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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 14 – 22 mei 2018.
U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website.

Wet- en regelgeving
Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige
ouderenzorg.”
Geleidende brief
17-05-2018 | Kamerstuk 34948 nr. 1 | Tweede Kamer
Initiatiefnota
17-05-2018 | Kamerstuk 34948 nr. 2 | Tweede Kamer
Bijlage:
Zes pijlers van Huber

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
Tweede nota van wijziging
22-05-2018 | Kamerstuk 34445 nr. 11 | Tweede Kamer

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het
verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021
Verslag
18-05-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 5 | Tweede Kamer

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Brief regering; Jaarbeeld IGJ 2017 en Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2017

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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17-05-2018 | Kamerstuk 33149 nr. 53 | Tweede Kamer
Zie ook:
Jaarbeeld 2017: Toezicht in beweging - Nieuwsbericht IGJ | 16-05-2018

Officiële publicaties
Besluit van 23 april 2018, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels
voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket
15-05-2018 | Staatsblad 2018, 131 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zie ook:
Bruno Bruins gaat nieuwe dure medicijnen kritischer bekijken
Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-05-2018
Nieuwe geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per behandeling per jaar of in totaal meer dan 40
miljoen per jaar kosten komen vanaf nu standaard in aanmerking voor ‘de sluis.’ Hierdoor krijgt
minister Bruno Bruins de mogelijkheid om eerst met de fabrikant te onderhandelen over die zeer hoge
prijs, voordat het middel vergoed wordt uit ons basispakket. De Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) die dit regelt is vandaag in het staatsblad gepubliceerd en treedt per 1 juli 2018 in werking.
ZN: gesloten systeem dure geneesmiddelen helaas noodzakelijk – ZN, 17-05-2018
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 mei 2018 tot algemeen
verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg -,
Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg
14-05-2018 | Staatscourant 2018, 21486 | Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tweede Kamer
Uniforme barcode implantaten via zelfregulering in zorgsector
17 mei 2018, wetsvoorstel - Een verplichte vermelding van een uniforme barcode op implantaten blijkt
in strijd met Europese regelgeving. Daarom past minister Bruins (Medische Zorg) het wetsvoorstel
daarover aan. Hij verwacht dat het wel mogelijk is om een uniforme implantaatbarcode in te voeren
als de zorgsector daar zelf afspraken over maakt.
Het wetsvoorstel is op 22 mei door Tweede Kamer aangenomen.

Eerste Kamer
Technische verbeteringen Geneesmiddelenwet en verhoging boetemaximum
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.
Dit wetsvoorstel brengt een aantal beperkte wijzigingen aan in de Geneesmiddelenwet. Het betreft
hoofdzakelijk de reparatie van wetstechnische misslagen en omissies die zijn ontstaan tijdens de
implementatiewerkzaamheden in de afgelopen jaren.
Tevens wordt voorgesteld de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor
overtredingen van de Geneesmiddelenwet te verhogen van € 450.000 naar € 820.000. Daarmee
wordt uitvoering gegeven aan de op 16 februari 2016 met algemene stemmen aangenomen motie
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van de leden Bruins Slot en Van Gerven (TK 29.477,364), waarin wordt verzocht om een substantiële
verhoging van de bestuurlijke boete indien een geneesmiddelenfabrikant een tekort van een
geneesmiddel laat ontstaan, of dit niet tijdig meldt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kabinet: minder papier, meer zorg
Nieuwsbericht | 23-05-2018
Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) komen vandaag met een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige
bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd
voor de patiënt.
Documenten:
Actieplan (Ont)Regel de Zorg - Publicatie | 23-05-2018
Kamerbrief programma (Ont)Regel de Zorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2018
Minister Bruno Bruins laat nieuw middel tegen longkanker toe tot basispakket
Nieuwsbericht | 15-05-2018
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel
atezolizumab voor de vervolgbehandeling van longkanker. Hierdoor wordt het middel vanaf 1 juni
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 2019.
Bruno Bruins: ‘Fonds van ruim 100 miljoen voor veelbelovende zorg’
Nieuwsbericht | 22-05-2018
Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor
de patiënt. Dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag
presenteert. De minister stelt voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden
ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek.
Documenten:
Kamerbrief over Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt - Kamerstuk: Kamerbrief
| 21-05-2018
Infographic Subsidieregeling voor veelbelovende zorg - Publicatie | 22-05-2018
Kamerbrief met reactie op adviesnotitie over doorontwikkeling VWS-monitor
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden van de VWSmonitor.
Kamerbrief over oplossingen voor de zorgval
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over oplossingen voor de zorgval.
Wanneer kunt u te maken krijgen met zorgval?
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Bij de overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015
(Wmo 2015) naar de Wet langdurige zorg (Wlz) kan een cliënt te maken krijgen met onder andere
minder uren zorg thuis (zorgval).
Kamerbrief over de invoering van het nieuwe PGB2.0-systeem
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de invoering van het nieuwe PGB2.0 systeem. Het systeem voorziet in een verbeterde ondersteuning van de budgethouder door middel
van standaardisatie.
Kamerbrief over maatwerk in de Wlz-zorg thuis
Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over maatwerk in de Wlz-zorg thuis.
Kamerbrief over afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de afspraken het hulpmiddelenbeleid
‘veranderagenda’ inzake knelpunten bij Wmo-hulpmiddelen.
Bijlagen:
Verschil eerder onderzoek - Rapport | 18-05-2018
Veranderagenda knelpunten Wmo-hulpmiddelen - Rapport | 18-05-2018
Gemaakte meldingen rondom hulpmiddelen juli 2016 t/m juni 2017 - Rapport | 18-05-2018
Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-05-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van e -health en de
vernieuwing van de zorg.
Bijlagen:
Visie digitaal ondersteunde zorg en uitwerking actielijnen - Rapport | 18-05-2018
Monitoring pilot versnellingsmakelaars - Rapport | 18-05-2018
Inkoop van zorginnovatie: succes- en faalfactoren - Rapport | 18-05-2018
Kamerbrief over ontwikkelingen Sanquin
Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen bij
Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De continuïteit van de bloedvoorziening en de beschikbaarheid
van plasmageneesmiddelen in Nederland staan voorop.
Bijlage:
Melding ontwikkelingen Sanquin - Brief | 22-05-2018
Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit werknem ers uit
en vervuilt milieu’
Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2018
Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport geeft zijn antwoorden op vragen van de Kamerleden
Dijksma en Van den Hul (beiden PvdA) over het bericht ‘Fabrikant van Nederlandse medicijnen buit
werknemers uit en vervuilt milieu’.
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Beantwoording Kamervragen over mogelijkheden ACM ingrijpen bij excessieve prijzen voor
medicijnen
Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Berg
(CDA) over de mogelijkheden van de Autoriteit Consument en Markt om in te grijpen bij exce ssieve
prijzen voor medicijnen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerbrief over tweede Overall rapportage sociaal domein
Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2018
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de tweede Overall rapportage
sociaal domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rechtspraak
Gemeente Heerlen geeft ten onrechte geen keuzemogelijkheid voor een pgb
Rechtsptaak.nl, 18-05-2018
De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan over de wijze van zorg aanbieden door de
gemeente Heerlen. De rechtbank is van oordeel dat de begeleiding door Stand-By geen algemene
voorziening is, maar dient te worden beschouwd als een zogenaamde maatwerkvoorziening. Dit
betekent dat burgers die recht hebben op persoonlijke begeleiding kunnen kiezen voor een
persoonsgebonden budget (pgb) waarmee ze zelf begeleiding kunnen inkopen, in plaats van dat zij
aangewezen zijn op begeleiding door een medewerker van een van de zorgaanbieders aangesloten
bij Stand-By.
Uitspraken:
ECLI:NL:RBLIM:2018:4613
ECLI:NL:RBLIM:2018:4599

