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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 19 – 25 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 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Het wetsvoorstel heeft als doel om de invloed van verzekerden op het beleid van zorgverzekeraars te 

versterken. Zo wordt bij een zorgverzekeraar een vertegenwoordiging van verzekerden ingesteld die 

twee bevoegdheden krijgt om invloed op het beleid van de zorgverzekeraar uit te oefenen. Het gaat 

om een instemmingsrecht over de inspraakregeling die ook door het wetsvoorstel wordt 

voorgeschreven en een adviesrecht over het jaarlijkse zorginkoopbeleid. 

 

Koninklijke boodschap 

21-06-2018 | Kamerstuk 34971 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet  

21-06-2018 | Kamerstuk 34971 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting  

21-06-2018 | Kamerstuk 34971 nr. 3 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Advies Actal  

Advies Commissie Vennootschapsrecht  

Uitvoerings- en handhavingstoets NZa  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

21-06-2018 | Kamerstuk 34971 nr. 4 | Tweede Kamer  

  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846206.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846207.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-4.pdf
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Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Het wetsvoorstel regelt de manier waarop burgers en bedrijven kunnen inloggen bij de overheid, bij 

zorgverleners en zorgverzekeraars en bij pensioenfondsen. Dit is het eerste onderdeel van wat 

uiteindelijk een volledige Wet digitale overheid moet worden. 

 

Koninklijke boodschap   

21-06-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet  

21-06-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting  

21-06-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 3 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Advies Autoriteit Persoonsgegevens  

Advies ATR  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

21-06-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Evaluatie zorgadviestrajecten door zorgverzekeraars  

20-06-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 914 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2019  

20-06-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 915 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Brief van het Zorginstituut Nederland over voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2019 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een lijst met alle geneesmiddelen, vitaminen en 

mineralen die uit het pakket zullen verdwijnen   

20-06-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 916 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Lijst met alle geneesmiddelen, vitaminen en mineralen die uit het pakket zullen verdwijnen   

  

Aanpak regeldruk en administratieve lasten 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 mei 2018, over Administratieve lasten/  

regeldruk/ Governance/ gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/ Innovatie/ 

verspilling in de zorg 

25-06-2018 | Kamerstuk 29515 nr. 433 | Tweede Kamer  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846220.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846221.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-914.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-915.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846137.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-916.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-916.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846638.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846638.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846638.pdf
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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 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Inkomsten van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en snellere toelating 

generieken 

25-06-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 492 | Tweede Kamer 

 

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

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport inzake spoedige behandeling van wetsvoorstel 

verplicht eigen risico 

22-06-2018 | Kamerstuk 34929 nr. A | Eerste Kamer 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Beleidsinformatie Jeugd  

19-06-2018 | Kamerstuk 31839 nr. 623 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Jeugdhulp 2017  

Onderzoeksrapportage 'Jeugdhulp in kleine gemeenten'  

Jeugdhulptrajecten. Nader onderzoek Beleidsinformatie Jeugd   

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017  

Nader onderzoek: Regionale verschillen in het gebruik van jeugdhulp met verblijf   

 

Officiële publicaties 

Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de 

totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten 

21-06-2018 | Staatsblad 2018, 179 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Wet van 6 juni 2018 tot 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 

21-06-2018 | Staatsblad 2018, 180 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-33.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845905.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846599.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846599.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846495.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-846495.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-623.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845981.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845984.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845985.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845982.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-845983.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-179.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-179.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-180.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-180.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-180.pdf
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Tweede Kamer 

'Knelpunten in de Jeugdwet aanpakken' 

21 juni 2018, debat - Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat jongeren niet altijd de juiste hulp 

krijgen. De Kamer vraagt minister De Jonge (Volksgezondheid) om aan de slag te gaan met de 

knelpunten. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Ierland sluit zich aan bij Beneluxa 

Nieuwsbericht | 22-06-2018  

Ierland heeft zich als vijfde land aangesloten bij het Beneluxa initiatief voor samenwerking op 

geneesmiddelenbeleid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en de Ierse minister van 

Volksgezondheid, Simon Harris, hebben hierover vandaag een overeenkomst getekend met hun 

Belgische, Luxemburgse en Oostenrijkse collega’s. De ondertekening vond plaats tijdens de 

Europese Raad van Ministers van Volksgezondheid (EPSCO) in Luxemburg. 

