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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 - 17 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  

Officiële publicaties 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018  

14-06-2019 Staatsblad 2019, 215 

Meer info 

 

Besluit van 28 mei 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 

27 maart 2019 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere 

wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het 

regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor 

Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (Stb. 2019, 140)  

12-06-2019 Staatsblad 2019, 208 

Inwerkingtreding: 1 juli 2019 | Meer info 

 

Besluit van 28 mei 2019, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de 

collectiviteitskorting  

14-06-2019 Staatsblad 2019, 214 

 

Tweede Kamer 

D66 vraagt naar bezorgdheid artsen om opmars crowdfunding 

11 juni 2019, mondelinge vragen - Raemakers (D66) vraagt minister Bruins (Medische Zorg) om de 

risico's van medisch crowdfunden onder de aandacht te brengen. 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-215.pdf
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/34858
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-208.pdf
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/35044
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-214.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-214.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/d66-vraagt-naar-bezorgdheid-artsen-om-opmars
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start 

Nieuwsbericht | 12-06-2019 

Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” gaat vandaag de landel ijke 

schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo’n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende 

locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun 

dagelijkse werk, te schrappen. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen 

zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor 

kwetsbare jongeren. 

 

Kamerbrief over NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in 

bekostiging verpleeghuiszorg. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.  

Bijlage: 

Niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging van verpleeghuiszorg - Brief | 14-06-2019 

 

Kamerbrief met kabinetsreactie op de Evaluatie subsidies van het ministerie van VWS 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019 

Minister De Jonge biedt het rapport ‘Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid nemen en delen’ aan 

de Tweede Kamer en geeft een toelichting hierop. 

Bijlage: 

Evaluatie subsidies Verantwoordelijkheid nemen en delen - Rapport | 14-06-2019 

 

Kamerbrief over adviesrapport expertisecentra langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Expertisecentra langdurige zorg (Wlz)' en 

meldt wanneer hij met een reactie komt. 

Bijlage: 

Expertisecentra langdurige zorg (Wlz) - Rapport | 21-05-2019 

 

Commissiebrief verzoek om reactie op bericht over een nieuwe datalek in de jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019 

Minister De Jonge reageert op het bericht over een nieuwe datalek in de jeugdzorg 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Opnieuw datalek in Utrechtse Jeugdzorg’  - Kamerstuk: 

Kamervragen | 13-06-2019 

 

Kamerbrief over vragen Vernieuwingsagenda 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over de brief van 15 

maart 2019 over de Vernieuwingsagenda 'Iedereen onderweg'.  

 

Kamervragen over de VPROserie ‘Uitgewoond’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de VPROserie ‘Uitgewoond’ 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/12/eerste-landelijke-schrapdag-in-de-jeugdhulp-van-start
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/14/kamerbrief-over-nza-analyse-niet-beinvloedbare-factoren-in-bekostiging-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/14/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-de-evaluatie-subsidies-van-het-ministerie-van-vws
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/14/kamerbrief-over-adviesrapport-expertisecentra-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/13/commissiebrief-verzoek-om-reactie-op-bericht-over-een-nieuwe-datalek-in-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/13/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98opnieuw-datalek-in-utrechtse-jeugdzorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamerbrief-over-vragen-vernieuwingsagenda
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/11/kamervragen-over-de-vproserie-%E2%80%98uitgewoond%E2%80%99
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Beantwoording Kamervragen over Roosendaal als locatie voor nieuw ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-06-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen over de keuze van Bravis voor 

Roosendaal als locatie voor het nieuwe Bravisziekenhuis. 

 

Beantwoording Kamervragen over de extra inzet van Twentse gemeenten om foute zorgbureaus op 

te sporen 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen over de extra inzet van Twentse gemeenten om foute 

zorgbureaus op te sporen. 

 

Beantwoording Kamervragen over berichten dat foute zorgondernemers makkelijk door 

aanbestedingsprocedures komen 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over berichten dat foute 

zorgondernemers makkelijk door aanbestedingsprocedures komen. 

