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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 6 – 13 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
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 inzake de intrekking van het wetsvoorstel
13-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. K
"De ontwikkelingen hebben sinds 30 juni 2014 niet stilgestaan. Het is dan ook het meest aangewezen
de wettelijke borging in een nieuw, verbeterd wetsvoorstel neer te leggen. Ik zal daarom een nieuw,
verbeterd wetsvoorstel met de door mij gewenste aanpassingen in procedure brengen.
Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in."

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 over Rapport 'Heft in eigen hand'
06-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. Z

Persoonsgebonden Budgetten
Brief regering; Broncode van het PGB2.0-systeem
06-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 25657, nr. 317
Bijlage:
Overzicht applicaties PGB2.0-systeem
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 april 2019, over PGB
08-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 25657, nr. 318

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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Acute zorg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 april 2019, over acute zorg/ambulance zorg
08-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 29247, nr. 283

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de
referentielanden
Nota naar aanleiding van het verslag
09-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35137, nr. 7

Topinkomens
Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over
de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017
08-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 30111, nr. 121

Officiële bekendmakingen
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 maart 2019, houdende
instelling van de begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
(Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens)
09-05-2019 Staatscourant 2019, 25737

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lancering website regiobeelden Juiste Zorg op de Juiste Plek
Nieuwsbericht | 07-05-2019
Het RIVM heeft in opdracht van VWS een interactieve website gemaakt die zorgaanbieders,
verzekeraars en gemeenten helpt bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige
zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod. Het resultaat is de website www.regiobeeld.nl. Hiermee kan
per gemeente inzicht worden verkregen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook
wordt de link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen kunnen de
website gebruiken bij het maken van data-analyses van de regio’s. De ontwikkeling van de site is een
belangrijke pijler die VWS aanbiedt in de ondersteuning van de beweging Juiste Zorg op de Juiste
Plek.
8 miljoen voor cliëntondersteuning
Nieuwsbericht | 09-05-2019
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt per 1 juni 8 miljoen euro
beschikbaar aan gemeenten om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en verbeteren. In totaal
investeert het kabinet 55 miljoen euro in de versterking van onafhankelijke cliëntond ersteuning.
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Kamerbrief over betaalbaarheid van de zorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 10-05-2019
Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over betaalbaarheid van de zorg.
Aanbieding taakopdracht werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020
Kamerstuk: Kamerbrief | 10-05-2019
Minister De Jonge (VWS) en minister Hoekstra (FIN) informeren de Tweede Kamer over de opdracht
aan de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020.
Bijlage:
Taakopdracht Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart 2020 - Publicatie | 10-05-2019
Kamerbrief over monitor zorginkoop wijkverpleging
Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2019
Minister De Jonge biedt de monitor zorginkoop wijkverpleging van de NZa aan de Tweede Kamer.
Bijlagen:
Aanbiedingsbrief monitor contractering wijkverpleging 2019 - Brief | 13-05-2019
Monitor Contractering wijkverpleging 2019 - Rapport | 13-05-2019
Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2019 - Rapport | 13-05-2019
Zie ook:
Ongecontracteerde wijkverpleging ontmoedigd, minutenregistratie neemt snel af – NZa, 13-05-2019
Zorgverzekeraars slagen in terugdringen niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging – ZN, 13-05-2019
Beantwoording Kamervragen over miljoenenschikking rivaroxaban
Kamerstuk: Kamervragen | 09-05-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de miljoenensch ikking van
farmaceuten Bayer en Johnson & Johnson van Amerikaanse claims over het bloedverdunningsmiddel
rivaroxaban (Xarelto).

