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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 17 - 24 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  

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Memorie van antwoord  

18-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. C 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Brief van de minister van EZK over goedkeuring Europese Commissie steunmaatregel Invest -NL  

21-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. B 

Bijlage: 

Goedkeuringsbesluit steunmaatregel Invest-NL 

 

Internetconsultatie 

Wet tegengaan ontwijking WNT 

Het doel van het wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een  

drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken. 

Consultatie gegevens: 

Publicatiedatum 20-06-2019  

Einddatum consultatie 18-07-2019 

Meer info  

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-887279.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887280.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/wetontwijkingwnt
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen/Ontwijkingconstructies-WNT
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

GGZ 

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ 

Nieuwsbericht | 20-06-2019  

Namens de gemeenten zet de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag als 14e partij 

haar handtekening onder het Hoofdlijnenakkoord GGZ. Daarmee verbindt de VNG zich aan de 

gemaakte afspraken om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg 

verder te verbeteren. Het toekomstbeeld van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar 

mensen wordt geluisterd, zij de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze hulp 

snel wordt geleverd. 

Zie ook: 

Kamerbrief Deelname VNG hoofdlijnenakkoord ggz - Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019 

VNG ondertekent Hoofdlijnenakkoord GGZ – VNG, 21-06-2019 

 

Paramedische zorg 

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend 

Nieuwsbericht | 20-06-2019  

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport, de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, 

logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars hebben de bestuurlijke afspraken voor de 

paramedische zorg ondertekend. De partijen zetten hiermee in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’, 

een rode draad door alle (vorig jaar) gesloten hoofdlijnakkoorden waarbij het functioneren van de 

patiënt centraal staat. 

Zie ook: 

Kamerbrief Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 - Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-

2019  

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg getekend – ZN, 20-06-2019 

 

Kamerbrief AEF rapport zorgverschuiving 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer het AEF rapport over zorgverschuiving aan. 

Bijlagen: 

AEF Onderzoek naar de potentiële bijdrage van paramedische zorg in het veranderende 

zorglandschap - Rapport | 01-04-2019 

Factsheets AEF rapport - Rapport | 17-06-2019 

 

WMO 

Kamerbrief over rapportage eerste meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en eindrapportage 

Regiegroep reële prijs 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de rapportage eerste meting 

evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en eindrapportage Regiegroep reële prijs.  

Bijlagen: 

Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 - Rapport | 24-06-2019 

Analyse van cases ingebracht bij de regiegroep - AMvB Reële prijs Wmo - Rapport | 24-06-2019 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/20/gemeenten-ondertekenen-hoofdlijnenakkoord-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-deelname-vng-hoofdlijnenakkoord-ggz
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/vng-ondertekent-hoofdlijnenakkoord-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/20/bestuurlijke-afspraken-paramedische-zorg-getekend
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-bestuurlijke-afspraken-paramedische-zorg-2019-2022
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4024074240
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-aef-rapport-zorgverschuiving
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-rapportage-eerste-meting-evaluatieonderzoek-amvb-reele-prijs-en-eindrapportage-regiegroep-reele-prijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-rapportage-eerste-meting-evaluatieonderzoek-amvb-reele-prijs-en-eindrapportage-regiegroep-reele-prijs


 

 

Week 26  

News Update Zorg 

3/10 

Kamerbrief over Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over Wmo-toezicht - Openbaarmaken van 

toezichtsrapporten Wmo 2015. 

 

Kamerbrief Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over Resultaatgericht werken in de Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over 

Resultaatgericht werken in de Wmo 2015. 

Bijlage: 

Schema uren - resultaatgericht beschikken Wmo 2015 - Publicatie | 17-06-2019 

 

Langdurige zorg 

Kamerbrief met reactie op evaluatie hervorming langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019 

Minister De Jonge reageert op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg door het 

Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij richt zich vooral op de vraag of de ondersteuning en zorg voor 

mensen thuis nu merkbaar beter is geworden. 

 

Commissiebrief met reactie op bericht VWS-plannen wijkverpleging werken averechts 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019 

Minister De Jonge biedt zijn reactie op het bericht 'VWS-plannen wijkverpleging werken averechts' in 

Zorgvisie van 17 mei jongstleden, aan de Tweede Kamer. 

