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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 20 - 27 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  

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Voorlopig verslag  

21-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. B 

Jeugdzorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2019, over misstanden in 

jeugdzorginstellingen  

21-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 655 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Gewijzigd voorstel van wet  

21-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. A 

Eerste Kamer 

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858) is op 21 mei als 

hamerstukken afgedaan. 

Officiële bekendmakingen 

Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de 

bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening  

22-05-2019 Staatsblad 2019, 185 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-655.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-655.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-A.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34858_wet_medezeggenschap_clienten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-185.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-185.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-185.pdf
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Extra geld voor jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg 

Nieuwsbericht | 27-05-2019  

Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de 

geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. In 2020 en 

2021 is er 300 miljoen beschikbaar. Voor de ggz gaat het dit jaar om 50 miljoen en in de komende 

drie jaren loopt dat op tot 95 miljoen structureel. Gemeenten krijgen hiermee extra middelen om hulp 

en ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en aan mensen met psychische problematiek. 

Dat schrijven minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (beiden VWS) en minister 

Kajsa Ollongren (BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Documenten: 

Kamerbrief Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz - Kamerstuk: Kamerbrief | 27-

05-2019 

Brief van de VNG over uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz - Brief | 27-05-2019 

Zie ook: 

Reactie Jan van Zanen op kabinetsbrief Jeugdzorg en GGZ – VNG, 27-05-2019 

Eenmalig jeugdzorggeld druppel op gloeiende plaat – FNV, 27-05-2019 

 

Basispakket zorgverzekering uitgebreid met logeervergoeding 

Nieuwsbericht | 27-05-2019  

Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. Een 

belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor mensen die ver van huis 

meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen. Ook wordt de 

geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten 

leveren met ingang van volgend jaar opgenomen in het basispakket. De verruiming van het pakket 

draagt bij aan de beschikbaarheid van passende en doelmatige zorg. Dat schrijft minister Bruno 

Bruins (Medische Zorg) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

Kamerbrief over basispakket Zorgverzekeringswet 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het basispakket voor de Zorgverzekeringswet 

2020. 

Bijlagen: 

Aanvullend advies ziekenvervoer - Rapport | 20-12-2018 

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Voortgangsrapportage verslagjaar 2018 - Rapport | 19-

03-2019 

 

Kamerbrief Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket 

Zvw 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2020 aan. Dezelfde brief is aan de Eerste Kamer 

gestuurd. 

Bijlagen: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/27/extra-geld-voor-jeugdzorg-en-geestelijke-gezondheidszorg
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/reactie-jan-van-zanen-op-kabinetsbrief-jeugdzorg-en-ggz
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/05/eenmalig-jeugdzorggeld-druppel-op-gloeiende-plaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/27/basispakket-zorgverzekering-uitgebreid-met-logeervergoeding
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-over-basispakket-zorgverzekeringswet-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-ontwerpbesluit-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-het-zorgpakket-zvw-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-ontwerpbesluit-wijziging-van-het-besluit-zorgverzekering-in-verband-met-het-zorgpakket-zvw-2020
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Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket 

Zvw 2020 - Besluit | 27-05-2019 

Toelichting Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het 

zorgpakket Zvw 2020 - Brief | 27-05-2019 

 

Meer tijd en aandacht voor ouderen door flinke toename personeel verpleeghuizen 

Nieuwsbericht | 22-05-2019  

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2017 en 

2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg, in 2019 verwachten 

verpleeghuizen dat nog eens 19.000 mensen extra worden aangenomen. Er is daardoor meer tijd en 

aandacht voor bewoners van verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt. Dat blijkt 

uit de voortgangsrapportage van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ en een analyse van de 

kwaliteitsplannen voor 2019 door Zorgverzekeraars Nederland. 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2019 

Minister De Jonge biedt de Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis aan Tweede Kamer. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Programma Waardigheid en trots op locatie - Rapport | 21-05-2019 

Voortgangsrapportage Programma Waardigheid en trots in de regio - Rapport | 21-05-2019 

Technologie in de verpleeghuiszorg - Rapport | 21-05-2019 

Advies bekostiging Verpleeghuizen - Brief | 21-05-2019 

ADVIES RAAD VAN OUDEREN KEUZE‐INFORMATIE VERPLEEGHUIZEN - Brief | 21-05-2019 

Analyse kwaliteitsplannen verpleeghuiszorg - Rapport | 21-05-2019 

Kwaliteist budget VV - Rapport | 21-05-2019 

In gesprek over leven en zorg in het verpleeghuis - Rapport | 21-05-2019 

Evaluatie challenge verpleeghuizen van de toekomst - Rapport | 21-05-2019 

Deskundigheidsbevordering en zinvolle daginvulling in verpleeghuizen - Rapport | 21-05-2019 

