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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 28 mei – 4 juni 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 

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde 

investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet 

vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Medische Zorg en Sport inzake de voortgang 

van dit wetsvoorstel 

01-06-2018 | Kamerstuk 33168 nr. I | Eerste Kamer 

 

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Nijboer houdende een verbod 

op winstuitkering door zorgverzekeraars 

Verslag van een schriftelijk overleg met de voorzitter Tweede Kamer over de voortgang van dit 

initiatiefvoorstel en over de aangekondigde novelle 

28-05-2018 | Kamerstuk 34522 nr. J | Eerste Kamer 

 

Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer over de overname van de verdediging van dit 

initiatiefvoorstel door het lid Ploumen 

01-06-2018 | Kamerstuk 34522 nr. K | Eerste Kamer 

 

Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 

Brief regering; Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2010-2015  

29-05-2018 | Kamerstuk 30850 nr. 47 | Tweede Kamer 

 

Brief van de minister van VWS inzake Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2010-2015   

30-05-2018 | Kamerstuk 30850 nr. A | Eerste Kamer  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843748.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843748.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-J.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-J.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843849.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843849.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30850-47.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30850-A.pdf
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Bijlagen: 

Brief van ZonMw van 24 mei 2018 inzake Externe Evaluatie ZonMw  

Brief van NWO van 31 augustus 2017 inzake reactie NWO evaluatie ZonMw 2010-2015  

 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

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

werkzaamheden van 12 april 2018, over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook 

sturen 

29-05-2018 | Kamerstuk 26643 nr. 537 | Tweede Kamer 

 

Ziekenhuiszorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 april 2018, over Patiënten- en cliëntenrechten / 

Patiëntveiligheid / Veiligheid in de zorg 

04-06-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 108 | Tweede Kamer 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen waarvan 

melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa -

rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (Kamerstuk 25424-396) 

30-05-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 409 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Vervolgaanpak wachttijden 

Instrumentarium van de IGJ in oprichting 

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

Nota naar aanleiding van het verslag 

01-06-2018 | Kamerstuk 34929 nr. 9 | Tweede Kamer 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Uitvoering motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke zorg in  Wmo en 

Zvw (Kamerstuk 34104-213) 

01-06-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 223 | Tweede Kamer 

 

 

Officiële publicaties 

Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie 

29-05-2018 | Staatsblad 2018, 147 | AMvB | Ministerie van Financiën 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-843278.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-843279.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-537.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-537.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-537.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843921.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843921.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-409.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-409.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-409.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-843466.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-843464.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843865.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843879.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-843879.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-147.pdf
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Internetconsultatie 

Wet abonnementstarief Wmo 2015 

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de 

fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd 

om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit 

voorstel regelt daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt 

de uitvoering van de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten voor maatschappelijke 

ondersteuning. 

Consultatie gegevens: 

Publicatiedatum 01-06-2018 

Einddatum consultatie 30-06-2018 

Type consultatie Wet 

Zie ook: 

Kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan 

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 01-06-2018  

De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per 

vier weken voor iedereen. Daarnaast wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige 

zorg (Wlz) verlaagd van 8% naar 4%. Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en 

ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten 

van eigen bijdragen in de zorgwetten. 

Kamerbrief over vormgeving abonnementstarief Wmo-voorzieningen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van het 

abonnementstarief voor voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 

2015). Deze maatregel maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om stapeling van 

zorgkosten tegen te gaan. 

Bijlagen: 

Uitvoeringstoets ‘Vaste’ bijdrage Wmo (vervolg op impactanalyse) - Rapport | 25-04-2018 

Uitvoeringstoets Vaste Bijdrage Wmo - Brief | 26-04-2018 

Herberekening budgettaire effecten abonnementstarief in de Wmo - Rapport | 01-06-2018 

Kamerbrief met ontwerpbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 

langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Ontwerpbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 - Besluit | 01-06-

2018 

Ontwerpnota van toelichting bij ontwerpbesluit wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit 

Wmo 2015 - Besluit | 01-06-2018 

 

 

 

https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/01/kabinet-neemt-maatregelen-om-stapeling-van-zorgkosten-tegen-te-gaan
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-vormgeving-abonnementstarief-wmo-voorzieningen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-met-ontwerpbesluit-wijziging-besluit-langdurige-zorg-en-uitvoeringsbesluit-wmo-2015
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Tweede Kamer 

Aandacht voor uitblijven van passende jeugdhulp 

31 mei 2018, debat - De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten vraagt aandacht voor het 

tekort aan passende jeugdhulp. De Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid) over 

de aanpak hiervan. 

 

SP vreest sluiting spoedeisende hulpposten 

29 mei 2018, mondelinge vragen - Van Gerven (SP) waarschuwt: veel spoedeisende hulpposten 

dreigen te verdwijnen als de nieuwe kwaliteitsregels van kracht worden. Minister Bruins (Medische 

Zorg) zegt de beschikbaarheid van zorg te zullen waarborgen. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 ondertekend 

Nieuwsbericht | 04-06-2018  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg 

hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Op 26 april was al een 

onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd. 

