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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 4 – 11 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 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) rapport infectiepreventie 

en operatief proces in particuliere klinieken 

06-06-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 323 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere 

Klinieken nog beter 

Zie ook: 

Inspectie: zorg moet beter bij particuliere klinieken - Nieuwsbericht IGJ | 06-06-2018  

 

Brief regering; Evaluatie pilot ervaringsdeskundigen bij toezicht in de ouderenzorg 

11-06-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 324 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Toezicht, ervaring en deskundigheid: een evaluatie van de inzet van ervaringsdeskundigen in het 

toezicht op de ouderenzorg 

 

Langdurige zorg 

Brief Algemene Rekenkamer; Focus op Toegang op de Wet langdurige zorg   

07-06-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 226 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Publicatie Focus op Toegang op de Wet langdurige zorg  

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-323.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-323.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844329.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844329.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/05/29/inspectie-zorg-moet-beter-bij-particuliere-klinieken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-844714.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844715.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-226.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844394
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Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Fiche: Mededeling over de digitale transformatie van gezondheid en zorg 

05-06-2018 | Kamerstuk 22112 nr. 2575 | Tweede Kamer 

 

Internetconsultatie 

Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg 

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties 

(bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk 

noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen 

domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: 

het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ).  

Sluitingsdatum: 05-07-2018  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Nieuwe wet biedt betere bescherming bij faillissement verzekeraars 

6 juni 2018, wetsvoorstel - Een nieuwe wet van minister Hoekstra (Financiën) biedt polishouders 

betere bescherming als verzekeraars failliet dreigen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt 

namelijk nieuwe instrumenten en bevoegdheden om te kunnen ingrijpen. 

 

Stemmingsuitslagen moties ingediend bij het debat over het uitblijven van passende jeugdhulp, 

aangenomen moties: 

Motie van het lid Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door  gemeenten 

Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen 

 

Eerste Kamer 

Hamerstukken 

Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 

totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483) 

& het wetsvoorstel Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het 

implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet 

voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (34822) worden zonder beraadslaging en zonder 

stemming aangenomen. 

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde 

aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met de wetsvoorstellen Wijziging van het 

wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het 

verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode 

(34822) en Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 

totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483) 

te hebben kunnen verenigen. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2575.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/rechtmatigezorg
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/nieuwe-wet-biedt-betere-bescherming-bij
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z10234&did=2018D31610
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z10235&did=2018D31611
https://www.eerstekamer.nl/verslag/20180605/verslag
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend 

Nieuwsbericht | 06-06-2018  

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben vandaag het 

hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars 

gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 

miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. 

Document: 

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 - Convenant | 06-06-2018 

Zie ook: 

Wijkverpleegkundigen zien toe op ondertekening Hoofdlijnenakkoord – ActiZ, 07-06-2018 

ZN tekent hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 – ZN, 06-06-2018 

VNG mede-ondertekenaar akkoord Wijkverpleging – VNG, 07-06-2018 

 

Aanbieding afschrift reactie op brief over jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van de 

FNV over knelpunten in de jeugdzorg. 

Bijlage: 

Reactie op brief over knelpunten jeugdzorg - Brief | 05-06-2018 

 

Kamerbrief over rapport Leeftijdsgrenzen Jeugd - Betere kansen voor kwetsbare jongeren 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het adviesrapport 'Leeftijdsgrenzen. 

Betere kansen voor kwetsbare jongeren' en geeft hier een reactie op. 

Bijlage: 

Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren - Rapport | 05-06-2018 

Zie ook: 

Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar - RVS, 05-06-2018 

 

Kamerbrief over fusie laboratoria 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2018 

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het besluit tot samenvoeging van het 

Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) met het RIKILT van Wageningen Research. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de 

thuiszorg‟ 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) over het 

bericht „Strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg‟.  

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de strijd tegen onderbetalende gemeenten in de thuiszorg  - 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2018 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/06/hoofdlijnenakkoord-wijkverpleging-ondertekend
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/open/2018/06/wijkverpleegkundigen-zien-toe-op-ondertekening-hoofdlijnenakkoord
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3079438336
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/nieuws/vng-medeondertekenaar-akkoord-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/06/aanbieding-afschrift-reactie-op-brief-over-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/05/kamerbrief-over-rapport-leeftijdsgrenzen-jeugd-betere-kansen-voor-kwetsbare-jongeren
https://www.raadrvs.nl/actueel/item/meer-kansen-voor-jongeren-verhoog-jeugdhulpplicht-naar-21-jaar
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/07/kamerbrief-over-fusie-laboratoria
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-de-strijd-tegen-onderbetalende-gemeenten-in-de-thuiszorg
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Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBDHA:2018:6611 – Informatie vergoeding zorgkosten 

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 06-06-2018  

Datum publicatie 08-06-2018  

Zaaknummer C/09/517722 / HA ZA 16-1054 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Bodemzaak 

Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Introductie budget zorgverzekering, waarvoor beperkt aantal ziekenhuizen is gecontracteerd. Wie 

moet verzekerde informeren bij welke zorgaanbieder hij zonder bijbetaling terecht kan? Primaire 

verantwoordelijkheid zorgverzekeraar, niet zorgaanbieder. 

