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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 13 – 20 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; Maatregelen omtrent borstimplantaten naar aanleiding van mogelijke risico's van BIA-

ALCL  

20-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 32805, nr. 83 

Bijlagen: 

Brief van Borstkankervereniging Nederland over bezorgdheid over de besluitvorming aangaande 

siliconen borstimplantaten 

Standpunt IGJ n.a.v. besluit ANSM inzake borstimplantaten 

Brief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) over het besluit siliconen 

borstimplantaten 

Duiding Frans verbod op macrogetextureerde en polyurethaan gecoate borstimplantaten 

Zie ook: 

Strengere regels borstimplantaten – Nieuwsbericht Rijksoverheid | 17-05-2019 

Macrogetextureerde borstimplantaten niet uit de handel (in Nederland) – Nieuwsbericht IGJ | 17-05-

2019 

 

Herziening Zorgstelsel 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 april 2019, over de Zorgverzekeringswet   

16-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 988 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake kabinetsreactie op de open brief van de VNG 

over de jeugdzorg en GGZ  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-83.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32805-83.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883391.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883391.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883390.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883389.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883389.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883388.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/17/strengere-regels-borstimplantaten
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/05/17/macrogetextureerde-borstimplantaten-niet-uit-de-handel-in-nederland
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-988.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-57.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-57.pdf
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17-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 34477, nr. 57 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake aandacht voor bureaucratie in de jeugdzorg   

14-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 645 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Brief regering; Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL  

14-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. 18 

Zie ook: 

Machtigingswet oprichting Invest-NL – Tweede Kamer, 15-05-2019 

 

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018  

15-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-XVI, nr. 1  

 

Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 

2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)  

16-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35200-XVI, nr. 2  

Bijlage: 

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(XVI)  

Zie ook: 

ActiZ deelt zorgen Algemene Rekenkamer arbeidsmarkt zorg – ActiZ, 17-05-2019 

 

Officiële bekendmakingen 

Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in 

verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het 

toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen  

20-05-2019 Staatsblad 2019, 182 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Minister Bruno Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg 

Nieuwsbericht | 16-05-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, 

ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk 

onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

van €15 miljoen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-645.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-18.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/machtigingswet-oprichting-invest-nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-XVI-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-XVI-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35200-XVI-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883078.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883078.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/05/actiz-deelt-zorgen-algemene-rekenkamer-arbeidsmarkt-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-182.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-182.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-182.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/16/minister-bruno-bruins-bereikt-onderhandelaarsakkoord-paramedische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/05/14/onderhandelaarsakkoord-14-mei-2019
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Document: 

Kamerbrief over onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-05-2019 

Zie ook: 

Onderhandelaarsakkoord paramedische zorg 2019-2022 bereikt – ZN, 16-05-2019 

 

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten intensiveren samenwerking voor betere gezondheidszorg 

Caribische deel Koninkrijk 

Nieuwsbericht | 17-05-2019 De vier bewindspersonen Volksgezondheid van het Koninkrijk waren 

vandaag op Bonaire bijeen voor het derde bestuurlijk overleg Volksgezondheid om de kwaliteit van de 

gezondheidszorg verder te verbeteren en te professionaliseren. Minister Oduber (Aruba), minister 

Camelia-Römer (Curaçao), staatssecretaris Blokhuis (Nederland) en minister Lee (Sint Maarten) 

hebben uitgesproken hun samenwerking te intensiveren. Werkgroepen komen vaker bijeen om te 

werken aan afspraken over onder andere preventieprogramma’s, samenwerking tussen ziekenhuizen, 

geneesmiddelen, opleiden van zorgprofessionals en gegevensuitwisseling.   

 

Kamerbrief over Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 IGJ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 IGJ.  

Zie ook: 

Toezicht IGJ blijft in beweging – Nieuwsbericht IGJ | 20-05-2019 

 

Kamerbrief over Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

de vereveningsbijdrage 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2019 

Minister Bruins biedt het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in 

verband met de vereveningsbijdrage 2020. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.  

