren en implementeren software, uitleg (beëindiging)voorwaarde overeenkomst,
overeenkomst op rechtsgeldige wijze ontbonden.
ECLI:NL:RBAMS:2019:1961
Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 13-03-2019 Datum publicatie 23-04-2019
Zaaknummer AWB - 18 _ 3689
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Afwijzing initiatief voor een kliniek (screening kanker) op grond van de Wet op het
bevolkingsonderzoek. Er is niet voldaan aan twee vereisten uit de Wet op het bevolkingsonderzoek.
Het door eiser voorgestelde bevolkingsonderzoek is naar wetenschappelijke maats taven ondeugdelijk
en het te verwachten nut van het bevolkingsonderzoek weegt niet op tegen de risico’s daarvan voor
de gezondheid van de te onderzoeken personen.
ECLI:NL:RBOBR:2019:2005
Instantie Rechtbank Oost-Brabant
Datum uitspraak 11-04-2019 Datum publicatie 24-04-2019
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Zaaknummer 18_1832
Rechtsgebieden Bestuursprocesrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
De minister voor Medische Zorg heeft subsidieaanvragen voor “VIPP2 2017-2018 Patiënt en
Informatie Module A1” en “VIPP2 2017-2019 Patiënt en Informatie Module A2” van een zorginstelling,
een diagnostisch centrum, afgewezen omdat die zorginstelling geen DBC-omzet heeft behaald. De
rechtbank vindt dat de subsidieregeling niet uitblinkt in duidelijkheid en structuur, maar dat wel
voldoende duidelijk is dat één van de subsidievoorwaarden is dat de aanvragende instelling DBC omzet heeft behaald. En omdat dat in deze zaak niet het geval is, heeft de minister de
subsidieaanvragen mogen afwijzen.
ECLI:NL:GHAMS:2018:5130
Instantie Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 19-06-2018 Datum publicatie 24-04-2019
Zaaknummer 200.205.302/01
Formele relaties Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2017:5306
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Vervolg van tussenarrest 19 december 2017. Zorgplicht van kliniek hield in patiënten bij wie PIPimplantaten waren geplaatst, aan te schrijven op het adres en onder de naam die de patiënt had
verstrekt. Niet vereist dat dit bij aangetekende brief (met bericht van ontvangst) zou gebeuren.
Onvoldoende gesteld dat de kliniek is tekortgeschoten in de nazorg of onzorgvuldig heeft gehandeld.
De eerste rechter heeft de vordering van de eiser terecht afgewezen.

