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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 11 - 19 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 

Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”  

Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: 

niet gezond!” 

18-06-2018 | Kamerstuk 34834 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Uitwerking maatregelen uit het Regeerakkoord ter beheersing van kosten genees - en 

hulpmiddelen 

18-06-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 489 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Dwanglicenties 

Zie ook: 

Minister Bruins presenteert maatregelen om uitgavengroei geneesmiddelen te beheersen - 

Nieuwsbericht Rijksoverheid | 15-06-2018  

Minister Bruins raakt patiënt in portemonnee met maximering geneesmiddelen – ZN, 18-06-2018 

 

Brief regering; Studies inzake beschermingsmechanismen op het gebied van intellectueel eigendom 

en die onderdeel vormen van internationale en Europese wet- en regelgeving rondom 

geneesmiddelen 

18-06-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 490 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical  incentives 

and rewards in Europe 

Effects of supplementary protection mechanisms for pharmaceutical products 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845811.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845811.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845829.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845829.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845830.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/15/minister-bruins-presenteert-maatregelen-om-uitgavengroei-geneesmiddelen-te-beheersen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3110633472
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845861.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845861.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845861.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845863.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845863.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845862.pdf
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Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de 

vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2019  

Bijlagen: 

Besluit van ..-..-.... houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering met ingang van in verband 

met de vereveningsbijdrage over het jaar 2019  

Nota van toelichting  

 

Brief regering; Reactie op het rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over toetredings - 

en groeidrempels op de zorgverzekeringsmarkt 

18-06-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 913 | Tweede Kamer 

 

Fraudebestrijding in de zorg 

Brief regering; Rapportage Signalen Zorgfraude 2017 

13-06-2018 | Kamerstuk 28828 nr. 109 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Rapportage Signalen Zorgfraude 2017 

Zie ook: 

Toename meldingen zorgfraude in 2017- Nieuwsbericht NZa | 13-06-2018  

Toename meldingen zorgfraude in 2017 - Nieuwsbericht IGJ | 13-06-2018  

 

Kostenbeheersing in de zorg 

Brief regering; Rapport van het Zorginstituut Nederland "Ziektelast in de praktijk"  

19-06-2018 | Kamerstuk 33654 nr. 33 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Ziektelast in de praktijk 

 

Positionering algemene ziekenhuizen 

Brief regering; Berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen 

13-06-2018 | Kamerstuk 27295 nr. 166 | Tweede Kamer 

 

Eerstelijnszorg 

Brief regering; Evaluatie Vinex-regeling  

18-06-2018 | Kamerstuk 33578 nr. 55 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Advies Vinex-regeling: Evaluatie van de subsidieregeling voor geïntegreerde gezondheidscentra in 

grootschalige nieuwbouwlocaties  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-912.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-912.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845520.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845520.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845521.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845803.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845803.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28828-109.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845206.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/13/toename-meldingen-zorgfraude-in-2017
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/06/13/toename-meldingen-zorgfraude-in-2017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-845904.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845905.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27295-166.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-55.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845727.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845727.pdf
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Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): ‘Kwetsbaar en eenzaam? 

Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking’ 

18-06-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 263 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking   

 

Thuiszorg 

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

Werkzaamheden van 24 mei 2018, over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian 

12-06-2018 | Kamerstuk 23235 nr. 175 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband 

met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet 

herstel en afwikkeling van verzekeraars) 

Gewijzigd voorstel van wet 

14-06-2018 | Kamerstuk 34842 nr. A | Eerste Kamer 

 

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van 

eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw 

zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur 

op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische 

onvolkomenheden en omissies te herstellen 

13-06-2018 | Kamerstuk 34191 nr. 37 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Besluit van ..-..-.... houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het 

terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische 

onvolkomenheden en omissies te herstellen 

Nota van toelichting 

 

Officiële publicaties 

Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische 

verbeteringen en verhoging van het boetemaximum 

19-06-2018 | Staatsblad 2018, 175 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Besluit van 4 juni 2018, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

geneesmiddelentekorten 

19-06-2018 | Staatsblad 2018, 171 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-263.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-263.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845809.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34842-A.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34191-37.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34191-37.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34191-37.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845096.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845096.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845096.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845099.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-175.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-171.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-171.pdf
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Besluit van 4 juni 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit 

van 13 maart 2018, houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi ter zake van de regeling 

voor transparantie van jaarstukken en het hebben van een toezichthoudend orgaan voor Regionale 