Zie ook: 

ZN tekent hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2019-2022 – ZN, 04-06-2018 

 

Verzekerdeninvloed wettelijk vastgelegd 

Nieuwsbericht | 01-06-2018  

Verzekerden krijgen de mogelijkheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken over het 

zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten 

hiervoor een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige en 

onafhankelijke verzekerdenvertegenwoordiging organiseren. De vertegenwoordiging moet het eens 

zijn met de inspraakregeling en krijgt bovendien adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de 

zorgverzekeraar. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruins voor 

Medische Zorg dat dit regelt. Hoe de inspraakregeling er in de praktijk uit moet zien kunnen 

zorgverzekeraars en de verzekerdenvertegenwoordiging onderling bepalen. 

 

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering 

Nieuwsbericht | 01-06-2018  

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van 

de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht 

verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI -

programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minis ter Bruins voor 

Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat 

meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer 

participatie. 

 

 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/aandacht-voor-uitblijven-van-passende-jeugdhulp
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/sp-vreest-sluiting-spoedeisende-hulpposten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/04/hoofdlijnenakkoord-medisch-specialistische-zorg-2019-2022-ondertekend
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3073966080
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/01/verzekerdeninvloed-wettelijk-vastgelegd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/01/meer-ruimte-voor-preventie-in-basispakket-zorgverzekering
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Kamerbrief over voorgenomen besluit Treant over acute verloskunde en kindergeneeskunde 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen besluit 

van Treant Zorggroep om de klinische verloskundige zorg (waaronder ook de acute verloskunde valt) 

en de klinische kindergeneeskundige zorg te concentreren op de locatie in Emmen. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Binnen vijf jaar nieuw ziekenhuis’  - Kamerstuk: 

Kamervragen | 01-06-2018 

 

Kamerbrief over basispakket Zorgverzekeringswet 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het basispakket 

Zorgverzekeringswet 2019. 

Bijlagen: 

Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD - Rapport | 22-03-2018 

Advies zittend ziekenvervoer - Rapport | 09-04-2018 

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket - Rapport | 22-03-2018 

Standpunt belimumab subcutaan (Benlysta) en voorwaardelijke toelating belimumab intraveneus - 

Rapport | 29-03-2018 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief bij Wijzigingsbesluit zorgverzekering inzake zorgpakket 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over wijziging van het Besluit 

zorgverzekering in verband met het zorgpakket 2019. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Nota van toelichting Wijzigingsbesluit zorgverzekering inzake zorgpakket Zvw 2019 - Besluit | 01-06-

2018 

Concept - Besluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering van het zorgpakket 2019 - 

Besluit | 01-06-2018 

 

Kamerbrief over verschil tussen EPD en MedMij 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) verduidelijkt in deze brief het verschil tussen het voormalig 

landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en MedMij. 

 

Kamerbrief over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb 

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2018 

Minister De Jonge (VWS) geeft een reactie aan de Tweede Kamer op de motie van de leden 

Bergkamp (D66) en Sazias (50PLUS) over gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen  

Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dijkstra (D66) 

over het bericht dat miljoenen te besparen valt op dure medicijnen. 

Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-voorgenomen-besluit-treant-over-acute-verloskunde-en-kindergeneeskunde
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98binnen-vijf-jaar-nieuw-ziekenhuis%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/kamerbrief-over-basispakket-zorgverzekeringswet-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/aanbiedingsbrief-bij-wijzigingsbesluit-zorgverzekering-inzake-zorgpakket-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/29/kamerbrief-over-verschil-tussen-epd-en-medmij
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/31/kamerbrief-over-gebruikelijke-hulp-in-wmo-pgb-en-zvw-pgb
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-miljoenen-te-besparen-valt-op-dure-medicijnen
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Beantwoording Kamervragen over de verspilling van medicijnen - Kamerstuk: Kamervragen | 31-05-

2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Miljoenentekort voor Midden -Groningen: Erg 

zorgwekkende situatie’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2018 

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

‘Miljoenentekort voor Midden-Groningen: Erg zorgwekkende situatie’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat er geen extra geld beschikbaar is voor de 

ambulantisering van de ggz 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-06-2018 

Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis (VWS) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het 

bericht dat er geen extra geld beschikbaar is voor de ambulantisering van de ggz. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Start nieuwbouw Europees Geneesmiddelen Agentschap op Zuidas 

Nieuwsbericht | 29-05-2018  

Maandag 28 mei is op de Zuidas in Amsterdam de start van de nieuwbouw voor het Europees 

Geneesmiddelen Agentschap (EMA) gemarkeerd. De funderingswerkzaamheden zijn op 1 mei 

begonnen, eerder dan aanvankelijk was gepland. In opdracht van de Nederlandse regering laat het 

Rijksvastgoedbedrijf de nieuwe huisvesting van EMA bouwen. Het EMA-gebouw wordt gebouwd door 

de Bouwcombinatie EMA, die door Dura Vermeer, de contractpartner van het Rijksvastgoedbedrijf, is 

opgericht samen met Heijmans. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Boete van € 400.000 voor ggz-aanbieder wegens onterechte declaraties 

Nieuwsbericht | 31-05-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ggz-aanbieder HSK een boete van € 400.000 opgelegd wegens 

foutieve declaraties in de periode van 2013 tot en met 2015. HSK declareerde bij zorgverzekeraars 

de behandeling van mensen met werk-gerelateerde burn-outklachten als een behandeling van een 

psychische stoornis. 