Toezicht & advies
Nederlandse Zorgautoriteit
NZa neemt signalen rijbewijskeuringen onder de loep
Nieuwsbericht | 23-04-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt regelmatig klachten binnen over rijbewijskeuringen. Uit
een inventarisatie blijkt dat de meeste klachten gaan over hoge rekeningen door psychiaters en
neurologen. Sommige keurend medisch specialisten declareren standaard het hoogst to egestane
bedrag. Dat mag niet, want specialisten mogen alleen de directe en indirecte tijd in rekening brengen
die ze daadwerkelijk aan een keuring besteden. Ook blijkt dat mensen nergens terecht kunnen als ze
een klacht hebben over de keuring. Er bestaat voor rijbewijskeurders geen verplichting voor het
aanbieden van een klachtenprocedure.
Zorgplicht niet onder druk door inkoop implantaten
Nieuwsbericht | 24-04-2019
De manier waarop VGZ tandartsimplantaten inkoopt, betekent dat er voldoende zorg is voor haar
verzekerden. De informatie die patiënten hierover krijgen is over het algemeen goed. Dat blijkt uit
onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit na meldingen van vertegenwoordigers van tandartsen
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hierover. De verzekeraar vindt dat de gebruikte implantaten vaak te duur zijn en paste zijn tarieven
aan. Daarom hebben dit jaar minder tandarts-implantologen een contract afgesloten met VGZ.
NZa stelt voorwaarden aan concentratie Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis
Nieuwsbericht | 25-04-2019
Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen in het IJsselland
Ziekenhuis, maar de Nederlandse Zorgautoriteit verbindt daar wel een voorwaarde aan. De
ziekenhuizen moeten de komende vijf jaar jaarlijks aan de NZa rapporteren op welke wijze zij de
initiatieven voor verdere samenwerking vormgeven.
Bijlage:
Concentratiebesluit Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam – Stichting IJsselland
Ziekenhuis
NZa stimuleert juiste zorg op juiste plek in regels medisch-specialistische zorg 2020
Nieuwsbericht | 25-04-2019
Om de medisch-specialistische zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden is een
andere manier van zorg organiseren nodig; de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent zorg dichtbij
huis leveren als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Maar er is ook meer samenwerking
tussen zorgprofessionals onderling nodig. De regels voor de medisch -specialistische zorg 2020 zijn
hierop aangepast. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij.
NZa blij met registratiestandaard voor gepast gebruik
Nieuwsbericht | 26-04-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit is blij met de uitkomsten van de taskforce Gepast Gebruik ggz. Het
belangrijkste advies van de taskforce is dat er één registratiestandaard komt voor ggz -aanbieders
over gepast gebruik. Daarmee is voor ggz-aanbieders duidelijk welke gegevens ze moeten bijhouden
over de behandeling van hun patiënten, zodat ze achteraf aan de zorgverzekeraar kunnen aantonen
of de gegeven behandeling bewezen effectief is en of deze behandeling alleen is gegeven aan
patiënten die deze ook echt nodig hadden.
Boete voor zorginstelling voor misleidende informatie over polisaanbod
Nieuwsbericht | 07-05-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Wijkverpleging Nederland B.V. een boete van 150.000
euro op wegens misleiding. De zorginstelling stuurde haar cliënten een aanbod voor een collectiviteit
bij zorgverzekeraar ONVZ. Er was echter geen sprake van een collectiviteitsafspraak tussen de
zorgverzekeraar en de zorginstelling.

Autoriteit Consument & Markt
Nieuwsberichten
Meer onderzoek nodig naar fusie Trimenzo met Zorggroep Apeldoorn
25-04-2019
De Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Trimenzo willen fuseren. Trimenzo biedt verpleeghuiszorg
en complexe thuiszorg in de gemeente Voorst. Zorggroep Apeldoorn en omstreken biedt
ondersteuning bij wonen, zorg, behandeling en begeleiding van ouderen in Apeldoorn en omstreken,
waaronder in de gemeente Voorst. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit verpleeghuiszorg.
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De Autoriteit Consument & Markt concludeert dat er onder andere vervolgonderzoek nodig is naar de
gevolgen voor de verpleeghuiszorg voor inwoners van de gemeente Voorst.
Ziekenhuis OLVG mag onderdelen Medisch Centrum Slotervaart overnemen
02-05-2019
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname goed van onderdelen van he t failliete
Medisch Centrum Slotervaart door Stichting OLVG. De overname leidt weliswaar tot een sterkere
positie van het OLVG, maar uit onderzoek van de ACM blijkt dat ook zonder de overname de
patiënten van MC Slotervaart naar het OLVG (ziekenhuislocatie West) zouden zijn gegaan.
Besluit
Stichting Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen mogen fuseren (concentratiebesluit) 01-05-2019
Concentratiemelding
VitalAire wil Medidis overnemen (concentratiemelding) 29-04-2019

Zorginstituut Nederland
Zorginstituut: uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stijgen 10% in een jaar
Nieuwsbericht | 29-04-2019
De uitgaven aan dure geneesmiddelen die binnen de ziekenhuizen (intramuraal) gebruikt worden zijn
in een jaar met bijna 10% gestegen naar ruim 1,9 miljard euro per jaar. De kosten van buiten het
ziekenhuis (extramuraal) door bijvoorbeeld de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen zijn met
2,2%, in een jaar minder hard gestegen. Voor 2018 verwacht Zorginstituut Nederland dat de kosten
voor het basispakket hiervan zullen groeien naar bijna 4,7 miljard euro. Dit staat in de nieuwste
GIPeilingen, een actueel inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen
(farmaceutische zorg) en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten.