 

Beantwoording Kamervragen over aanbestedingen in het sociaal domein 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over aanbestedingen in het 

sociaal domein. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa: uitgaven langdurige zorg groeien sneller dan verwacht 

Nieuwsbericht | 13-06-2019  

Het budgettair kader voor de langdurige zorg is dit jaar te krap. Dat komt onder andere doordat de 

vraag naar verpleeghuiszorg sneller is toegenomen dan verwacht. De Nederlandse Zorgautoriteit 

raadt minister De Jonge van Volksgezondheid in haar jaarlijkse mei-advies aan om de € 200 miljoen 

aan beschikbare herverdelingsmiddelen voor de langdurige zorg in te zetten. 

 

Zorginstituut Nederland   

Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 12-06-2019 

In de Horizonscan Geneesmiddelen staan alle te verwachten nieuwe geneesmiddelen en 

indicatieuitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen. Ook biedt de scan een overzicht 

van de zogenaamde biosimilars en generieke middelen die binnenkort verwacht worden om te 

concurreren met het origineel farmaceutisch product (het specialité) waarvan het patent is verlopen. 

Ruim 60% van de producten in de scan zijn specialités. In totaal gaat het om ruim 400 producten voor 

de komende 2 jaar. 

Zie ook: 

Nieuwe Horizonscan Geneesmiddelen – NVZ, 13-06-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/11/beantwoording-kamervragen-over-roosendaal-als-locatie-voor-nieuw-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-de-extra-inzet-van-twentse-gemeenten-om-foute-zorgbureaus-op-te-sporen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-de-extra-inzet-van-twentse-gemeenten-om-foute-zorgbureaus-op-te-sporen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-berichten-dat-foute-zorgondernemers-makkelijk-door-aanbestedingsprocedures-komen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-berichten-dat-foute-zorgondernemers-makkelijk-door-aanbestedingsprocedures-komen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/beantwoording-kamervragen-over-aanbestedingen-in-het-sociaal-domein
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/13/nza-uitgaven-langdurige-zorg-groeien-sneller-dan-verwacht
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/nieuwe-horizonscan-geneesmiddelen
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3901-nieuwe-horizonscan-geneesmiddelen


 

 

Week 25  

News Update Zorg 

4/6 

 

Zorginstituut brengt wettelijke randvoorwaarden blockchain in de zorg in kaart  

Nieuwsbericht | 13-06-2019 

‘Blockchain kán een toegevoegde waarde in de zorg hebben, maar wees zorgvuldig’, dat is de 

overkoepelende conclusie van 2 onderzoeken die Zorginstituut Nederland heeft laten uitvoeren in een 

verkenning naar de mogelijkheden van het gebruik van blockchain in de zorg. 

Publicaties: 

Onderzoek: Naar werkende governance op blockchain in de zorg - Rapport | 13-06-2019 

Onderzoek: Blockchain in de zorg in relatie tot de AVG - Rapport | 13-06-2019 

Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter - 

Nieuwsbericht | 14-06-2018  

Praktijkproef blockchain kraamzorg met Mijn Zorg Log - Rapport | 14-06-2018 

Blockchain in de kraamzorg: wat betekent dat? - Nieuwsbericht | 01-03-2018  

Europese Unie  
 

The Netherlands and Luxembourg to also benefit from EU-US mutual recognition agreement for 

inspections 

11-06-2019 

Agreement now operational between 26 EU Member States and the US Food and Drug 

Administration The mutual recognition agreement between the European Union (EU) and the United 

States (US) to recognise inspections of manufacturing sites for human medicines conducted in their 

respective territories has made further progress. The US Food and Drug Administration (FDA) 

confirmed on 10 June 2019 the capability of two additional EU Member States (The Netherlands and 

Luxembourg) to carry out good manufacturing practice (GMP) inspections at a level equivalent to the 

US. There are now a total of 26 Member States whose inspection results the FDA can rely on to  

replace their own inspections. 