Opbrengsten extra middelen Waardigheid en trots voor verpleeghuizen - Brief | 21-05-2019 

Advies bekostiging verpleeghuiszorg - Brief | 21-05-2019 

Tweede voortgangsrapportage - Thuis in het Verpleeghuis - Rapport | 21-05-2019 

Thuis in het Verpleeghuis - Brief | 21-05-2019 

Zie ook: 

Toekomstbestendige verpleeghuiszorg vraagt meer aandacht – ActiZ, 22-05-2019 

Verkenning naar gebruik technologie in verpleeghuiszorg gepubliceerd - ActiZ, 23-05-2019 

Verpleeghuizen investeren 583 miljoen euro in verbeteren kwaliteit en willen bijna 10.000 extra fte 

medewerkers werven – ZN, 22-05-2019 

 

Aanpak personeelstekort zorg werkt 

Nieuwsbericht | 23-05-2019  

De gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de 

zorg terug te dringen lijkt aan te slaan. Volgens de nieuwste cijfers is het verwachte tekort aan 

medewerkers in ieder geval teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022.  

Zie ook: 

Afname personeelstekort is mooi, maar niet genoeg – ActiZ, 23-05-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/22/meer-tijd-en-aandacht-voor-ouderen-door-flinke-toename-personeel-verpleeghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/21/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2019/05/toekomstbestendige-verpleeghuiszorg-vraagt-meer-aandacht
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/leden/2019/05/verkenning-naar-gebruik-technologie-in-verpleeghuiszorg-gepubliceerd
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3951919104
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3951919104
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/23/aanpak-personeelstekort-zorg-werkt
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2019/05/afname-personeelstekort-is-mooi-maar-niet-genoeg
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Kamerbrief voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2019 

Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis bieden de Tweede Kamer de 

voortgangsrapportage Actieprogramma Werken in de Zorg mei 2019 aan. 

Bijlagen: 

Monitor Actieprogramma Werken in de Zorg - Brief | 22-05-2019 

Dashboard Kernindicatoren Werken in de Zorg - Brief | 22-05-2019 

 

Kamerbrief over Monitor Contractering ggz 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-05-2019 

Staatssecretaris Blokhuis biedt de Monitor Contractering ggz 2019 aan de Tweede Kamer.  

Bijlagen: 

Monitor Contractering ggz 2019 - Rapport | 27-05-2019 

Bronnen en methoden - Brief | 27-05-2019 

Zie ook: 

Ruimte voor verbetering bij inkoop ggz - Nieuwsbericht NZa, | 27-05-2019 

 

Kamerbrief over aanbieding onderzoek Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch 

specialisten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-05-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het onderzoek 'Regionale balans in vraag en 

aanbod naar medisch specialisten'. 

Bijlage: 

Regionale balans in vraag en aanbod medische specialisten - Rapport | 24-05-2019 

 

Kamerbrief over toestemmingsbeschikking Sanquin en SPP 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-05-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de toestemmingsbeschikking die is verleent aan 

Sanquin en SPP. 

Bijlagen: 

Toestemming uitvoering werkzaamheden rond plasmageneesmiddelen - Brief | 24-05-2019 

Voorschriften en beperkingen - Brief | 24-05-2019 

Continuïteitsplan Sanquin Plasma Products BV - Rapport | 24-05-2019 

 

Kamerbrief verzoek om een reactie op de resultaten van deze internetconsultatie over 

arbeidsmarktbeleid in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-05-2019 

Minister Bruins, minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis sturen een reactie op de resultaten 

van de internetconsultatie over arbeidsmarktbeleid in de zorg aan de Tweede Kamer.  

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer 

aannemen, maar gaat door onder andere naam’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kamerlid Kerstens (PvdA) over het 

bericht ‘Avirazorg mag van inspectie geen cliënten meer aannemen, maar gaat door onder andere 

naam’. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/22/kamerbrief-voortgangsrapportage-actieprogramma-werken-in-de-zorg-mei-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-over-monitor-contractering-ggz-2019
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/27/ruimte-voor-verbetering-bij-inkoop-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-aanbieding-onderzoek-regionale-balans-in-vraag-en-aanbod-naar-medisch-specialisten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-aanbieding-onderzoek-regionale-balans-in-vraag-en-aanbod-naar-medisch-specialisten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/24/kamerbrief-over-toestemmingsbeschikking-sanquin-en-spp
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/23/kamerbrief-verzoek-om-een-reactie-op-de-resultaten-van-deze-internetconsultatie-over-arbeidsmarktbeleid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/23/kamerbrief-verzoek-om-een-reactie-op-de-resultaten-van-deze-internetconsultatie-over-arbeidsmarktbeleid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98avirazorg-mag-van-inspectie-geen-clienten-meer-aannemen-maar-gaat-door-onder-andere-naam%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/22/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98avirazorg-mag-van-inspectie-geen-clienten-meer-aannemen-maar-gaat-door-onder-andere-naam%E2%80%99
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Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Directeur Victorie vergokte ruim 1,5 miljoen euro 

zorggeld in Enschedees casino' 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 'Directeur 

Victorie vergokte ruim 1,5 miljoen euro zorggeld in Enschedees casino'.  