College voor de Rechten van de Mens
Geschillencommissie Zorgverzekeringen vraagt College om oordeel
30-04-2019
Niet alleen individuele verzoekers of antidiscriminatiebureaus, maar ook “degene die is belast met de
beslissing over een geschil met betrekking tot onderscheid als bedoeld in de gelijke
behandelingswetgeving”, kan het College voor de Rechten van de Mens vragen om te beoordelen of
er in een bepaalde situatie sprake is van discriminatie.
De Geschillencommissie Zorgverzekeringen deed dit, zodat het oordeel van het College kan worden
meegewogen in de behandeling van het geschil.

EU
Analytical Report - Improving Forecasting of Pharmaceutical Spending Insights from 23 OECD and
EU Countries
EC, 03-05-2019
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EU Health Policy
Country Notes - Pharmaceutical Expenditure Tracking, Budgeting and Forecasting in 23 OECD and
EU countries
EC, 03-05-2019
EU Health Policy
Pharmaceuticals: Commission launches new version of the Union Register
EC, 03-05-2019
Today, the European Commission is launching a new version of its Union Register of medicinal
products. Available since 1995, the Union Register lists all medicinal products for human and
veterinary use (over 1.300 medicines) authorised by the Commission through the centralised
procedure. It also covers designation of orphan medicinal products, refused authorisations and
reviews related to nationally authorised medicinal products. This update prov ides a whole range of
additional features, including filtering and export functionalities, and aims at offering an improved
experience for all users through simplified navigation and greater compatibility with mobile devices.

Sector nieuws
Percentage verzekerden dat wisselt van zorgverzekeraar een na hoogste sinds invoering
Zorgverzekeringswet
ZN, 24-04-2019
7% van de verzekerden wisselde dit jaar van zorgverzekeraar. Het percentage overstappers is het
een na hoogste sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006.
Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg in gebruik
ZN, 03-05-2019
Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren
van de kwaliteit in verpleeghuizen.
Sterk vereenvoudigde regels voor parallel registreren bij medisch specialistische zorg
NVZ, 01-05-2019
In de afgelopen periode hebben NVZ, ZN, NFU, FMS en NZa samengewerkt aan het vereenvoudigen
van de registratie- en declaratieregels.
Organisatie van eerstelijnsverblijf (ELV) flink verbeterd
ActiZ, 06-05-2019
De organisatie van ELV, een nog relatief jonge zorgsoort, is verder verbeterd dankzij de vaststelling
van een aantal verplichtende criteria.
Uitleg over aanpak huisartsentekorten
LHV, 02-2019
Vorige week berichtte de LHV over het plan van aanpak dat VWS en LHV hebben gemaakt voor de
bestaande en dreigende tekorten aan huisartsen.
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Zorgverlening van morgen
WFZ, april 2019
Het thema van deze Fizier is geheel ‘en vogue’. Er zijn tegenwoordig maar weinig onderwerpen
waarover in tijdschriften en op symposia zoveel wordt geschreven en gesproken.

Publicaties
428 duizend jongeren in jeugdzorg
CBS, 30-04-2019
Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland kregen 428 duizend jeugdzorg in 2018. Dat is bijna 1 op de
10 jongeren. Vooral jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van ons land krijgen vaak
jeugdzorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Dankzij een toegankelijk huis minder snel naar het verpleeghuis
ESB, 25-04-2019
De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen. Hiertoe voeren gemeenten
actief beleid om de woon-situatie van ouderen te verbeteren.
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