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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 22 - 28 mei 2018. 

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 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2017 

23-05-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 906 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2017 

 

Kostenbeheersing in de zorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie 

Transparantie en Tijdigheid 

22-05-2018 | Kamerstuk 33654 nr. 32 | Tweede Kamer 

 

Topinkomens 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 april 2018, over WNT 

23-05-2018 | Kamerstuk 30111 nr. 115 | Tweede Kamer  

 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening 

gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische 

verwerking van gegevens) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over een technische briefing inzake het 

programma Gespecificeerde Toestemming 

25-05-2018 | Kamerstuk 33509 nr. AA | Eerste Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-906.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842548.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-32.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-32.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30111-115.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-842934.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-842934.pdf
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Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Terugdringen oneigenlijk gebruik psychofarmaca  

23-05-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 481 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Toezicht op onderbouwd voorschrijven psychofarmaca in de gehandicaptenzorg  

Het kan beter met minder, bewust gebruik van psychofarmaca: Voortgangsrapportage 2017- mei 

2018  

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Honderdduizenden mensen zieker door overstap 

naar ander merk medicijn’ 

23-05-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 482 | Tweede Kamer 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Reactie op de motie van de leden Diertens en Van den Berg met betrekking tot ROM-

data (Routine Outcome Monitoring) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

23-05-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 408 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 5 december 2017, over het bericht ‘Veel gemeenten worstelen met uitvoeren 

sociaal beleid’ 

23-05-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 36 | Tweede Kamer 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de uitvoering 

van het Wmo-toezicht in 2017 

24-05-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 262 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Wmo toezicht 2017 

 

Evaluatie Jeugdwet 

Brief regering; Signalement knelpunten Jeugdwet 

23-05-2018 | Kamerstuk 34880 nr. 4 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Knelpunten in de Jeugdwet  

Zie ook: 

Inspecties signaleren enkele knelpunten in de Jeugdwet - Nieuwsbericht IGJ | 22-05-2018 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-481.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842535.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842534.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842534.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-482.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-482.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-482.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-408.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-408.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-36.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-36.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-36.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-262.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-262.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842756.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-842546.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/05/22/inspecties-signaleren-enkele-knelpunten-in-de-jeugdwet
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Officiële publicaties 

Wet van 18 april 2018 tot wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met 

risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie 

24-05-2018 | Staatsblad 2018, 136 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Aangenomen moties ingediend bij het VAO WNT: 

 Motie van het lid Middendorp over een cijfermatiger onderbouwing van de jaarrapportage WNT 

 Motie van de leden Den Boer en Van der Molen over een zorgvuldige evaluatie van de werking 

van de WNT 

 Motie van de leden Van der Molen en Den Boer over de Kamer ook informeren over afgewezen 

uitzonderingen op het WNT-maximum 

 

CDA bezorgd over toename schadeclaims bij ziekenhuizen 

22 mei 2018, mondelinge vragen - Van den Berg (CDA) vraagt minister De Jonge (Volksgezondheid) 

naar de mogelijke gevolgen van de hoge bedragen die ziekenhuizen moeten uitkeren vanwege 

schadeclaims. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

435 miljoen extra voor wijkverpleging 

Nieuwsbericht | 24-05-2018  

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord 

bereikt met partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Om de kwaliteit van zorg op 

niveau te houden en te verbeteren wordt de komende 4 jaar in totaal € 435 miljoen extra in de 

wijkverpleging geïnvesteerd. 

Documenten: 

Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 t/m 2022 - Publicatie | 24-05-2018 

Kamerbrief over onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 – 2022 - Kamerstuk: Kamerbrief | 24-

05-2018 

Zie ook: 

Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019-2022 bereikt – ZN, 24-05-2018 

 

Staatssecretaris Blokhuis en elf partijen stellen behoeften mens centraal bij opgaven beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang 

Nieuwsbericht | 24-05-2018 

Vandaag stellen 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de 

meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de 

komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale 

inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig kunnen wonen en deelnemen aan de 

maatschappij. De agenda geeft de prioriteiten aan, waaronder het realiseren van voldoende geschikte 

woningen, het sneller signaleren van beginnende problemen en goede toegang tot voorzieningen.  

Documenten: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-136.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-136.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z09060&did=2018D29141
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z09062&did=2018D29144
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z09062&did=2018D29144
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z09063&did=2018D29147
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z09063&did=2018D29147
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/cda-bezorgd-over-toename-schadeclaims-bij
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/05/24/435-miljoen-extra-voor-wijkverpleging
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3045883905
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/05/24/staatssecretaris-blokhuis-en-elf-partijen-stellen-behoeften-mens-centraal-bij-opgaven-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/05/24/staatssecretaris-blokhuis-en-elf-partijen-stellen-behoeften-mens-centraal-bij-opgaven-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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Aanbiedingsbrief bij de ‘meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-05-2018 

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang - Rapport | 24-05-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over misstanden in de Wmo 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-05-2018 

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

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan met name om beïnvloeding van 

keuringsartsen door gemeenten. 

Toezicht 

Autoriteit Consumenten & Markt 

Samenwerking in de geboortezorg 

Geboortezorgaanbieders zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen gaan steeds 

hechter samenwerken. Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Verloskundige 

Samenwerkingsverbanden (VSV’s), Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s) en Integrale 

Geboortezorgorganisaties (IGO’s). De Mededingingswet biedt ruimte voor samenwerking tussen 

geboortezorgaanbieders als deze in het belang is van de patiënt en de verzekerde. In veel gevallen is 

samenwerking wenselijk. Het is aan geboortezorgaanbieders zelf om te beoordelen of de 

samenwerking voldoet aan de Mededingingswet. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:GHAMS:2018:1286 – Overheidsaanbesteding; WMO 

Instantie Gerechtshof Amsterdam 

Datum uitspraak 17-04-2018  

Datum publicatie 22-05-2018  

Zaaknummer 200.216.867/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Overheidsaanbesteding. WMO. Appellante heeft bij haar inschrijving niet de voorgeschreven 

formulieren gebruikt en als gevolg daarvan niet, zoals gevraagd, haar kerncompetenties aangetoond 

door middel van referenties. Gemeente heeft terecht geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid de 

inschrijving te laten herstellen; dit zou neerkomen op een inhoudelijke wijziging van de inschrijving na 

de sluitingsdatum. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel. 