Rechtspraak   
 

ECLI:NL:GHSHE:2019:1890  

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 21-05-2019 Datum publicatie 22-05-2019  

Zaaknummer 200.221.428_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2017:5320  

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Academisch ziekenhuis huurt een deel van een pand van horeca-exploitant om een 

nierdialysecentrum te exploiteren. Partijen hebben afspraken gemaakt over samenwerking, onder 

meer indien patiënten willen overnachten. Geen sprake van bedrog of dwal ing. Ziekenhuis was ook 

niet verplicht ervoor te zorgen dat er patiënten zouden komen overnachten. Wel is het ziekenhuis 

schadeplichtig omdat zij de afspraak om avonddialyses uit te voeren niet is nagekomen.  

 

ECLI:NL:GHAMS:2019:1582  

Instantie Gerechtshof Amsterdam  

Datum uitspraak 07-05-2019 Datum publicatie 20-05-2019  

Zaaknummer 200.221.738/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Overgang van onderneming in de welzijnssector. Na aanbesteding door gemeente gaat 

dienstverlening door wijkteam in het kader van de WMO naar een nieuwe zorgaanbieder over. Hof 

acht geen sprake van arbeidsintensieve sector, toetst Spijkers-criteria en oordeelt dat sprake is van 

overgang van onderneming. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit  

NZa onderzoekt kostprijzen medisch-specialistische zorg 

Nieuwsbericht | 27-05-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start een kostprijsonderzoek in de medisch-specialistische zorg 

(msz). Voor dit onderzoek vraagt de NZa kostprijsgegevens uit 2018 op bij zorginstellingen die 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-directeur-victorie-vergokte-ruim-15-miljoen-euro-zorggeld-in-enschedees-casino
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-directeur-victorie-vergokte-ruim-15-miljoen-euro-zorggeld-in-enschedees-casino
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:1890
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:1582
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/27/nza-onderzoekt-kostprijzen-medisch-specialistische-zorg
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medisch-specialistische zorg in het gereguleerde segment leveren. Zorgaanbieders die gevraagd zijn 

mee te doen zijn inmiddels al per brief geïnformeerd. De uiterste aanleverdatum is 1 september 2019.  

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

VitalAire mag Medidis overnemen (concentratiebesluit) 21-05-2019 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Ervaringen TSD versterken positie cliënten in toezicht IGJ 

Nieuwsbericht | 23-05-2019  

In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed Amsterdam Public Health 

Research Institute van het Amsterdam UMC vorig jaar een evaluatieonderzoek naar een prijswinnend 

onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD). De IGJ zet dergelijk evaluatieonderzoek in om te 

leren of het gewenste doel is bereikt, hoe dat gedaan is en welk vervolg eraan te geven. Het 

onderzoek van TSD richtte zich op de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking. Bijzonder in de aanpak van dat onderzoek is dat mensen uit deze 

doelgroep in alle fasen van het onderzoek actief zijn ingezet, onder meer als mystery-guests. 

EU 
 

#InvestEU: European support for Dutch Noordwest Ziekenhuisgroep 

European Commission Press release | 22 May 2019 | Luxembourg/Alkmaar   

• European Investment Bank lends €120 million to Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) with 

support from the Investment Plan for Europe, or Juncker Plan. 

• Financing meant for renovation of hospital in Den Helder and new construction of hospital in 

Alkmaar, with the municipality providing a €40 million guarantee.  

Publicaties    
 

Magazine ‘Toezicht op zorgnetwerken’ gelanceerd 

Nieuwsbericht IGJ | 27-05-2019  

Voor de mensen die zorg thuis mogelijk maken 

 

EMA over toegevoegde waarde nieuwe geneesmiddelen 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 22-05-2019 Daan Marselis 

Het Europees Geneesmiddelen Bureau (EMA) wil in de toekomst meer duidelijkheid geven over de 

toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe geneesmiddelen.  

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/vitalaire-mag-medidis-overnemen-concentratiebesluit
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/05/23/ervaringen-tsd-versterken-positie-clienten-in-toezicht-igj
https://ec.europa.eu/commission/news/investeu-european-support-dutch-noordwest-ziekenhuisgroep-2019-may-22_en
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/05/27/magazine-%E2%80%98toezicht-op-zorgnetwerken%E2%80%99-gelanceerd
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/ema-over-toegevoegde-waarde-nieuwe-geneesmiddelen
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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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