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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 3 - 11 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  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Minister Bruins stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast 

Nieuwsbericht | 05-06-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van 

verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling 

voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is een nieuw op te nemen beroep 

in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als 

regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties 

beschikken. Bruins heeft de partijen intensief betrokken bij de besluitvorming en het resultaat is een 

breed gedragen overeenkomst. Hij werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.  

Document: 

Kamerbrief over de overgangsregeling in het kader van BIG II-register - Kamerstuk: Kamerbrief | 05-

06-2019 

Zie ook: 

Introductie regieverpleegkundige levert bijdrage aan betere zorg – BoZ, 05-06-2019 

BoZ-reactie op voorstel ministerie overgangsregeling verpleegkundigen – NVZ, 07-06-2019 

 

Start alliantie medicatieveiligheid 

Nieuwsbericht | 04-06-2019  

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal 

moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn 

van verkeerd gebruik van medicijnen. In opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt 

een groep van ruim 50 experts en patiënten de komende maanden aan een gezamenlijke aanpak. 

Deze alliantie medicatieveiligheid gaat vandaag van start en komt dit najaar met concrete acties en 

doelstellingen om het aantal incidenten terug te dringen. 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/05/minister-bruins-stelt-overgangsregeling-verpleegkundigen-vast
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/introductie-regieverpleegkundige-levert-bijdrage-aan-betere-zorg/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3899-boz-reactie-op-voorstel-ministerie-overgangsregeling-verpleegkundigen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/04/start-alliantie-medicatieveiligheid
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Kamerbrief over voortgang Zorg voor de Jeugd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019 

Ministers De Jonge en Dekker beschrijven de voortgang van het actieprogramma Zorg voor de 

Jeugd. 

Bijlagen: 

Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Zorg voor de Jeugd - Rapport | 07-06-2019 

Jeugdhulp 2018 - Rapport | 07-06-2019 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018 - Rapport | 07-06-2019 

Beschouwing over inkoop jeugdhulp, kwaliteit en verantwoording - Publicatie | 07-06-2019 

Ruimte om volwassen te worden - Rapport | 16-05-2019 

Wetsevaluatie verbetering positie pleegouders - Rapport | 29-03-2019 

Met jeugdig elan - Rapport | 26-04-2019 

Preventie met data in het jeugdveld - Rapport | 07-06-2019 

De verwijzer voorbij - Rapport | 08-04-2019 

 

Kamerbrief met reactie op beleidsdoorlichting VWS-begrotingsartikel 4.3 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019 

Minister De Jonge reageert op de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van artikel 4.3 van de 

begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Begrotingsartikel 4.3 gaat 

over kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling. De beleidsdoorlichting beoordeelt de 

doeltreffendheid en doelmatigheid van ZonMw en het Nivel. 

Bijlagen: 

Self-evaluation NIVEL 2010-2015 - Rapport | 31-12-2016 

ZonMw-zelfevaluatie - Implementatie aanbevelingen - Rapport | 24-01-2019 

Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting - Rapport | 06-11-2018 

 

Kamerbrief met reactie op bericht 'Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut'  

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-06-2019 

Minister Bruins reageert op het artikel 'Veel ziekenhuiszorg heeft geen enkel nut' in de Volkskrant van 

14 april 2019. Dit artikel gaat over het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.  

 

Kamerbrief over toekomstvisie ADL-assistentie 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de toekomstvisie ADL-assistentie (Fokuswonen). 

De subsidieregeling ADL-assistentie maakt het mogelijk dat cliënten met een lichamelijke beperking 

zelfstandig kunnen wonen. 

 

Commissiebrief stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens 

het AO Geneesmiddelenbeleid 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-06-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de niet reeds afgedane 

toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 7 februari 

2019. 

 

Kamerbrief over rapport Overpriced te ontvangen voor AO Geneesmiddelenbeleid 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-06-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/07/kamerbrief-over-voortgang-zorg-voor-de-jeugd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/07/kamerbrief-met-reactie-op-beleidsdoorlichting-vws-begrotingsartikel-4.3
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/07/kamerbrief-met-reactie-op-bericht-veel-ziekenhuiszorg-heeft-geen-enkel-nut
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/05/kamerbrief-over-toekomstvisie-adl-assistentie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/05/commissiebrief-stand-van-zaken-van-de-niet-reeds-afgedane-toezeggingen-die-zijn-gedaan-tijdens-het-ao-geneesmiddelenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/05/commissiebrief-stand-van-zaken-van-de-niet-reeds-afgedane-toezeggingen-die-zijn-gedaan-tijdens-het-ao-geneesmiddelenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/06/kamerbrief-over-rapport-overpriced-te-ontvangen-voor-ao-geneesmiddelenbeleid
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Minister Bruins informeert de Tweede Kamer dat hij verwacht voor het einde van dit jaar de Kamer te 

informeren over hoe de samenwerking tussen publiek en private partijen goed vorm te geven. Dit is 

nodig om de beschikbaarheid van geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten voor 

nu en in de toekomst, in combinatie met een goed investeringsklimaat in de LSH sector in Nederland, 

te realiseren. 