Rechtspraak
ECLI:NL:RBMNE:2019:1873
Instantie Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak 08-03-2019 Datum publicatie 06-05-2019
Zaaknummer UTR 18/1103
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Aan derde-partij is een handelsvergunning verleend voor een generiek geneesmiddel. Een
geneesmiddel waarvan eiseres de handelsvergunninghouder is, is door derde -partij aangewezen als
referentiegeneesmiddel.
In geschil is of het referentiegeneesmiddel destijds in overeenstemming met het Europese
gemeenschapsrecht is verleend en of voor de berekening van de periode van dossierbescherming en
marktexclusiviteit van toelating van dit referentiegeneesmiddel mag worden uitgegaan.
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Voor het referentiegeneesmiddel is door Tsjechië in 2002 een handelsvergunning a fgegeven. Op 1
mei 2004 is Tsjechië toegetreden tot de EU. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat op
het moment van verlening van de handelsvergunning door Tsjechië de Tsjechische wetgeving in
overeenstemming was met de Europese geneesmiddelenwetgeving, zodat het geneesmiddel vanaf
het moment van toetreding van Tsjechië tot de EU als referentiegeneesmiddel kan worden gebruikt.
De rechtbank stelt voorop dat aan eiseres het recht toekomt om beroep in te stellen. Dit volgt uit de
arresten Olainfarm en Astellas van het Hof van Justitie van de EU. Uit het arrest Astellas volgt verder
dat de rechtbank niet mag toetsen of de in Tsjechië afgegeven oorspronkelijke handelsvergunning in
overeenstemming met de Europese geneesmiddelenwetgeving werd verleend. Daarentegen is de
rechtbank wel bevoegd om de vaststelling van de aanvangsdatum van de periode van
gegevensbescherming van het referentiegeneesmiddel te toetsen. Dit betekent in dit geval dat de
rechtbank uitsluitend een beoordeling maakt van de berekening van de periode van
gegevensbescherming en dus de ingangsdatum van 1 mei 2004 controleert. Voor het antwoord op
die vraag is van belang of bij de toetreding van Tsjechië tot de Unie voorbehouden zijn gemaakt over
vóór de toetreding verleende handelsvergunningen voor medicijnen in het algemeen of voor het
referentiegeneesmiddel in het bijzonder. De rechtbank stelt vast dat deze voorbehouden niet zijn
gemaakt. De referentielidstaat, Tsjechië, heeft tijdens de decentrale procedure ook meermaals
bevestigd dat de handelsvergunning in overeenstemming met het Unierecht is verleend. Naar het
oordeel van de rechtbank heeft verweerder een voldoende actieve houding ingenomen tijdens de
decentrale procedure om tot een juiste vaststelling van de periode van gegevensbesch erming te
komen. Het beroep is ongegrond.
ECLI:NL:GHARL:2019:151
Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak 08-01-2019 Datum publicatie 07-05-2019
Zaaknummer 200.234.029
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Voldoet Evergreen aan een gestelde ervaringseis (geformuleerd als een geschiktheidseis) en moet
haar alsnog een opdracht tot behandeling van specialistische ggz worden gegund?

Toezicht & advies
Autoriteit Consument & Markt
Nieuwsbericht
Mensen die veel zorg nodig hebben, stappen minder vaak over van zorgverzekeraar
09-05-2019
Mensen die veel zorg nodig hebben, zijn het afgelopen jaar veel minder vaak overgestapt naar een
andere zorgverzekeraar dan mensen die aangeven geen zorg nodig te hebben. Dat blijkt uit de
zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
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Besluit
Nader onderzoek nodig naar fusie Stichting Zorggroep Apeldoorn en Omstreken en Stichting
Trimenzo (concentratiebesluit), 13-05-2019

Zorginstituut Nederland
CBG en Zorginstituut starten pilot: Innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt
Nieuwsbericht | 09-05-2019
Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de
overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de farmaceutische industrie. Het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarom de handen ineen
om de tijd vanaf registratie tot en met vergoeding van een geneesmiddel te verkorten. Dit doen we in
de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’. In samenwerking met onder andere de Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) en HollandBIO wordt nu gezocht naar geneesmiddelen die bij het
Europees medicijnagentschap (EMA) worden ingediend en voor een beoordeling door het
Zorginstituut in aanmerking komen.

Sector nieuws
Onderscheid reclame / informatie | Eisen aan reclame | Publieksreclame| Vergelijkende reclame
Codecommissie Geneesmiddelenreclame, 10-05-2019
De klacht van Shire is gericht tegen uitingen van Pharming, te weten de persberichten van 7
december 2018 en van 23 januari 2019 over haar geneesmiddel Ruconest. Shire stelt dat deze
uitingen van Pharming aan te merken zijn als reclame. Pharming meent dat geen sprake is van
geneesmiddelenreclame, maar van voorwetenschapsberichten welke zij uit hoofde van de
Verordening (EU) 596/14 van 16 april 2014 (“MAR”) dient te publiceren op haar website.
Tekorten jeugdzorg en GGZ: open brief en oproep aan kabinet
VNG, 08-05-2019
Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor m ensen met psychische
problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het Rijk, tot forse
tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.
Zie ook:
Steun voor open brief VNG vanuit branches en verzekeraars – VNG, 08-05-2019
Wethouders onderstrepen oproep aan kabinet over jeugd en GGZ – VNG, 09-05-2019

Publicaties
M&M 2019/2.4 - Ginneken van, P.P.J.N. e.a.
Annotatie - Servier: een bittere pil voor de Commissie - Uitspraak van het Gerecht van 12 december
2018, zaak T- 691/14, ECLI:EU:T:2018:922 (Servier e.a./Commissie)
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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