 

Kamerbrief over besteding extra middelen verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over afspraken over de besteding van het 

extra geld voor de verpleeghuiszorg voor het jaar 2019. 

Bijlagen: 

Samen waarde toevoegen voor klanten (aanvulling inkoopkader bestaande zorgaanbieders) - Richtlijn 

| 01-06-2018 

Samen waarde toevoegen voor klanten (aanvulling inkoopkader nieuwe zorgaanbieders) - Richtlijn | 

01-06-2018 

ActiZ en ZN maken aanvullende afspraken over extra middelen Wlz-zorginkoop 2019 - Mediatekst | 

01-06-2018 

Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg - Rapport | 25-06-2018 

Addendum extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2019 - Rapport | 01-06-2018 

Resultaten uit het verpleeghuis - Rapport | 01-04-2018 

Rechtspraak 
 

Hoogte vastgestelde bijdrage Wmo 2015 op wettelijke grondslag gebaseerd 

Rechtspraak.nl, 21-06-2018 

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 juni 2018 dat de hoogte van de 

vastgestelde bijdrage met de bepalingen in de Wmo 2015 en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 op 

een wettelijke grondslag is gebaseerd.  

Uit het wettelijk systeem van artikel 2.1.4, derde en zesde lid, van de Wmo 2015 en artikel 3.8 van 

het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 volgt dat CAK aan artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wmo 2015 de 

bevoegdheid ontleent om de bijdrage vast te stellen en dat deze bevoegdheid, net zoals dat bij de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de eigen bijdrage bij een individuele voorziening 

het geval was (zie de uitspraak van de Raad van 21 augustus 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1583), 

wordt beperkt door de maximale periodebijdrage en de hoogte van de kostprijs van de voorziening. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/knelpunten-de-jeugdwet-aanpakken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/22/ierland-sluit-zich-aan-bij-beneluxa
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/kamerbrief-over-besteding-extra-middelen-verpleeghuiszorg
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Hoogte-vastgestelde-bijdrage-Wmo-2105-op-wettelijke-grondslag-gebaseerd.aspx
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2013:1583
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Met CAK is de Raad daarom van oordeel dat de hier aan de orde zijnde hoogte van de vastgestelde 

bijdrage op een wettelijke grondslag is gebaseerd.  

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het socia le bestuursrecht, het 

ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. 

Uitspraak: ECLI:NL:CRVB:2018:1811 

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:5532 - Arbeidsrecht 

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 12-06-2018  

Datum publicatie 21-06-2018  

Zaaknummer 6823020 AZ VERZ 18-30 

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Werkneemster is directeur van de Maastrichtse kliniek van een landelijk opererende commerciële 

zorgorganisatie. Haar broer is oprichter en algemeen directeur van deze zorgorganisat ie. Op enig 

moment bereiken partijen overeenstemming over een nieuwe functie die werkneemster binnen de 

Maastrichtse kliniek zal gaan vervullen (die van ‘directeur business development’). Kort daarna 

besluit de zorgorganisatie niet meer verder te willen met werkneemster. Uiteindelijk leidt dat tot 

indiening van een ontbindingsverzoek, primair op de e-grond (verwijtbaar handelen) en subsidiair op 

de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Deze gronden zijn niet voldragen, zodat het verzoek tot 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen. Het tegenverzoek tot wedertewerkstelling 

– in de nieuwe functie die partijen waren overeengekomen – wordt toegewezen. Ten slotte wordt 

werkgeefster veroordeeld om nog enkele bonusnabetalingen aan werkneemster te ver richten. 