Ambulancevoorzieningen (Stb. 2018, 85) 

19-06-2018 | Staatsblad 2018, 170 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

 

Besluit van 29 mei 2018, houdende de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen H en J, van het 

besluit van 6 december 2017, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Stb. 2017, 481), betreffende het delegeren van regels over 

zorgovereenkomsten 

12-06-2018 | Staatsblad 2018, 161 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor 

Rechtsbescherming van 11 juni 2018, kenmerk 1333677-176028-WJZ, houdende wijziging van de 

Regeling Jeugdwet, de Regeling langdurige zorg en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 ter verbetering 

van de uitvoering van het persoonsgebonden budget 

15-06-2018 | Staatscourant 2018, 33341 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Debat over de positie van regionale ziekenhuizen 

13 juni 2018, debat - Voor kleine, regionale ziekenhuizen is het lastig om aan steeds strengere eisen 

te voldoen. Kunnen mensen nog wel dichtbij terecht voor medische zorg? De Kamer debatteert met 

minister Bruins (Medische Zorg). 

Op de intensive care moet in de toekomst zeven dagen per week een intensivist aanwezig zijn en op 

de spoedeisende hulp een arts met minimaal twee jaar ervaring. Met dit soort eisen wil het 

Zorginstituut de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dit is belangrijk voor de patiëntveiligheid, zegt 

minister Bruins. 

Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen, moeten ziekenhuizen kosten maken. Voor kleine 

streekziekenhuizen blijken die vaak te hoog. Bovendien is er niet altijd geschikt personeel te vinden. 

Daarom dreigen vooral intensive cares en spoedeisende hulpposten gesloten te worden.  

Zie ook: 

Aangenomen moties – Tweede Kamer, 19-06-2018 

 

Bevriezen verplicht eigen risico zorgverzekering gaat oppositie niet ver genoeg 

12 juni 2018, wetsvoorstel - Minister Bruins (Medische Zorg) bevriest tot en met 2021 het verplichte 

eigen risico in de zorgverzekering. Dat gaat de oppositie, die pleit voor een verlaging, niet ver 

genoeg. 

Het eigen risico in de zorgverzekering blijft tot en met 2021 385 euro, zo hebben coalitiepartijen VVD, 

CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord afgesproken. In de Zorgverzekeringswet staat echter 

dat het eigen risico meestijgt met de zorgkosten. Daarom past minister Bruins nu de wet aan.  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33341.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33341.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33341.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-33341.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-de-positie-van-regionale-ziekenhuizen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09669
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/bevriezen-verplicht-eigen-risico-zorgverzekering
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Stemmingsuitslagen 

Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars is door de Tweede Kamer aangenomen 

Dit wetsvoorstel regelt de taken en de bevoegdheden die De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als 

een verzekeraar in Nederland in financiële problemen raakt. 

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

risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34929) – wetgeving aangenomen 

Aangenomen moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten/ regeldruk/Governance/ 

gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg:  

- Gewijzigde motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over de realisatie van decentrale 

koppelvlakken (t.v.v. 29515-425) 

- Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties 

actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg 

- Motie van het lid Ellemeet over de doelstelling "Gestandaardiseerde informatieuitwisseling"  

- Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak 

regeldruk 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving 

Nieuwsbericht | 18-06-2018  

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en 

zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag 

het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro 

in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede 

Kamer gestuurd. 

Documenten: 

Programma Langer Thuis - Rapport | 18-06-2018 

Kamerbrief over Programma Langer Thuis - Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018 

Zie ook: 

ActiZ steunt de inhoudelijke ambities van ‘Langer Thuis’  – ActiZ, 19-06-2018 

Langer thuis wonen door samenwerking in de regio – ZN, 18-06-2018 

 

Aanbiedingsbrief over Kamervragen over het Programmaplan kwaliteit verpleeghuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de vaste 

commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vragen gaan over de brief van 9 april 

2018 inzake het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg – ‘Thuis in het Verpleeghuis - 

waardigheid en trots op elke locatie’. 