Bijlagen: 

CONCEPTBESLUIT houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de 

vereveningsbijdrage over het jaar 2020 - Besluit | 17-05-2019 

Concept - Nota van toelichting - Brief | 17-05-2019 

 

Kamerbrief over verzoek uit Regeling van werkzaamheden betreft veiligheid in woonzorginstellingen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2019 

Staatssecretaris Blokhuis biedt zijn reactie aan naar aanleiding van het verzoek uit Regeling van 

werkzaamheden, betreft veiligheid in woonzorginstellingen. 

Bijlage: 

Ontwikkelingen in Forensisch Beschermd Wonen - Rapport | 14-12-2018 

 

Kamerbrief over bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2019 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over bekostigingsmodellen in het licht van de 

toekomst van de wijkverpleging. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/16/kamerbrief-over-onderhandelaarsakkoord-bestuurlijke-afspraken-paramedische-zorg-2019-2022
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3937009664
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/17/aruba-curacao-nederland-en-sint-maarten-intensiveren-samenwerking-voor-betere-gezondheidszorg-caribische-deel-koninkrijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/17/aruba-curacao-nederland-en-sint-maarten-intensiveren-samenwerking-voor-betere-gezondheidszorg-caribische-deel-koninkrijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/kamerbrief-over-jaarbeeld-2018-en-klachtbeeld-2018-igj
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/05/20/toezicht-igj-blijft-in-beweging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamerbrief-over-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-de-vereveningsbijdrage-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/17/kamerbrief-over-ontwerpbesluit-houdende-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-de-vereveningsbijdrage-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/15/kamerbrief-over-verzoek-uit-regeling-van-werkzaamheden-betreft-veiligheid-in-woonzorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/14/kamerbrief-over-bekostiging-en-toekomstperspectief-voor-de-wijkverpleging
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Beantwoording Kamervragen over het bericht dat private equity goed is voor recordaantal overnames 

in Nederlandse zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het bericht dat 

private equity goed is voor recordaantal overnames in Nederlandse zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse zorg  

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over een Frans beursfonds dat toetreedt in de Nederlandse 

zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat drogisten en huisartsen gaan samenwerken om 

mensen met kleine kwalen beter te helpen 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-05-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat 

drogisten en huisartsen gaan samenwerken om mensen met kleine kwalen beter te helpen.  

 

Beantwoording Kamervragen over het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen 

werken 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over projecten in de zorg die niet over de schotten 

heen werken. 

 

Beantwoording Kamervragen over faillissement zorginstelling Siza Nova Me 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het faillissement van de zorginstelling Siza Nova Me.  

 

Beantwoording Kamervragen over het monddood maken van de sociaal domein cliëntenraad in 

Eindhoven 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het monddood maken van de sociaal domein 

cliëntenraad in Eindhoven. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz 

Nieuwsbericht | 20-05-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de 

generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De 

huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om 

deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en 

geestelijke gezondheidszorg en de NZa. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde 

zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-private-equity-goed-is-voor-recordaantal-overnames-in-nederlandse-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-private-equity-goed-is-voor-recordaantal-overnames-in-nederlandse-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/kamervragen-over-een-frans-beursfonds-dat-toetreedt-in-de-nederlandse-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-drogisten-en-huisartsen-gaan-samenwerken-om-mensen-met-kleine-kwalen-beter-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-drogisten-en-huisartsen-gaan-samenwerken-om-mensen-met-kleine-kwalen-beter-te-helpen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/16/kamervragen-over-het-niet-van-de-grond-komen-van-projecten-die-over-schotten-heen-werken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/16/kamervragen-over-het-niet-van-de-grond-komen-van-projecten-die-over-schotten-heen-werken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/16/kamervragen-over-faillissement-zorginstelling-siza-nova-me
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/13/kamervragen-over-het-monddood-maken-van-de-sociaal-domein-clientenraad-in-eindhoven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/13/kamervragen-over-het-monddood-maken-van-de-sociaal-domein-clientenraad-in-eindhoven
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/20/het-zorgprestatiemodel-als-nieuwe-bekostiging-voor-de-ggz-en-fz
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274450_22/1/
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Nieuwe bekostiging zintuigelijk gehandicapten per 2020 

Nieuwsbericht | 17-05-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 1 januari 2020 een nieuwe bekostiging in voor de 

extramurale zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking. Het gaat om mensen met een visuele of 

auditieve beperking of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De nieuwe regels 

en tarieven worden nu bekend gemaakt, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende tijd 

hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. 