 

NZa maakt vergoeding preventie mogelijk 

Nieuwsbericht | 04-06-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te 

brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde 

leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en 

begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/31/beantwoording-kamervragen-over-de-verspilling-van-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98miljoenentekort-voor-midden-groningen-erg-zorgwekkende-situatie%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/05/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98miljoenentekort-voor-midden-groningen-erg-zorgwekkende-situatie%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-er-geen-extra-geld-beschikbaar-is-voor-de-ambulantisering-van-de-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-er-geen-extra-geld-beschikbaar-is-voor-de-ambulantisering-van-de-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/05/29/start-nieuwbouw-europees-geneesmiddelen-agentschap-op-zuidas
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/05/31/boete-van-%E2%82%AC-400.000-voor-ggz-aanbieder-wegens-onterechte-declaraties
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/01/nza-maakt-vergoeding-preventie-mogelijk
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Autoriteit Consumenten & Markt 

ACM-monitor zorgverzekeringsmarkt: consumenten ervaren minder keuze tussen polissen 

Nieuwsbericht, 01-06-2018 

Consumenten hebben geen positief beeld van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende 

zorgpolis en of dat lonend is. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit de 

Zorgmonitor op basis van een representatieve steekproef onder consumenten. ACM doet jaarlijks 

onderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt. Wat consumenten denken over de mogelijkheden om een 

passende zorgverzekering te kiezen lijkt niet goed overeen te komen met de werkelijkheid. De ACM 

wil daarom dat polissen beter vergelijkbaar en begrijpelijker worden en gaat hier werk van maken. 

Ook onderzoekt de ACM, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), wat de consument kan 

besparen door over te stappen. 

 

Besluit  

Ledeboer Investments B.V. krijgt een ontheffing om Stichting Bestuur Vérian over te nemen 

(concentratiebesluit), 29-05-2018 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

AP geeft uitleg over grootschalige gegevensverwerking in de zorg 

Nieuwsbericht, 31-05-2018 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijkt voor zorgaanbieders wanneer er sprake is van 

grootschalige gegevensverwerking. Bij een grootschalige verwerking vereist de nieuwe privacywet 

dat een FG nodig is en moet in bepaalde gevallen een DPIA worden gedaan. Voor 

huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde ziekenhuizen, 

beschouwt de AP een verwerking grootschalig bij meer dan 10.000 patiënten. De verwerking van 

persoonsgegevens van ziekenhuizen, apotheken (geen solistisch werkende zorgverlener), 

huisartsenposten en zorggroepen is altijd grootschalig. 

Europese Commissie  
 

Health policies in the future EU budget (2021-2027) 

Health will have a strong dimension in the next EU budget. Following the adoption of the new 

Multiannual Financial Framework for the period 2021-2027 on 2 May, the Commission adopted today 

the legislative proposal for a new European Social Fund Plus (ESF+) Programme. The health strand 

of the ESF+ Programme shall support public health policies and access to medical products. It shall 

fulfil this objective by ensuring a high level of health protection in the Union including through the 

reduction of inequalities in public health capacity among and within Member States and, in 

complement to other ESF+ actions, addressing the health challenges identified in the European 

Semester. Integrating health in ESF+ will lead to new and stronger synergies with the other building 

blocks of the European Pillar of Social Rights. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-monitor-zorgverzekeringsmarkt-consumenten-ervaren-minder-keuze-tussen-polissen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consumentenonderzoek-zorgverzekeringsmarkt-2018
https://www.acm.nl/nl/publicaties/ledeboer-investments-bv-krijgt-een-ontheffing-om-stichting-bestuur-verian-over-te-nemen-concentratiebesluit
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-geeft-uitleg-over-grootschalige-gegevensverwerking-de-zorg
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=9001&page=1&fullDate=Wed%2030%20May%202018&lang=default
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ActiZ en ZN maken aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019 

ActiZ, 01-06-2018 

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) aanvullende afspraken gemaakt over de Wlz-zorginkoop 2019. De nu gemaakte 

afspraken zijn een aanvulling op het inkoopkader 2018 – 2020.  

 

ZN: vraag naar wachtlijstbemiddeling GGZ groeit  

ZN, 31-05-2018 

Het aantal verzekerden dat hun zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling voor geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) langs haar leden.  

Publicaties 
 

Zorguitgaven stijgen in 2017 met 2,1 procent 

CBS, 29-5-2018  

In 2017 is 97,5 miljard euro uitgegeven aan zorg, 2,0 miljard meer dan in 2016. De zorguitgaven 

groeiden minder hard dan de economie in 2017. Uitgaven aan kinderopvang stegen met 7,2 procent 

het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. 
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