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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 30 april – 7 mei 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2018, over Medisch specialistische 

zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg   

02-05-2018 | Kamerstuk 29248 nr. 310 | Tweede Kamer 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kamerbrief over Onderuitputting macrokader ggz 2016 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-05-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de onderuitputting in het 

macrokader voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

 

Kamerbrief over Voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en andere 

wetten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-05-2018 

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Kamer een brief over het Voorstel 

van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband 

met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de 

gezondheidszorg. 

Bijlagen: 

Tweede nota van wijziging Wmg - Kamerstuk: Nota van wijziging | 03-05-2018 

Nota naar aanleiding van het nader verslag wetswijziging Wmg - Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader 

verslag | 03-05-2018 

 

Kamerbrief over privatisering Intravacc 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-05-2018 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29248-310.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29248-310.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/04/kamerbrief-over-onderuitputting-macrokader-ggz-2016
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/03/kamerbrief-over-voorstel-van-wet-tot-wijziging-van-de-wet-marktordening-gezondheidszorg-en-andere-wetten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/03/kamerbrief-over-voorstel-van-wet-tot-wijziging-van-de-wet-marktordening-gezondheidszorg-en-andere-wetten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/01/kamerbrief-over-privatisering-intravacc
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om 

Intravacc te privatiseren door middel van het oprichten van een BV. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Ontwerpstatuten voor de op te richten Intravacc BV - Publicatie | 29-03-2018 

Overleg op grond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Intravacc BV - Brief | 26-06-

2017 

Advies Algemene Rekenkamer - Brief | 01-05-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: 

geen haan die er naar kraait‟ 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2018 

Minister De Jonge (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht 

„Zorgondernemers kunnen keer op keer failliet gaan: geen haan die er naar kraait‟. 

 

Beantwoording Kamervragen over belangenverstrengeling in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-04-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over 

belangenverstrengeling in de zorg. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBMNE:2018:1837 - Massale opzegging zorgovereenkomsten met Zilveren Kruis c.s. door 

zorgaanbieders 

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 01-05-2018  

Datum publicatie 04-05-2018  

Zaaknummer C/16/456535 / KG ZA 18-140 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Massale opzegging zorgovereenkomsten met Zilveren Kruis c.s. door zorgaanbieders. De nadien 

toegepaste selectie door Zilveren Kruis c.s. en het niet aanbieden van een addendum op de 

zorgovereenkomst aan eisers is in strijd met redelijkheid en billijkheid.  

 

ECLI:NL:CBB:2018:138 - Wet marktordening gezondheidszorg 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 05-04-2018  

Datum publicatie 03-05-2018  

Zaaknummer 17/1481 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98zorgondernemers-kunnen-keer-op-keer-failliet-gaan-geen-haan-die-er-naar-kraait%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98zorgondernemers-kunnen-keer-op-keer-failliet-gaan-geen-haan-die-er-naar-kraait%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/04/30/beantwoording-kamervragen-over-belangenverstrengeling-in-de-zorg
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1837
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1837
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:138
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Wet marktordening gezondheidszorg. Aanvragen op grond van de beleidsregel Garantieregeling 

kapitaallasten 2013-2016. Onduidelijk geformuleerde bepaling in beleidsregel. Het College is van 

oordeel dat voor wat betreft de vraag of ondanks de gebrekkige formulering van de onderhavige 

bepaling, de bedoeling van de beleidsregel niettemin duidelijk was, betekenis toekomt aan de overige 

bepalingen van en de toelichting bij de beleidsregel en aan het gegeven dat de beleidsregel 

onderdeel vormt van een geheel van overgangsmaatregelen. Het College is voorts van oordeel dat 

appellante bij het doen haar haar aanvragen zich minstens had dienen af te vragen in hoeverre haar 

lezing van de bepaling overeenkwam met de bedoeling van de beleidsregel. Het beroep op het 

rechtszekerheidsbeginsel faalt. Geen bijzondere omstandigheden. Beroep ongegrond. 