Bijlage:  

Antwoorden op vragen over Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg - Kamerstuk: Kamervragen | 

18-06-2018 

 

Commissiebrief over antwoorden op vragen over de jaarverslagen over 2017 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2018 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2017Z16500&dossier=34842
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09665
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09665
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09132
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P09132
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/18/340-miljoen-voor-thuiswonende-ouderen-zelfstandig-oud-worden-in-vertrouwde-omgeving
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/actiz-steunt-de-inhoudelijke-ambities-van-langer-thuis
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3112009728
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/18/aanbiedingsbrief-over-kamervragen-over-het-programmaplan-kwaliteit-verpleeghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/15/commissiebrief-over-antwoorden-op-vragen-over-de-jaarverslagen-over-2017
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister De Jonge 

(VWS) sturen de Tweede Kamer de antwoorden en de vragen over het jaarverslag van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen gaan over het thema “Werkdruk in de zorg”.  

Bijlage: 

Werkdruk in de zorg - Kamerstuk: Kamervragen | 15-06-2018 

 

Kamerbrief over inwerkingtreding apothekersvrijstelling in Rijksoctrooiwet 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-06-2018 

De ministers Bruins (Medische Zorg en Sport) en Wiebes (EZK) sturen de Tweede Kamer een brief 

over de inwerkingtreding van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet.  

 

Kamerbrief berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van 

berichten over de IC-richtlijn en het kwaliteitskader spoedzorgketen. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Sanquin een koper zoekt voor Sanquin Plasma 

Products (SPP) 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-06-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Van 

Gerven (SP) over het bericht dat Sanquin een koper zoekt voor Sanquin Plasma Products (SPP). 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de Franse investeerder Orpea een Nederlands 

zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2018 

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

Franse investeerder Orpea een Nederlands zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt.  

 

Kamerbrief over faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweeede Kamer een brief over het faillissement van de 

thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean bv. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over financiële problemen Vérian Care & Clean BV - Kamerstuk: 

Kamervragen | 11-06-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over radioprogramma over misstanden maatschappelijke ondersteuning  

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) over het 

radioprogramma Reporter 'Misstanden in de maatschappelijke ondersteuning'.  

 

Beantwoording Kamervragen over bericht dat wijkteam verdwaalt tussen zorgloketten 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2018 

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

het wijkteam dat mensen moet helpen verdwaalt tussen zorgloketten. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-over-inwerkingtreding-apothekersvrijstelling-in-rijksoctrooiwet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/12/kamerbrief-berichten-over-de-ic-richtlijn-en-het-kwaliteitskader-spoedzorgketen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/12/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-sanquin-een-koper-zoekt-voor-sanquin-plasma-products-spp
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/12/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-sanquin-een-koper-zoekt-voor-sanquin-plasma-products-spp
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-franse-investeerder-orpea-een-nederlands-zorgbedrijf-met-omstreden-managementteam-koopt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-franse-investeerder-orpea-een-nederlands-zorgbedrijf-met-omstreden-managementteam-koopt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/kamerbrief-over-faillissement-van-thuiszorgorganisatie-verian
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-financiele-problemen-verian-care-clean-bv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-radioprogramma-over-misstanden-maatschappelijke-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/11/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-wijkteam-verdwaalt-tussen-zorgloketten
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Rechtspraak 
 

ECLI:NL:CBB:2018:273 - WMG 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 05-06-2018  

Datum publicatie 11-06-2018  

Zaaknummer 17/1270 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wet marktordening gezondheidszorg. Hantering van het contractvereiste als voorwaarde voor het 

declareren van multidisciplinaire zorg in de tariefbeschikkingen voor 2015 en 2017. Voor wat betreft 

het jaar 2015 oordeelt het College dat verweerster appellanten ten onrechte in hun bezwaar heeft 

ontvangen, nu het College het geschil bij uitspraak van 3-11-2016 reeds finaal heeft beslecht. Het 

College voorziet zelf in de zaak door het bezwaar in zoverre alsnog niet-ontvankelijk te verklaren. 