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1409 - Private aanbesteding AWBZ 

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 19-06-2018  

Datum publicatie 20-06-2018  

Zaaknummer 200.221.882/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Private aanbesteding AWBZ. Is een raamovereenkomst automatisch verlengd? 

 

ECLI:NL:PHR:2018:577 - Terugvordering ten onrechte gedeclareerde laboratoriumonderzoeken 

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 01-06-2018  

Datum publicatie 20-06-2018  

Zaaknummer1 7/03938 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Terugvordering door zorgverzekeraar van door medisch centrum ten onrechte gedeclareerde (want 

niet gedekte) laboratoriumonderzoeken. Onverschuldigde betaling. Terugvordering volledig bedrag 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (art. 6:248 lid 2 BW)? Grenzen van 

de rechtsstrijd (art. 24 Rv). 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1811
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:5532
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:1409
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2018:577
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa-analyse bekostiging coördinatiepunten tijdelijk verblijf 

Nieuwsbericht | 20-06-2018  

Sinds 1 april 2018 is er een landelijk dekkend netwerk van coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf. 

Als vervolgstap wordt gekeken of de reeds opgezette coördinatiepunten verbreed kunnen worden 

naar alle zorgvormen met tijdelijk verblijf. De NZa werkte op verzoek van het ministerie van VWS 

opties uit om coördinatiepunten voor vormen van tijdelijk verblijf, waaronder eerstelijnsverblijf, te 

bekostigen. 

 

Zorgaanbieders horen patiënten te informeren over kosten behandeling 

Nieuwsbericht | 22-06-2018 

Zorgaanbieders moeten patiënten zorgvuldig en tijdig informeren over de kosten van de zorg die zij 

(gaan) leveren. Dit geldt met name wanneer de patiënt een deel van de kosten van de behandeling 

zelf zal moeten betalen, zoals het geval is bij niet-gecontracteerde zorg. Dit volgt uit de Wet 

marktordening gezondheidszorg (Wmg) en onze beleidsregels (met name de beleidsregel 

Transparantie zorgaanbieders. 

 

Prestaties en tarieven voor mondzorg 2019 bekend 

Nieuwsbericht | 22-06-2018  

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt. Op 

basis van signalen en verzoeken die we ontvangen van patiënten, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars bekijken we ieder jaar samen met de beroeps- en branchepartijen hoe we de 

prestaties, tarieven en regels voor de mondzorg beter kunnen aansluiten op de actuele zorgpraktijk. 

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen voor 2019. 

 

Autoriteit Consumet & Markt 

Nieuwsbericht  

Groen licht overname Warmande door ZorgSaam waarborgt continuïteit ouderenzorg in Zeeuws-

Vlaanderen 

21-06-2018 

Zorgaanbieder ZorgSaam mag Warmande overnemen. Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) vandaag bekend gemaakt. Met deze overname wordt voorkomen dat Warmande failliet gaat. 

Warmande en ZorgSaam zijn beide actief in Zeeuws-Vlaanderen als aanbieders van verpleeghuis- en 

thuiszorg. Warmande staat er financieel heel slecht voor. In de beoordeling van de overname heeft 

de ACM hiermee rekening gehouden. 

 

Concentratiemelding  

Parnassia wil Leo Kannerhuis overnemen (concentratiemelding), 22-06-2018 

 

Besluit  

Ledeboer Investments B.V. mag Stichting Bestuur Vérian overnemen (concentratiebesluit), 21-06-

