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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 27 mei - 3 juni 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  

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend evalueren  

27-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 412 

Bijlagen: 

Kwaliteit van leven van langer thuiswonende ouderen. Sessies met de praktijk  

Expertsessie ex ante evaluatie langer thuiswonen ouderen 

Leden van de Begeleidingscommissie vooronderzoek “Langer Thuis” 

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen 

Rapportage vooronderzoek datahuishouding langer thuiswonende ouderen. Bijlage 2: Bronnen en 

indicatoren 

Eerstelijnszorg 

Brief regering; Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen  

27-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 33578, nr. 65 

Bijlage: 

Rapportage: Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Gebruik en ervaringen in de periode 

2015 - 2018 

Jeugdzorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling Jeugdwet 

en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het 

beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015  

28-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 656 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-412.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884404.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884403.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884402.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884400.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884401.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884401.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-65.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884411.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-884411.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-656.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-656.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-656.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-656.pdf
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Officiële bekendmakingen 

Het Groninger Zorgakkoord  

03-06-2019 Staatscourant 2019, 30316 

 

Beleidsregel van de Minister van Medische Zorg van 24 april 2019, kenmerk 1519440-189737-CZ, 

houdende regels voor subsidiëren van de gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities voor het 

stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling tussen patiënt en huisarts (Beleidsregels 

subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional OPEN)  

27-05-2019 Staatscourant 2019, 27176 

Zie ook: 

Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten  

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 29-05-2019  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Kamerbrief over wijziging van de subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015-2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2019 

Minister De Jonge stuurt de conceptregeling over wijziging van de subsidieregeling opleidingen in 

een jeugd ggz-instelling 2015-2019 in verband met verlenging van de werkingsduur aan de Tweede 

Kamer. 

Bijlagen: 

Regeling over wijziging van de subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2019 - 

Regeling | 03-06-2019 

Evaluatie subsidieregeling opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2019 - Publicatie | 01-04-

2019 

 

Beantwoording Kamervragen over de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling 

Elker – het Poortje 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) over 

de brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje. 

 

Beantwoording Kamervragen over het feit dat het aantal jeugdzorg klachten in Den Haag is 

verdubbeld 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het feit dat het aantal 

jeugdzorg klachten in Den Haag is verdubbeld. 

 

Kamerbrief met reactie op het 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017-2018' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2019 

Minister Bruins stuurt het 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017-2018' met een reactie 

naar de Tweede Kamer. 

Bijlage: 

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 - Rapport | 03-06-2019 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-30316.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27176.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/05/29/minister-bruins-%E2%82%AC75-miljoen-voor-digitale-gegevensuitwisseling-huisartsen-en-patienten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/03/kamerbrief-over-wijziging-van-de-subsidieregeling-opleidingen-in-een-jeugd-ggz-instelling-2015-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/beantwoording-kamervragen-over-de-brandbrief-van-de-raad-van-toezicht-van-jeugdzorginstelling-elker-%E2%80%93-het-poortje
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/beantwoording-kamervragen-over-de-brandbrief-van-de-raad-van-toezicht-van-jeugdzorginstelling-elker-%E2%80%93-het-poortje
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/beantwoording-kamervragen-over-het-feit-dat-het-aantal-jeugdzorg-klachten-in-den-haag-is-verdubbeld
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/beantwoording-kamervragen-over-het-feit-dat-het-aantal-jeugdzorg-klachten-in-den-haag-is-verdubbeld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/03/kamerbrief-met-reactie-op-het-samenvattend-rapport-zorgverzekeringswet-2017-2018
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Kamerbrief over appreciatiebrief studies aanvullende beschermingsmechanismen voor 

geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2019 

Minister Bruins stuurt een appreciatiebrief over studies aanvullende beschermingsmechanismen voor 

geneesmiddelen. 

Bijlage: 

Beschrijving van de aanvullende beschermingsmechanismen - Publicatie | 03-06-2019 

 

Kamerbrief over NFU-rapport over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019 

Minister Bruins biedt het NFU-rapport over Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren aan de Tweede 

Kamer. 