 

ECLI:NL:GHARL:2018:2652 - Europese openbare aanbesteding 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 20-03-2018  

Datum publicatie 03-05-2018  

Zaaknummer 200.231.378 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Europese openbare aanbesteding „Openbare aanbesteding INK012 ambulante Wmo en Jeugdhulp 

2018-2021‟ 

Toezicht 

Autoriteit Consument & Markt 

Visie & opinie 

Lagere medicijnprijzen hoeven innovatie niet in de weg te staan 

08-05-2018 

Minister moet maatschappelijk rendement leidend maken bij vaststelling medicijnprijs 

Het verlagen van de prijzen voor dure innovatieve geneesmiddelen kan juist bevorderlijk zijn voor de 

innovatieprikkels. Dit staat in schril contrast met hoe er tot nu toe over hoge medicijnprijzen wordt 

gediscussieerd. 

Vaak als er een nieuw medicijn aanklopt op de poort van het basispakket hebben we dezelfde 

discussie. De prijzen zijn enorm hoog, er ontstaat ophef, ziekenhuizen en verzekeraars klagen steen 

en been, patiënten hopen er het beste van, maar uiteindelijk betalen we vrijwel altijd. De discussie 

rond het middel Spinraza, voor mensen met een zeldzame spierziekte, is exemplarisch.  

Document: 

Lagere medicijnprijzen hoeven innovatie niet in de weg te staan 

 

Correspondentie  

Intrekking melding overname deel van Virenze door Parnassia (eindmededeling) - 30-04-2018 

 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:2652
https://www.acm.nl/nl/publicaties/lagere-medicijnprijzen-hoeven-innovatie-niet-de-weg-te-staan
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-05/lagere-medicijnprijzen-hoeven-innovatie-niet-in-de-weg-te-staan.pdf
https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-melding-overname-deel-van-virenze-door-parnassia-eindmededeling


 

 

Week 19  

News Update Zorg 

4/6 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa controleert inkoopbeleid zorgverzekeraars 

Nieuwsbericht | 02-05-2018  

Alle zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid voor 1 april gepubliceerd. Dat blijkt uit een 

inventarisatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wel moest een aantal zorgverzekeraars nog wat 

kleine zaken verduidelijken. Dit hebben ze inmiddels allemaal gedaan. 

 

Aanpassing resultaten kostenonderzoek langdurige zorg (Wlz) 

Nieuwsbericht | 03-05-2018  

Recent heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit een kostprijsonderzoek voor de 

langdurige zorg uitgevoerd. De NZa heeft samen met KPMG het kostprijsonderzoek de afgelopen 

weken geverifieerd. Daarbij hebben wij een fout ontdekt in één van de formules van KPMG. Dit heeft 

impact op de landelijk gemiddelde kostprijs van 140 prestaties, waardoor bij 152 instellingen één of 

meer kostprijzen moesten worden aangepast. Kijk voor meer informatie op de website van KPMG. 

Europese Commissie  
 

Conference on “Best practices in implementing the International Health Regulations”  

News 04-05-2018 

7-8 June 2018, Acropolis Museum, Athens, Greece 

On 7 and 8 June, the Hellenic Centre for Disease Control and Prevention (HCDCP) and the Greek 

Ministry of Health in collaboration with the European Commission and the Consumers, Health, 

Agriculture and Food Executive Agency are organising a two-day conference on “Best Practices in 

implementing the International Health Regulations”. 

The main axes of this two-day conference are: 

 Overview of the EU health security framework under Decision 1082/2013/EU on serious cross -

border health threats and the interconnection with the International Health Regulations (IHR) 

 Interoperability of sectors in addressing serious cross-border health threats and implementation 

of IHR core capacity standards 

 Dissemination of the results of European Union projects in the field of health security  

 Sharing good practices and lessons learned towards further improvement of IHR implementation  

 

Evaluation of EMA fee system for the approval and monitoring of medicines: public consultation 

launched today 

News 02-05-2018 

Today, the Commission launches a public consultation as a part of a study supporting the evaluation 

of the fee system for the European Medicines Agency‟s (EMA) activities relating to the approval and 

monitoring of medicines for people and animals. Input will help the study team to assess the extent to 

which the current fee and remuneration system of the EMA is cost-based, fair, proportionate and not 

unduly complex. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/02/nza-controleert-inkoopbeleid-zorgverzekeraars
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/03/aanpassing-resultaten-kostenonderzoek-langdurige-zorg-wlz
https://home.kpmg.com/nl/nl/home/insights/2018/01/kpmg-doet-onderzoek-naar-kosten-langdurige-zorg.html
http://ec.europa.eu/chafea/news/news587.html
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=8562&page=1&fullDate=Mon%2005%20Feb%202018&lang=default
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=8562&page=1&fullDate=Mon%2005%20Feb%202018&lang=default
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Sector nieuws 
 