Voor wat betreft het jaar 2017 overweegt het College dat verweerster, gelet op het onderzoek dat zij 

diende uit te voeren, pas voor het jaar 2018 een tariefbeschikking heeft kunnen vaststellen waar in het 

contractvereiste niet langer was opgenomen. Dat neemt echter niet weg dat het contractvereiste voor 

het jaar 2017 niet als voorwaarde aan het declareren van (alle) multidisciplinaire zorg verbonden had 

mogen worden. De tariefbeschikking 2017 wordt op dit punt vernietigd. Het College laat echter de 

rechtsgevolgen daarvan in stand. Beroep gegrond. 

 

ECLI:NL:CBB:2018:274 - WMG 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 05-06-2018  

Datum publicatie 11-06-2018  

Zaaknummer17/1271 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wet marktordening gezondheidszorg. Opneming van de borging van ANW-zorg in de beschrijving van 

de prestatie “inschrijving” in de tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017. Het 

College oordeelt dat het waarborgen van de ANW-zorg tot de zorg behoort die de huisarts dient te 

verlenen en waarvoor honorering in de prestatie “inschrijving” wordt geboden. Niet gebleken dat de 

thans in geding zijnde prestatiebeschrijving tot onevenredige gevolgen leidt voor de huisarts die de 

ANW-zorg (tijdelijk) niet heeft geborgd. Beroep ongegrond. 

 

ECLI:NL:GHARL:2018:5361 - Overheidsaanbesteding 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 16-01-2018  

Datum publicatie 12-06-2018  

Zaaknummer 200.195.858/01 

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:273
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:274
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:5361
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Overheidsaanbesteding. Contracthouder schrijft als laagste in op opdracht WMO-vervoer en krijgt 

nieuw contract. Na verkrijging opdracht klaagt hij over onduidelijkheden in het bestek en stelt hij 

vordering in tot wijziging van de vervoersprijs op grond van dwaling. Hof wijst beroep op dwaling af. 

Vervoerder wist welk vervoer tot de opdracht behoorde. 

Geen causaal verband tussen onduidelijkheden in bestek en de geoffreerde prijs. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:2490 - Preferentiebeleid zorgverzekeraar 

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 09-05-2018  

Datum publicatie 11-06-2018  

Zaaknummer C/05/336151 / KG ZA 18-153 / 57 / 512 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Verbintenissenrecht. Onrechtmatige daad. Preferentiebeleid zorgverzekeraar ter zake 

van methotrexaat injecties. Noodzaak volgen offertetraject. Ingangsdatum preferentie. 

Belangenafweging. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa verruimt mogelijkheden voor e-health 

Nieuwsbericht | 18-06-2018  

Aanbieders en verzekeraars kunnen makkelijker afspraken maken over e–health. Door digitale 

consulten, of telemonitoring van patiënten kunnen behandelaren vaker zorg op afstand bieden. 

Patiënten kunnen die zorg dan thuis krijgen en hoeven niet naar de arts of het ziekenhuis te reizen. 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regels voor e-health voor volgend jaar verruimd. 

Document: 

Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019: overzicht per zorgsector 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Veel huisartsen nog onbekend met 

declaratiemogelijkheden e-mailconsult' - Kamerstuk: Kamervragen | 15-06-2018 

 

NZa: Breid initiatieven uit om persoonsvolgende Wlz-zorg te leveren 

Nieuwsbericht | 14-06-2018  

Het is goed mogelijk om langdurige zorg zo te organiseren dat de wensen van de cliënt daarin 

centraal staan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn in de 

bekostiging het afgelopen jaar aangepast. Waar het eerder nodig was om de (bekostigings-)regels 

hiervoor via een experiment aan te passen, hoeft dat nu niet meer om persoonsvolgende zorg te 

kunnen leveren. 