 

Beantwoording Kamervragen over het rapport ‘Overpriced - Drugs developed with Dutch Public 

Funding’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 06-06-2019 

Minister Bruins en staatssecretaris Keijzer beantwoorden de vragen over het  rapport ‘Overpriced: 

Drugs developed with Dutch Public Funding’. 

 

Kamervragen over de jeugdzorginstelling Elker – het Poortje 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de jeugdzorginstelling Elker – het Poortje 

 

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over verantwoording VWS 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-06-2019 

Ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis sturen de Tweede Kamer de antwoorden 

op vragen over het jaarverslag over 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) en over het rapport van de Algemene Rekenkamer. 

Bijlagen: 

Antwoorden op Kamervragen over jaarverslag 2018 VWS - Kamerstuk: Kamervragen | 04-06-2019 

Antwoorden op Kamervragen over rapport Algemene Rekenkamer VWS 2018 - Kamerstuk: 

Kamervragen | 04-06-2019 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Meicirculaire: extra geld gemeenten voor Jeugdzorg 

Nieuwsbericht | 03-06-2019  

In de vrijdag 31 mei gepubliceerde meicirculaire is te lezen hoe de door het kabinet extra toegezegde 

middelen voor Jeugdzorg worden verdeeld over de gemeenten. Over de jaren 2019 tot en met 2021 

gaat het om een bedrag van een miljard. Hiernaast worden de actuele berekeningen van de 

accressen gepresenteerd voor de komende jaren. De meicirculaire 2019 informeert de gemeenten 

over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief die 

voor het sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2019 

en verder. 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/06/beantwoording-kamervragen-over-het-rapport-%E2%80%98overpriced-drugs-developed-with-dutch-public-funding%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/06/beantwoording-kamervragen-over-het-rapport-%E2%80%98overpriced-drugs-developed-with-dutch-public-funding%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/04/kamervragen-over-de-jeugdzorginstelling-elker-%E2%80%93-het-poortje
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/04/aanbieding-antwoorden-op-kamervragen-over-verantwoording-vws-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2019/06/03/meicirculaire-extra-geld-gemeenten-voor-jeugdzorg
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Rechtspraak   
 

Geen onderzoek naar oorzaken faillissement Slotervaart ziekenhuis 

Rechtspraak.nl, 06-06-2019 

De curatoren van MC Slotervaart ziekenhuis hoeven op dit moment geen onderzoek naar de 

oorzaken van het faillissement te doen. Ook hoeven zij niet met de gemeente Amsterdam te 

onderhandelen. Dat heeft de rechter-commissaris in het faillissement dinsdag beslist. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:3999   

 

ECLI:NL:HR:2019:853  

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 07-06-2019 Datum publicatie 07-06-2019  

Zaaknummer1 8/01293 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:266, Contrair;  In cassatie op: 

ECLI:NL:GHARL:2018:710, Bekrachtiging/bevestiging  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Zorgverzekeringswet. Handelt zorgverzekeraar in strijd met het 'hinderpaalcriterium' (art. 13 lid 1 

Zvw) en daarmee onrechtmatig jegens een niet-gecontracteerde zorgverlener door toepassing van 

een generieke korting van 25% over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg? 

 

ECLI:NL:RBROT:2019:4369  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 27-05-2019 Datum publicatie 28-05-2019  

Zaaknummer ROT 19/1460 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

Openbaarmaking toezichtsrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uitspraak 

voorzieningenrechter. Geen aanleiding om publicatie tegen te houden.  

 

ECLI:NL:RBROT:2019:4368  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 27-05-2019 Datum publicatie 28-05-2019  

Zaaknummer ROT 19/1421 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

Openbaarmaking toezichtsrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uitspraak 

voorzieningenrechter. Geen aanleiding om publicatie tegen te houden. 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Geen-onderzoek-naar-oorzaken-faillissement-Slotervaart-ziekenhuis.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:3999
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:853
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:4369
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:4368
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Toezicht & advies 

Autoriteit Consument & Markt   

Besluit  

OLVG mag het Slotervaartziekenhuis overnemen (concentratiebesluit) , 06-06-2019 

Zorginstituut Nederland 

Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen 

Nieuwsbericht | 04-06-2019  

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), 

namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, 

NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) aangeboden aan het Zorginstituut. Aan de totstandkoming is een 

uitgebreid regionaal traject voorafgegaan: op basis van diverse ingangsklachten is samen met direct 

betrokken zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers, het pad van burgers met 

een acute zorgvraag door de spoedzorgketen als uitgangspunt genomen. Omdat er 2 normen zijn 

waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt (de expertise van de arts op de SEH en de 

geriatrische expertise op de SEH), kan het Zorginstituut het kwaliteitskader nog niet inschrijven in het 

Register en zal daarom gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid om doorzettingsmacht in te 

zetten om de 2 normen nader in te vullen en definitief vast te stellen. 