European Commission
Medicinal products: Targeted stakeholder consultation on duplicate marketing authorisations for
biological medicinal products
Targeted stakeholders
All stakeholders involved in the development, manufacture and/or commercialisation of medicinal
products for human use, in particular biological medicinal products and biosi milars, patient groups,
healthcare professionals, as well as insurance and procurement agencies.
Period of consultation
18 May - 10 September 2018
Objective of the consultation
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Since the publication of the note on the handling of duplicate marketing author isations in 2011, the
Commission Services have identified potential issues related to the granting of duplicate marketing
authorisations for biological medicinal products on the ground that they would be a "first generic".
These issues relate to the possible impact of such duplicate marketing authorisations on the
biosimilar market (including potential anticompetitive effects) and the undermining of treatment
options available to patients.
The objective of the targeted stakeholder consultation is to seek the views of interested parties on the
specific issue of the impact of duplicate marketing authorisations of biological medicinal products on
the availability of biosimilars to healthcare professionals and patients. The results of the targeted
stakeholders consultation will allow the Commission to take an informed decision as to whether there
is a need to clarify the current wording of Annex I, Section 1 of the note on the handling of duplicate
marketing authorisations applications on this particular matter.
In the interim, requests for duplicate marketing authorisation applications in this specific case will be
assessed on a case-by-case on the basis of the evidence provided by the applicant.

Sector nieuws
Boeken 'Zó werkt de zorg in Nederland' en 'Zó werkt de ouderenzorg' bieden inzicht in de complexe
zorgwereld
ZN, 17-05-2018
Wat is de gedachte achter het Nederlandse zorgstelsel? Hoeveel mensen zijn werkzaam in de
zorgsector? Hoeveel van hen verlenen zorg aan ouderen? Welke wetten regelen de zorg in
Nederland? Hoe zijn deze wetten relevant voor de ouderenzorg? Hoe lopen de geldstromen in de
Wet langdurige zorg? En waarvoor betalen ouderen eigenlijk zelf? Het Nederlandse zorgstelsel en de
zorg voor ouderen zijn best complex. Om inzicht te bieden verschijnen op 5 juni twee nieuwe uitgaven
van Platform Zó werkt de zorg.
Rapport Ombudsman 'Zorgen voor burgers': VNG-reactie
VNG, 16-05-2018
Het zorgstelsel is nog complex, daar zou de burger zo weinig mogelijk last van moeten hebben.
Gemeenten werken daartoe graag samen met Wlz- en Zvw-uitvoerders. Het meest verwarrend is dat
wetten elkaar deels overlappen.

Publicaties
1.
P&I 2018/1001377115 - 60 Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering
Wmo en Jeugdwet Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk voor hun
zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving.
2.
P&I 2018/1001377114 - 55 VGZ en Zorginstituut Nederland starten proef met blockchain in de
kraamzorg Coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland zijn een praktijkproef gestart rondom
blockchain in de kraamzorg.
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3.
P&I 2018/1001376935 - Hoge Raad: gegevensuitwisseling via LSP niet onrechtmatig
Bonthuis, M.J. - 02-05-2018

Contact
Weyer VerLoren van Themaat
advocaat-partner
T +31206056183
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E w.verloren@houthoff.com
Amsterdam

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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