Document: 

Tussenevaluatie Experiment Persoonsvolgende Zorg 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:2490
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/18/nza-verruimt-mogelijkheden-voor-e-health
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_240745_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-039-veel-huisartsen-nog-onbekend-met-declaratiemogelijkheden-e-mailconsult039
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-039-veel-huisartsen-nog-onbekend-met-declaratiemogelijkheden-e-mailconsult039
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/nza-breid-initiatieven-uit-om-persoonsvolgende-wlz-zorg-te-leveren
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_239429_22/1/
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Sector nieuws 
 

GGZ-partijen beschrijven wat goede zorg is 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 18-06-2018  

De afgelopen jaren hebben partijen in de GGZ intensief gewerkt aan de ontwikkeling van 

kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Netwerk 

Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) biedt nu 35 kwaliteitsstandaarden aan bij Zorginstituut Nederland. 

Als ze voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, neemt het Zorginstituut ze op in het Register 

als gezamenlijke norm voor goede zorg. 

 

Architectuurboard Zorg van start 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 14-06-2018  

'Het Informatieberaad Zorg adviseert over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de 

zorg', dat is de opdracht van de kersverse Architectuurboard Zorg. Vrijdag 8 juni kwamen de leden 

voor het eerst bij elkaar en daarmee zijn zij officieel van start gegaan. De Architectuurboard Zorg 

bestaat uit 16 experts die samen de hele zorgsector en diverse expertisegebieden 

vertegenwoordigen. De board komt maximaal 8 keer per jaar bij elkaar; het Informatieberaad Zorg 

vergadert 4 keer per jaar. 

 

Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 14-06-2018  

In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren 

van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit 

de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut 

Nederland. Deelnemende verzekerden,  kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast 

over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg 

voor Nederlands eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn 

bekend. 

 

Horizonscan Geneesmiddelen geeft nog beter onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve 

medicijnen 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 12-06-2018  

Horizonscangeneesmiddelen.nl biedt steeds meer informatie over de marktintroductie van nieuwe 

dure geneesmiddelen, en wordt daarom steeds intensiever gebruikt. Op deze openbare website is 

vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen 

en wat ze gaan kosten. Ook bij de bepaling welke nieuwe medicijnen als sluiskandidaten worden 

geselecteerd, is recent gebruik gemaakt van de Horizonscan. De sluis geldt voor nieuwe medicijnen 

die wel in Nederland op de markt mogen worden gebracht, maar niet meteen opgenomen worden in 

het basispakket, vanwege de hoge kosten. 

 

Wijkverpleging vernieuwt dankzij kwaliteitskader 

ZN, 18-06-2018 

Het kwaliteitskader voor de wijkverpleging is op 18 juni officieel opgenomen in het Register van 

Zorginstituut Nederland (ZiNL), zodat het vak de komende jaren door alle betrokken partijen verder 

kan worden ontwikkeld. Het is de eerste gezamenlijke aanpak om deze vorm van zorg uit te breiden 

en tegelijkertijd de kwaliteit ervan te vergroten. Vernieuwend aan de strategie is dat de zorgkwaliteit 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/18/ggz-partijen-beschrijven-wat-goede-zorg-is
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/architectuurboard-zorg-van-start
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/digitalisering-met-blockchain-maakt-administratie-in-de-kraamzorg-efficienter-en-transparanter
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/12/horizonscan-geneesmiddelen-geeft-nog-beter-onderbouwd-beeld-van-marktintroductie-innovatieve-medicijnen
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/12/horizonscan-geneesmiddelen-geeft-nog-beter-onderbouwd-beeld-van-marktintroductie-innovatieve-medicijnen
http://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3113254912
https://assets.zn.nl/p/32768/files/Kwaliteitskader%20Wijkverpleging.pdf
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vanaf nu van de cliënt afhangt: wat iemand zelf kan en wil is voortaan uitgangspunt. Hij of zij bepaalt 

of de zorg voldoet. 

 

Intensieve samenwerking bij geboortezorg goed voor kwaliteit   

ZN, 13-06-2018 

Zorgverleners die rond zwangerschap en geboorte samenwerken in een zogenoemde Integrale 

Geboortezorg Organisatie (IGO) hebben zeer korte lijnen over en weer, waardoor de kwaliteit van 

zorg zo optimaal mogelijk is. “Zo bespreken de verloskundigen een keer per week met de 

gynaecologen alle nieuwe patiënten. Daarbij kijken we wat de beste zorg is voor elke zwangere, 

waarbij uiteraard de wensen van de zwangere in meegenomen worden. Dat komt in een digitaal 

ketendossier waar alle betrokken zorgverleners in kunnen”, vertelt Marlies Bartels, verloskundige bij 

het Centrum voor verloskunde ROOS in Roosendaal. “Je weet dan in een oogopslag wat er met de 

zwangere gebeurt, welke onderzoeken hebben plaatsgevonden en wat de resultaten daarvan zijn.”  