Zie ook: 

Rechtbank: verzekeraar moet patiënt informeren over vergoeding zorgkosten – NVZ, 08-06-2018 

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:4711 – Vergoedingen medisch specialisten 

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 14-05-2018  

Datum publicatie 07-06-2018  

Zaaknummer C/03/248514 / KG ZA 18-191 

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Vordering in conventie, tot betaling achterstallige vergoedingen aan specialisten door kliniek, 

toegewezen; tegenvorderingen in reconventie van kliniek op specialisten voor een groot deel 

afgewezen: o.a. vordering tot vergoeding van schade als gevolg van “staking” door specialisten, 

omdat specialisten op goede gronden – het niet naleven van eisen op gebied van infectiepreventie – 

hebben geweigerd te opereren, evenals vordering tot vergoeding van schade wegens overschrijding 

omzetplafond, omdat deze overschrijding niet is te wijten aan de specialisten. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht 

Nieuwsbericht | 05-06-2018 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat zorgaanbieders die casemanagement dementie aanbieden 

verplichten hun wachttijden door te geven. Casemanagement dementie is de regiefunctie in de zorg 

voor mensen met dementie. De registratie van de wachttijden stelt ons in staat de wachttijden 

begrijpelijk en vergelijkbaar te maken voor casemanagement dementie. 

Zie ook: 

ActiZ wil meer gerichte aanpak van Casemanagement dementie – ActiZ, 06-06-2018 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:6611
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3716-rechtbank-verzekeraar-moet-patient-informeren-over-vergoeding-zorgkosten
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:4711
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/05/registratie-wachttijden-casemanagement-dementie-verplicht
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/open/2018/06/actiz-wil-meer-gerichte-aanpak-van-casemanagement-dementie
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Autoriteit Consumenten & Markt 

Concentratiemelding  

Stichting Centrum voor Reuma en revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen 

Zorghotels willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding) - 11-06-2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Interactieve infographic: toezicht op zorgnetwerken 

Nieuwsbericht | 07-06-2018  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceert een interactieve infographic over haar toezicht op 

zorgnetwerken. In de afgelopen jaren heeft de inspectie de basis gelegd voor het toezicht op 

zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. De verwachting is dat 

het belang van goed functionerende zorgnetwerken de komende jaren toeneemt. 

Sector nieuws 
 

Nieuwe versie NEN 7513 over logging op patiëntdossiers gepubliceerd 

ActiZ, 11-06-2018 

De privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke 

gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van NEN 7513 bevat voorschriften voor zorgverleners en 

hun systeemleveranciers over wat er precies moet worden gelogd in een patiëntdossier.  

 

Duurzaamheid: Green Deal Zorg en het Klimaatakkoord 

ActiZ, 06-06-2018 

31 mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen de zorgbranches en VWS over duurzaamheid. Dit 

overleg was een tussenstap in het komen tot een nieuwe Green Deal Zorg in oktober 2018.  

Publicaties 
 

Productie industrie 5 procent hoger in april 

CBS, 08-6-2018 

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 5 procent hoger dan in april 

2017, maakt het CBS bekend. De stijging is groter dan in maart. Al ruim tweeënhalf jaar produceert 

de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de farmaceutische 

industrie groeide in april 2018 opnieuw het sterkst. 

 

VNG Magazine 2018/9 - Wmo waard te verdedigen 

 

VNG Magazine 2018/9 - „Maak ruimte voor initiatieven‟ 

Houten van, R.  

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-centrum-voor-reuma-en-revalidatie-rotterdam-en-stichting-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels-willen-een-nieuwe-onderneming-starten-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-centrum-voor-reuma-en-revalidatie-rotterdam-en-stichting-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels-willen-een-nieuwe-onderneming-starten-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/06/07/interactieve-infographic-toezicht-op-zorgnetwerken
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/nieuwe-versie-nen-7513-over-logging-op-patientdossiers-gepubliceerd
http://www.nen.nl/nen7510
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/duurzaamheid-green-deal-zorg-en-het-klimaatakkoord
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/23/productie-industrie-5-procent-hoger-in-april
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VNG Magazine 2018/9 - Sociaal domein, het vervolg… 

Kriens, J.  

 

JGGZR 2018/22 - De vernieuwde jeugdhulp: het resultaat telt 

Doremalen van, T.  

  

TLP 2018/66 - Art. - Twee jaar Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de stand van zaken 

Nunes, O.L. e.a.  
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Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  
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