Zie ook: 

Nieuwe bekostiging voor extramurale zorg aan mensen met zintuiglijke beperking – ZN, 17-05-2019 

 

NZa promovendi verdedigen proefschrift met succes 

Nieuwsbericht | 16-05-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) feliciteert Katalin Katona en Ramsis Croes met hun promoties. 

Beide collega’s hebben deze week hun onderzoek afgerond en verdedigd aan respectievelijk Tilburg 

University en de Erasmus Universiteit. 

EU 
 

European support for upgrade of Utrecht’s Diakonessenhuis hospital  

PRESS RELEASE, 17-05-2019 

- EIB to lend €43 million to Diakonessenhuis hospital with support of the  European Commission’s 

Investment Plan for Europe, or Juncker Plan. 

- Financing will support the hospital’s strategic investment programme up to 2022, including 

construction of new facilities and renovation of existing ones. 

The European Investment Bank and the Diakonessenhuis Hospital in Utrecht have signed a lending 

agreement for EUR 43 million, supported by the European Fund for Strategic Investments (EFSI), the 

main pillar of the Investment Plan for Europe, also known as the Juncker Plan. 

 

Investment Plan for Europe: Mobidiag secures €25 million from EIB 

PRESS RELEASE, 14-05-2019 

Mobidiag Ltd., a commercial stage molecular diagnostics company addressing the spread of 

infectious diseases and antimicrobial resistance, has signed a €25 million growth capital loan with the 

European Investment Bank (EIB). The EIB loan will be supported by the European Fund for Strategic 

Investments (EFSI), the main pillar of the Investment Plan for Europe, through the European Growth 

Finance Facility (EGFF) initiative. This new four-year loan will allow Mobidiag to advance its research 

and development and facilitate further validation and commercialisation of molecular diagnostics tests 

on the Company’s Amplidiag® and Novodiag® platforms. 

 

EU adopts measures in support of generic pharmaceuticals producers 

Council of the EU Press release, 14-05-2019 

The EU is taking measures to foster the competitiveness of EU producers of generic medicines and 

biosimilar products. The Council today adopted a regulation which introduces an exception to the 

protection granted to an original medicine by a supplementary protection certificate (SPC) for export 

purposes and/or for stockpiling. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/17/nieuwe-bekostiging-zintuigelijk-gehandicapten-per-2020
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272364_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272364_22/1/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3940089856
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/16/nza-promovendi-verdedigen-proefschrift-met-succes
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274562_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_274566_22/1/
https://ec.europa.eu/commission/news/european-support-upgrade-utrechts-diakonessenhuis-hospital-2019-may-17_en
https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-mobidiag-secures-eu25-million-eib-2019-may-14_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/05/14/eu-adopts-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
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Thanks to the exception, EU-based manufacturers of generics and biosimilars will be entitled to 

manufacture a generic or biosimilar version of an SPC-protected medicine during the term of the SPC 

either for the purpose of exporting to a non-EU market where protection has expired or never existed 

or (during the six months before the SPC expires) for the purpose of creating a stock that will be put 

on the EU market after the SPC has expired. 

Publicaties    
 

Helft zegt toestemming te geven voor delen medische gegevens 

CBS, 17-05-2019 

Bijna de helft van de volwassenen zegt toestemming te hebben gegeven om hun medische gegevens 

via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen. Ongeveer 20 procent van de volwassenen weet niet 

meer of zij toestemming hebben gegeven. Verder zegt 20 procent niet bekend te zijn met het 

Landelijk Schakelpunt, 6 procent geeft aan niet om toestemming te zijn gevraagd en 5 procent 

weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan 

gegevensbeveiliging te maken. Dat blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS.   
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/20/helft-zegt-toestemming-te-geven-voor-delen-medische-gegevens
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