 

ECLI:NL:GHSHE:2018:2219 - Arbeidsgeschil in de gezondheidszorg over functiebeschrijvingen 

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 22-05-2018  

Datum publicatie 23-05-2018  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/23/beantwoording-kamervragen-over-misstanden-in-de-wmo
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/zorg/samenwerking-in-de-zorg/samenwerking-tussen-aanbieders-van-geboortezorg
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1286
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:2219
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Zaaknummer200.159.362_01 

Formele relaties 

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:130  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:1657  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:2128  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:4962  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:2233  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:4856  

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Arbeidsgeschil in de gezondheidszorg over functiebeschrijvingen. Functiewaardering.  

Voldoen de functiebeschrijvingen aan de eisen die in de CAO zijn gesteld? Waardering 

deskundigenberichten. 

Europese Commissie | Rekenkamer EU 
 

Farmaceutische producten: De Commissie verfijnt de regels inzake intellectuele eigendom 

Persbericht, 28-05-2018 

De Commissie stelt een gerichte wijziging van de regels inzake intellectuele eigendom voor, om in de 

EU gevestigde bedrijven te helpen snelgroeiende wereldwijde markten aan te boren en banen, groei 

en investeringen in de EU te bevorderen. 

De EU heeft een solide kader voor intellectuele eigendomsrechten, ter bescherming van de Europese 

knowhow en ter ondersteuning van de innovatiecapaciteit van wereldklasse van de farmaceutische 

industrie. Om het huidige systeem te verbeteren en een groot concurrentienadeel van Europese 

producenten weg te nemen, stelt de Commissie een gerichte wijziging voor: de zogenaamde 

“ontheffing uitvoerproductie“ bij aanvullende beschermingscertificaten.  

Zie ook: 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) 

No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products 

 

EU Auditors to examine cross-border healthcare  

EU Auditors, 22-05-2018 

The European Court of Auditors is conducting an audit of cross-border healthcare arrangements in 

the EU. The auditors will examine the European Commission’s monitoring and support for putting the 

EU legislation on cross-border healthcare access into effect, the results achieved to date for patients, 

and the effectiveness of the EU funding framework and of the actions funded. The audit will also 

cover the eHealth sector, where information technology is used to improve healthcare delivery and 

the health of citizens. The auditors have today published a Background Paper on the EU cross-border 

healthcare system as a source of information for those interested in the subject.  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_nl.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29462
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=10224
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Sector nieuws 
 

Financiële en kwalitatieve impuls wijkverpleging en eerstelijnsverblijf  

ActiZ, 24-05-2018 

Op 22 mei 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging met zes landelijke 

partijen, ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS, voor de periode 2019 tot en met 2022.  

 

Vektis Streams publiceert open databestanden Zorgverzekeringswet 2016 

ZN, 28-05-2018 

Vektis Streams heeft onlangs de open databestanden over de Zorgverzekeringswet 2016 

gepubliceerd.  

 

Minister en VNG niet eens over 'abonnementstarief' Wmo 

VNG, 24-05-2018 

Vandaag vond bestuurlijk overleg plaats tussen de VNG en minister Hugo de Jonge (VWS) over het 

z.g. 'abonnementstarief' in de Wmo. Van het begin af aan is de VNG kritisch geweest over de 

financiële risico’s die kleven aan deze door het kabinet voorgenomen maatregel.  

 

FNV vraagt Ondernemingskamer om onderzoek naar beleid Ambulance Amsterdam  

FNV, 24-05-2018, D van Essen 

FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer om grondig 

onderzoek te verrichten bij Ambulance Amsterdam.  

Publicaties 
 

Beheersing zorguitgaven via macrobeheersinstrument is riskant 

ESB, 23-05-2018 

 

Boek 'Zó werkt de zorg in Nederland' verschijnt binnenkort 

NVZ, 24-05-2018 

 

NTB 2018/42 - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, De menselijke maat in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015: ideaal of instrument? 

Linthorst, E.  

 

NTB 2018/43 - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, Privatisering en decentralisatie in het 

sociale domein en de menselijke maat 

Vonk, G.J.  

 

JUTD 2018/70 - Zorg, financiering en bekosting - Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 

op hoofdlijnen 

Kamp van der, B.  

 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/05/financiele-en-kwalitatieve-impuls-wijkverpleging-en-eerstelijnsverblijf
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3054796800
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/minister-en-vng-niet-eens-over-abonnementstarief-wmo
https://www.fnv.nl/in-jouw-regio/Noord-Holland/nieuws/nieuwsarchief/2018/mei/FNV-vraagt-Ondernemingskamer-om-onderzoek-naar-beleid-Ambulance-Amsterdam/
https://esb.nu/esb/20041001/beheersing-zorguitgaven-via-macrobeheersinstrument-is-riskant?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=esb-wekelijks&utm_medium=email&utm_content=20180523
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3712-boek-zo-werkt-de-zorg-in-nederland-verschijnt-binnenkort
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Ondernemingsrecht 2018/57 - Ondernemingsrecht, Het wetsvoorstel herstel en afwikkeling van 

verzekeraars 

Hurk van den, A.J.A.D.  

 

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   

 

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