 

ZN bezorgd over wetswijziging ‘niet reguleren, tenzij’ 

ZN, 12-06-2018 

In een brief aan de Tweede Kamer heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zorgen geuit over de 

voorgenomen deregulering van prestaties en tarieven in de gezondheidszorg die valt onder de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg). De wetswijziging regelt een radicaal andere ordening van 

gezondheidszorg onder de Wmg door in beginsel niet te reguleren tenzij er redenen zijn om wel tot 

regulering over te gaan. In feite kiest de wetgever ervoor om de prestatie- en tariefregulering voor de 

gezondheidszorg uiteindelijk stapsgewijs te beëindigen. Dit treft de Zorgverzekeringswet, Wet 

langdurige zorg, onverzekerde zorg en zorg in aanvullende verzekeringen. 

 

Privacywet is verduidelijkt: Bij minder dan 10.000 patiënten FG niet verplicht   

LHV, 14-06-2018 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op naleving van de privacywet AVG, heeft een 

nadere uitleg gegeven van ‘grootschalige gegevensverwerking’. Daarmee krijgen huisartsenpraktijken 

eindelijk antwoord op de vraag of zij wel of niet verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) aan te stellen. De AP legt de grens bij 10.000 patiënten ingeschreven op naam. 

 

FNV stelt werkgevers UMC's ultimatum voor fatsoenlijk loon in nieuwe cao  

FNV, 13-06-2018, D. van Essen 

FNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben vandaag een ultimatum gestuurd aan de 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over de afspraken in de cao van de 

universitair ziekenhuizen (UMC’s). 

Zie ook: 

Stiptheidsacties bij academische ziekenhuizen na verstrijken ultimatum – FNV, 19-06-2018 

Publicaties 
 

Nederlandse gezondheidszorg gebaat bij strenger toezicht op zorgfusies 

Erasmus School of Health Policy & Management 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3098935296
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3096281088
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/privacywet-verduidelijkt-bij-minder-dan-10000-patienten-fg-niet-verplicht
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/juni/FNV-stelt-werkgevers-UMCs-ultimatum-voor-fatsoenlijk-loon-in-nieuwe-cao/
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/juni/Stiptheidsacties-bij-academische-ziekenhuizen-na-verstrijken-ultimatum-/
https://www.eur.nl/eshpm/nieuws/nederlandse-gezondheidszorg-gebaat-bij-strenger-toezicht-op-zorgfusies-0
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Ondanks het streven naar meer marktwerking heeft de overheid nauwelijks oog gehad voor de 

gevolgen van de steeds verdergaande marktconcentratie in de ziekenhuissector. Dat concludeert 

gezondheidseconoom Anne-Fleur Roos in haar proefschrift over de opeenvolgende fusiegolven in de 

ziekenhuissector gedurende de afgelopen 40 jaar. Vanwege de hoge marktconcentratie en de 

mogelijk nadelige prijseffecten pleit ze voor een strikter toezicht op zorgfusies dan tot nu toe het 

geval is geweest. Roos promoveert donderdag 14 juni 2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Voorafgaand aan haar promotie vindt het symposium 'Mergers and Competition in Hospital Markets’ 

plaats. 

Proefschrift Anne-Fleur Roos 

 

Artikel: 'Schrapsessies vragen bestuurlijke moed' 

NVZD, juni 2018 

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: HOE ORGANISEREN WE HET? 

Psychiater en bestuurder dr. Marc Blom (Parnassia Groep) ontmoette prof. dr. Richard Janssen 

(bijzonder hoogleraar NVZD Leerstoel) voor een gesprek over leiderschap in de ggz, organisatorische 

veranderingen, de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van big data en e-health.  
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