Ziekenhuis weigert bedekkende kleding medewerkster: 'geen discriminatie' oordeelt College 

College voor de Rechten van de Mens, 01-05-2018 

Een coördinerend medewerkster van de afdeling bloedafname wil vanwege haar geloof haar armen 

bedekken. Het ziekenhuis waar zij werkt wil juist dat zij haar onderarmen vrijhoudt, zodat zij schoon 

kan werken. De vrouw voelt zich gediscrimineerd door dit beleid. Het College oordeelt dat er in dit 

geval geen sprake is van discriminatie op grond van godsdienst. 

 

Eensgezinde aftrap van kwaliteitsslag in de wijkverpleging 

ZN, 01-05-2018 

Vandaag heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen met ActiZ, Branchebelang Thuiszorg 

Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PN) en V&VN het Kwaliteitskader Wijkverpleging 

ingediend bij Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het kwaliteitskader is de eerste gezamenlijke inspanning 

om de wijkverpleging verder te ontwikkelen, om met name de kwaliteit van zorg te vergroten waarbij 

steeds de wens van de cliënt centraal staat. Dat wat de cliënt zelf kan en wil wordt voortaan het 

uitgangspunt voor wijkverpleging. Wijkverpleging zal goede zorg en ondersteuning bieden, maar ook 

een toenemend beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen en hun naasten.  

 

Sluiten hoofdlijnenakkoord MSZ vraagt om akkoord over huisartsenzorg  

LHV, 01-05-2018 

Het vorige week donderdag bereikte onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg (MSZ) is 

een positieve ontwikkeling, vinden de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, vereniging 

voor eerstelijnsorganisaties, maar wel moet er een goed akkoord over huisartsenzorg op volgen. De 

LHV en InEen willen graag een hoofdlijnenakkoord en hebben zeven punten uitgewerkt.  

 

Jaarbericht 2017  

RVS, 02-05-2018 

Het jaarbericht 2017 is een overzicht van alle door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS) uitgebrachte adviezen en producten in 2017. In het jaarbericht kijkt de RVS ook vooruit naar 

een aantal in 2017 voorbereide adviezen en producten die de RVS in 2018 uitbrengt. 

 

Moreel kompas 

WFZ, april 2018 

Fraude – ook wel aangeduid met termen als bedrog, valsheid in geschrifte, oplichting en dergelijke  

– komt in ontelbare varianten voor. Algemeen verwoord gaat het hierbij om het opzettelijk benadelen 

van anderen om er zelf beter van te worden op een manier die onrechtmatig of onwettig is. Die 

laatste toevoeging is van cruciaal belang. 

 

Fraude met pgb's trekt georganiseerde misdaad 

VNG, 07-05-2018 

In toenemende mate richt de georganiseerde misdaad zich op lucratieve zorgfraude met pgb‟s. Het 

Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG merkt sinds vorig jaar een toename van 

grootschaliger fraude door zorgbureaus die speciaal voor dit doel door criminelen zijn opgericht. 

https://www.mensenrechten.nl/berichten/ziekenhuis-weigert-bedekkende-kleding-medewerkster-geen-discriminatie-oordeelt-college
https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2018-40
https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2018-40
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=2986803200
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/sluiten-hoofdlijnenakkoord-msz-vraagt-om-akkoord-over-huisartsenzorg
https://www.raadrvs.nl/actueel/item/jaarbericht-2017
http://www.wfz.nl/download_file/force/268/173
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/fraudepreventie-wmojeugd/nieuws/fraude-met-pgbs-trekt-georganiseerde-misdaad
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Publicaties 
 

Gst. 2018/55 - De Gemeentestem, Jeugdwet, drie jaren jurisprudentie 

Elferink, W.  

  

Gst. 2018/64 - De Gemeentestem, Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein (deel 1)  

Bruggeman, C.W.C.A. e.a.  

 

 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   
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