Sectornieuws   
 

Sectorale routekaart: op weg naar duurzaam vastgoed in de zorg  

ActiZ, 17-06-2019 

Zorgorganisaties willen bijdragen aan een beter klimaat. Hier hoort bij dat de wens is om huisvesting 

duurzamer te maken. Samen met GGZ Nederland en de VGN heeft ActiZ een sectorale routekaart 

langdurige zorg laten opstellen.  

 

Gespreksleidraad voor afspraken in de contractering 2020 over terugdringen wachttijden GGZ 

ZN, 13-06-2019 

Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland en MEER GGZ hebben een gespreksleidraad 

ontwikkeld om goede afspraken te maken in de contractering 2020 over het terugdringen van 

wachttijden in de GGZ.  

 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/13/blockchain-in-de-zorg
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=15845&page=1&fullDate=Wed%2006%20Nov%202019&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=15845&page=1&fullDate=Wed%2006%20Nov%202019&lang=default
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/eu_world/docs/c2017_1323_en.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/sectorale-routekaart-op-weg-naar-duurzaam-vastgoed-in-de-zorg
https://www.actiz.nl/stream/routekaart-verduurzaming-van-het-vastgoed-in-de-langdurige-zorg
https://www.actiz.nl/stream/routekaart-verduurzaming-van-het-vastgoed-in-de-langdurige-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4005986304
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Het Roer Moet Om doet oproep voor samenhang in zorg  

LHV, 12-06-2019 

Met het pamflet ‘Zorg voor Samenhang’ vraagt huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om u om steun 

voor een oproep aan politiek en zorgsector om over oplossingen te gaan praten voor het gebrek aan 

samenhang in de zorg.  

 

140 gemeenten bieden petitie aan Tweede Kamer over jeugdhulp 

VNG, 14-06-2019 

140 colleges van gemeenten hebben de Tweede Kamer een petitie aangeboden over de financiële 

tekorten in het sociaal domein.  

 

Klinieken ontwikkelen governance code voor medisch specialistische zorg 

ZKN, 13-06-2019 

Patiënten geven kliniekzorg gemiddeld een 8.8. Het hoogste cijfer in de medisch specialistische zorg. 

Maar klinieken verenigd in ZKN vinden juist ook de continuïteit van zorg belangrijk voor de patient. 

Mensen die zich medisch specialistisch laten behandelen, moeten ervan uit kunnen gaan dat hun 

veiligheid en het voortbestaan van zorg is gegarandeerd.  

Publicaties    
 

Marktconforme rendementen voor Invest-NL zijn een utopie 

ESB, 14-06-2019 

De Machtigingswet oprichting Invest-NL is op 21 mei jl. met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.  

 

ZIP 2019/84 - Verhoeks, G. e.a. - Art. - Gemeenten belonen voor minder doorverwijzingen naar 

verpleeghuiszorg 

Gemeenten kunnen met hun beleid de gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen, 

maar daar hebben ze nauwelijks belang bij. Een investeringsprikkel laat hen delen in de baten.  

  

ZIP 2019/82 - Lijffijt, F. e.a. - Art. - Eén stap vooruit en twee stappen terug? 

Veel ziekenhuizen hebben de Wkkgz aangegrepen om de klachtenbehandeling nog laagdrempeliger 

te maken. De IGJ laat de formele termijnen prevaleren. 

  

ZIP 2019/83 - Varkevisser, M. - Art. - Gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg: gestaag 

doorwerken aan verbeteringen! 

Om de gereguleerde marktwerking in de zorg te verbeteren moeten een fors lagere vergoeding bij 

niet-gecontracteerde zorg en winstuitkering voor ziekenhuizen mogelijk worden gemaakt . 

 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/het-roer-moet-om-doet-oproep-voor-samenhang-zorg
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/140-gemeenten-bieden-petitie-aan-tweede-kamer-over-jeugdhulp
https://www.zkn.nl/nieuws/klinieken-ontwikkelen-governance-code-voor-medisch-specialistische-zorg/852
https://esb.nu/blog/20052906/marktconforme-rendementen-voor-invest-nl-zijn-een-utopie
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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 
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