Bijlage: 

Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren - Rapport | 29-05-2019 

 

Kamerbrief over geannoteerde agenda EU-Gezondheidsraad 14 juni 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de 

formele EU-Gezondheidsraad van 14 juni in Luxemburg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer 

gestuurd. 

 

Commissiebrief over Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019 

Minister Bruins biedt een Commissiebrief over Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat 

elektronisch patiëntendossier aan de Tweede Kamer. 

 

Beantwoording Kamervragen over woonvormen voor dementerenden 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over woonvormen voor dementerenden. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Idealistische' zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar 

eigen bv’s van RTL-Z 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2019 

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

'Idealistische' zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar eigen bv’s van RTL-Z. 

 

Beantwoording Kamervragen over berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan zorggeld heeft  

vergokt 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-05-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over berichten dat een directeur ruim €1,5 miljoen aan 

zorggeld heeft vergokt. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/03/kamerbrief-over-appreciatiebrief-studies-aanvullende-beschermingsmechanismen-voor-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/03/kamerbrief-over-appreciatiebrief-studies-aanvullende-beschermingsmechanismen-voor-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-nfu-rapport-over-maatschappelijk-verantwoord-licentieren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/kamerbrief-over-geannoteerde-agenda-eu-gezondheidsraad-14-juni-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/commissiebrief-over-aanbeveling-europees-uitwisselingsformaat-elektronisch-patientendossier
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/03/beantwoording-kamervragen-over-woonvormen-voor-dementerenden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-idealistische-zorgbaas-de-blok-sluist-miljoenen-naar-eigen-bv%E2%80%99s-van-rtl-z
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-idealistische-zorgbaas-de-blok-sluist-miljoenen-naar-eigen-bv%E2%80%99s-van-rtl-z
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamervragen-over-berichten-dat-een-directeur-ruim-%E2%82%AC15-miljoen-aan-zorggeld-heeft-vergokt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamervragen-over-berichten-dat-een-directeur-ruim-%E2%82%AC15-miljoen-aan-zorggeld-heeft-vergokt
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Rechtspraak   
 

ECLI:NL:RBMNE:2019:2221  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 14-05-2019 Datum publicatie 27-05-2019  

Zaaknummer AWB - 17 _ 4064 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wob, Auteurwet, Geneesmiddelenwet, Databankenwet, Artikel 10, tweede lid, onder g Wob 

Openbaarmaking van onderdelen van het registratiedossier handelsvergunning medicijnen. 

Bibliografische aanvraag.  

De Geneesmiddelenwet en Auteurswet bevatten geen uitputtende openbaarmakingsregeling. 

Bescherming van auteursrecht door de weigeringsgronden van de WOB. Het registratiedossier is 

geen databank. CBG heeft artikel 10, lid 2, g, van de Wob juist toegepast door alleen de 

wetenschappelijke conclusies van de vergunninghouder in het registratiedossier bij de aanvraag van 

de handelsvergunning niet openbaar te maken. Geen integrale geheimhouding van het 

registratiedossier. Onevenredige benadeling bij gedeeltelijke openbaarmaking van het 

registratiedossier (bibliografische aanvraag) is niet aannemelijk.  

Identiteit Wob-verzoeker mag geheim blijven. Wob-verzoeker geen derde-partij in procedure. 

 

ECLI:NL:RVS:2019:1783  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 29-05-2019 Datum publicatie 29-05-2019  

Zaaknummer 201708672/1/R1 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 21 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Ziekenhuis - 2017" en het 

exploitatieplan "Slingeland ziekenhuis, locatie A18 - 2017" vastgesteld. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit  

Meerkosten nieuwe zorgstandaard acute ggz 11,7 miljoen euro 

Nieuwsbericht | 29-05-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe 

zorgstandaard Acute Psychiatrie. Deze zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP), 

gemaakt door alle betrokken partijen in de ggz, zorgt dat de zorg voor mensen die door een 

psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio’s goed geregeld 

is. Het gaat om de zorg in de eerste 3 dagen. De NZa heeft berekend dat invoering van de GMAP 