Europese Unie 
 

Verordening (EU) 2019/933 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor 

geneesmiddelen  

PE/52/2019/REV/1 

PB L 153 van 11.6.2019, blz. 1–10 

Sectornieuws 
 

Zorgverzekeraars vragen overheid om proactief pakketbeheer (dure) geneesmiddelen 

ZN, 04-06-2019 

Zorgverzekeraars vragen minister Bruins om proactief pakketbeheer voor dure geneesmiddelen. Dat 

schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het AO 

Geneesmiddelenbeleid.  

 

Accountantsprotocol kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg gepubliceerd 

ZN, 05-06-2019 

Voor de verpleeghuiszorg is voor de komende jaren budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren 

van de kwaliteit in verpleeghuizen.  

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/olvg-mag-het-slotervaartziekenhuis-overnemen-concentratiebesluit
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/zicht-op-betere-kwaliteit-in-de-spoedzorgketen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.153.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.153.01.0001.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.153.01.0001.01.NLD
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3984621569
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3989995520
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Zorgverzekeraars begrijpen zorgen artsen over sterke groei medische crowdfunding  

ZN, 07-06-2019 

Artsen maken zich zorgen over de sterke groei van medische crowdfunding, zo blijkt uit onderzoek 

door De Volkskrant.  

 

VNG blijft zich inzetten voor oplossing sociaal domein  

VNG, 05-06-2019 

De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft ingestemd met voorstellen van het bestuur om te 

blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein.  

Publicaties    
 

Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems and Fiscal Sustainability – Country 

Documents 2019 Update 

European Commission, 07-06-2019 

This volume describes the health care and long-term care systems of all EU Member States on a 

country basis and presents the related policy challenges. 

 

Speciaal verslag nr. 07/2019: EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge 

ambities, maar beter beheer nodig 

Europese Rekenkamer, 04-06-2019 

Met de richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg van 2011 wordt getracht het recht 

van EU-patiënten op toegang tot veilige en hoogwaardige gezondheidszorg te waarborgen, ook over 

nationale grenzen binnen de EU heen. Met deze rechten moet ook een nauwere samenwerking 

tussen de lidstaten op het gebied van e-gezondheid en de behandeling van zeldzame ziekten worden 

vergemakkelijkt. Wij concludeerden dat EU-maatregelen met betrekking tot grensoverschrijdende 

gezondheidszorg de samenwerking tussen de lidstaten weliswaar verbeteren,  maar dat de voordelen 

voor patiënten beperkt waren. We constateerden dat informatie over grensoverschrijdende 

gezondheidszorg op sommige punten moeilijk toegankelijk blijft, ondanks de geboekte vooruitgang bij 

het verstrekken van deze informatie aan EU-burgers. We stelden tekortkomingen vast in de 

strategische planning en het projectbeheer van de Commissie. We doen aanbevelingen die zijn 

gericht op de steun van de Commissie voor nationale contactpunten, op de toepassing van 

grensoverschrijdende uitwisselingen van medische gegevens en op de EU-maatregelen op het 

gebied van zeldzame ziekten. 

 

Promotieonderzoek Building a License to Lead 

NVZD, 05-06-2019 

Zorgbestuurders hebben draagvlak nodig om hun werk goed te kunnen doen. De afgelopen jaren 

heeft het aan dit draagvlak vaak ontbroken. Daarom is een belangrijke vraag hoe zorgbestuurders 

kunnen bouwen aan draagvlak, oftewel hun license to lead. Deze vraag staat centraal in het 

promotieonderzoek van Sophie Bijloos, juridisch beleidsmedewerker bij de NVZD. Op 4 juli verdedigt 

zij haar dissertatie aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. De NVZD is trots op dit promotieonderzoek, dat niet alleen wetenschappelijke 

implicaties maar ook praktische implicaties heeft.  

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3993239552
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/vng-blijft-zich-inzetten-voor-oplossing-sociaal-domein
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-and-fiscal-sustainability-country-documents-2019-update_en
https://ec.europa.eu/info/publications/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-and-fiscal-sustainability-country-documents-2019-update_en
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b4D40C481-62C8-498F-8221-256351FFDCBA%7d
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b4D40C481-62C8-498F-8221-256351FFDCBA%7d
https://www.nvzd.nl/overige/promotieonderzoek-building-a-license-to-lead
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