2018 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/20/nza-analyse-bekostiging-coordinatiepunten-tijdelijk-verblijf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/zorgaanbieders-horen-patienten-te-informeren-over-kosten-behandeling
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/22/prestaties-en-tarieven-voor-mondzorg-2019-bekend
https://www.acm.nl/nl/publicaties/groen-licht-overname-warmande-door-zorgsaam-waarborgt-continuiteit-ouderenzorg-zeeuws-vlaanderen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/groen-licht-overname-warmande-door-zorgsaam-waarborgt-continuiteit-ouderenzorg-zeeuws-vlaanderen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/parnassia-wil-leo-kannerhuis-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/ledeboer-investments-bv-mag-stichting-bestuur-verian-overnemen-concentratiebesluit
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Werkwijze calamiteitentoezicht onderzocht 

Nieuwsbericht | 20-06-2018  

De inspectie heeft Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), NIVEL en Scientific 

Center for Quality of Healthcare (IQ healthcare) gevraagd een studie te doen naar het 

calamiteitentoezicht bij de inspectie. Door dit onderzoekstrio werd gekeken naar het doel, de 

werkwijze en de effectiviteit van calamiteitentoezicht. De uitkomsten zijn nu gepubliceerd. 

Sector nieuws 
 

Presentatie van manifest Burgerforum ‘Keuzes in de zorg’ 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 21-06-2018  

Welke zorg willen we voor elkaar betalen? En welke overwegingen vinden Nederlanders daarbij 

belangrijk? Dat wordt duidelijk tijdens de presentatie van het eindrapport van het Burgerforum 

‘Keuzes in de zorg’ op 21 juni in Nieuwspoort in Den Haag.  

 

Reinier Haga groep haalt als eerste VIPP-doelstelling B1 

NVZ, 22-06-2018 

HagaZiekenhuis (Den Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en LangeLand Ziekenhuis 

(Zoetermeer) zijn alle drie positief beoordeeld op het eindassessment van het 

Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) doelstelling B1.  

 

AIM-conferentie Quality of Care: kwaliteitsinformatie Duitse ziekenhuizen volledig transparant 

ZN, 22-06-2018 

Europese landen staan voor dezelfde vraag: hoe kun je informatie over de kwaliteit van de 

zorgverlening toegankelijk maken voor zorgverleners, patiënten en financiers? Op de AIM-conferentie 

Quality of Care in Tallinn werd duidelijk dat er aanzienlijke verschillen zijn in het tempo waarin 

Europese landen hun inwoners toegang geven tot informatie over de kwaliteit van de zorg.  

Publicaties 
 

Onze toekomstige volksgezondheid: gezond ouder, maar ook grote maatschappelijke opgaven 

RIVM, 19-06-2018 

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen 

zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote opgaven. Deels is dit de keerzijde 

van ons succes: omdat het aantal ouderen toeneemt, stijgt ook het aantal mensen met chronische 

aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook andere ontwikkelingen kunnen van 

invloed zijn op onze volksgezondheid, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven. De 

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 brengt in kaart wat er op ons af komt als we als 

maatschappij op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen, en hoe we 

daarmee om kunnen gaan. 

 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/06/20/werkwijze-calamiteitentoezicht-onderzocht
https://www.eur.nl/eshpm/onderzoeksrapporten-working-papers-2018
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/06/21/presentatie-van-manifest-burgerforum-%E2%80%98keuzes-in-de-zorg%E2%80%99
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3719-reinier-haga-groep-haalt-als-eerste-vipp-doelstelling-b1
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3122036736
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Onze_toekomstige_volksgezondheid_gezond_ouder_maar_ook_grote_maatschappelijke_opgaven
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2018/Juni/Volksgezondheid_Toekomst_Verkenning_2018_Een_gezond_vooruitzicht_Synthese
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2018/Juni/Volksgezondheid_Toekomst_Verkenning_2018_Een_gezond_vooruitzicht_Synthese
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SEW 2018/1001383281 - Arrest van 23 januari 2018 (Grote kamer); conclusie van A-G H. 

Saugmandsgaard Øe van 21 september 2017 Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Artikel 101 

VWEU – Mededingingsregeling – Geneesmiddelen – Richtlijn 2001/83/EG – Verordening (EG) 

726/2004. 
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