11,7 miljoen euro kost. Daarnaast ziet de NZa mogelijkheden tot besparingen, die niet 

gekwantificeerd konden worden. Hierbij valt te denken aan het samenvoegen van triage voor 

meerdere regio's. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:2221
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1783
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/29/meerkosten-nieuwe-zorgstandaard-acute-ggz-117-miljoen
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Financiering ziekenhuiszorg in internationaal perspectief 

Nieuwsbericht | 31-05-2019  

Hoe financier je ziekenhuiszorg zodat dit leidt tot goede en betaalbare zorg voor alle  inwoners? Dat 

was het onderwerp van een internationale vergelijking tussen gezondheidsstelsels over de hele 

wereld. Voor het eerst zijn door de onderzoekers de prestaties van de verschillende 

gezondheidszorgsystemen systematisch vergeleken. De uitkomst staat in het boek ‘The Law and 

Policy of Healthcare Financing’ dat op 30 mei is verschenen. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

NZa en ACM onderzoeken moderne indicatoren voor concurrentie ziekenhuizen 

03-06-2019 

Medewerkers van de NZa en de ACM hebben een gezamenlijk working paper gepubliceerd over de 

prijsvorming van ziekenhuiszorg. 

De bedragen die ziekenhuizen betaald krijgen van zorgverzekeraars lopen uiteen, ook als je rekening 

houdt met de verschillen in de geleverde behandelingen, de complexiteit van de zorgvraag en het 

aantal patiënten. 

De onderzoekers laten zien dat marktmacht van ziekenhuizen een rol speelt: ziekenhuizen die 

belangrijk zijn voor een verzekeraar kunnen meer geld vragen. Ook ziekenhuizen die belangrijk zijn 

voor patiënten komen relatief gunstig uit de onderhandelingen met de zorgverzekeraar.  

 

ASR Deelnemingen en Elechos mogen een gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over 

HumanTotalCare (eindmededeling), 31-05-2019 

Sectornieuws 
 

Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wet langdurige zorg in 2020 

ZN, 29-05-2019 

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige 

zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de wet zorg en dwang (Wzd).  

 

Wachttijdondersteuning GGZ: er gebeurt veel, er kan veel, maar er moet ook nog veel gebeuren 

29-05-2019 

Wachttijdondersteuning in de GGZ kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de 

motivatie voor een behandeling afneemt.  

 

Aangepaste afspraken kwaliteitsbudget 2020 voor verpleeghuizen 

ZN, 29-05-2019 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ hebben vervolgafspraken gemaakt over het 

kwaliteitsbudget voor 2020.  

 

 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/05/31/financiering-ziekenhuiszorg-in-internationaal-perspectief
https://www.acm.nl/nl/publicaties/nza-en-acm-onderzoeken-moderne-indicatoren-voor-concurrentie-ziekenhuizen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/asr-deelnemingen-en-elechos-mogen-een-gezamenlijke-zeggenschap-verkrijgen-over-humantotalcare-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/asr-deelnemingen-en-elechos-mogen-een-gezamenlijke-zeggenschap-verkrijgen-over-humantotalcare-eindmededeling
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3970826240
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3970596864
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3969810432
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Zorgverzekeraars nemen arbeidskrapte en slimme zorg mee in zorginkoop 

ZN, 28-05-2019 

Zorgverzekeraars en zorgkantoren gaan nog intensiever in gesprek met zorgaanbieders over de 

arbeidskrapte en het slimmer organiseren van de zorg.  

 

Zorgen over kostenontwikkeling dure geneesmiddelen 

NVZ, 29-05-2019 

Op donderdag 6 juni debatteert de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. 

Publicaties    
 

Trust Well Earned: a New Approach to Accountability for Better Healthcare 

RV&S Publication | 29-05-2019 

At the moment, accountability does not make enough of a contribution to better healthcare and social 

care.  

 

TPC 2019/3 - Roetering, F. - Afschaffen van het aanbesteden oplossing voor de jeugdzorg? 

 

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   

 

 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3966992384
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3891-zorgen-over-kostenontwikkeling-dure-geneesmiddelen
https://www.raadrvs.nl/documenten/publications/2019/5/14/trust-well-earned-a-new-approach-to-accountability-for-better-healthcare
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