 

Kamerbrief over Voortgangsbrief De juiste zorg op de juiste plek 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vervolgactiviteiten van ‘De 

juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP) 

Bijlagen: 

De juiste zorg op de juiste plek - Brief | 17-05-2019 

Acties van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het kader van JZOJP - Brief | 15-05-2019 

Infographic De Juiste Zorg op de Juiste Plek - Publicatie | 18-06-2019 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) - Brief | 16-05-2019  

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) - Brief | 15-04-2019 

Zie ook: 

NZa: meer actie nodig voor ‘juiste zorg op de juiste plek’  – Nieuwsbericht NZa | 18-06-2019 

 

Fraude 

Kamerbrief over rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude 

2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage Signalen zorgfraude 2018 en het 

Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 2018. 

Bijlagen:  

Rapport Signalen zorgfraude 2018 - Rapport | 19-06-2019 

Jaarbeeld 2018 - Rapport | 19-06-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/kamerbrief-over-wmo-toezicht-openbaarmaken-van-toezichtsrapporten-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamerbrief-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-resultaatgericht-werken-in-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-met-reactie-op-evaluatie-hervorming-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/commissiebrief-met-reactie-op-bericht-vws-plannen-wijkverpleging-werken-averechts
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/18/kamerbrief-over-voortgangsbrief-de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/nza-meer-actie-nodig-voor-%E2%80%98juiste-zorg-op-de-juiste-plek%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/kamerbrief-over-rapportage-signalen-zorgfraude-2018-en-jaarbeeld-informatie-knooppunt-zorgfraude-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/kamerbrief-over-rapportage-signalen-zorgfraude-2018-en-jaarbeeld-informatie-knooppunt-zorgfraude-2018
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Innovatie | Geneesmiddelen 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-06-2019 

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis bieden een brief aan de Tweede 

Kamer over Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing. 

Bijlagen: 

Stand van zaken programma innovatie & zorgvernieuwing - Brief | 19-06-2019 

Toegekende projecten Actieonderzoek Innovatieve zorg - Brief | 19-06-2019 

 

Kamerbrief over ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 

geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019 

Minister Bruins stuurt de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 

geneesmiddelen naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met het actualiseren van de 

maximumprijzen voor geneesmiddelen. De minister informeert de Kamer over het verdere verloop 

van de procedure. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Concept - Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - Regeling | 20-06-2019 

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - Brief | 20-06-2019 

Concept – Toelichting - Brief | 20-06-2019 

 

Kamervragen over het feit dat Nederland tegen openheid over ontwikkelkosten van geneesmiddelen 

heeft gestemd 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het feit dat Nederland tegen openheid over ontwikkelkosten 

van geneesmiddelen heeft gestemd. 

 

Informatieveiligheid 

Kamerbrief over datalekken in de jeugdsector 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over aandacht voor informatieveiligheid in het 

jeugdveld en het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd uitvoert. 

 

Kwaliteit & betaalbaarheid van zorg 

Kamerbrief over toezeggingen en documenten voor Algemeen Overleg Pakketbeheer 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de kwartiermakersfase Zorgevaluatie en 

Gepast Gebruik. Ook komt hij terug op 2 eerder gedane toezeggingen. 

Bijlagen 

Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - Rapport | 14-06-2019 

Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 - Convenant | 04-06-2019 

Plan van aanpak 'Zorgevaluatie en gepast gebruik' - Brief | 20-12-2018 

Van duizend bloemen naar een boeket - Rapport | 21-06-2019 

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik - Governance structuur - Rapport | 24-05-2019  

Zie ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-innovatie-zorgvernieuwing
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-over-ontwerpregeling-tot-wijziging-van-de-bijlage-bij-de-regeling-maximumprijzen-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamervragen-over-het-feit-dat-nederland-tegen-openheid-over-ontwikkelkosten-van-geneesmiddelen-heeft-gestemd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/17/kamervragen-over-het-feit-dat-nederland-tegen-openheid-over-ontwikkelkosten-van-geneesmiddelen-heeft-gestemd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-datalekken-in-de-jeugdsector
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/21/kamerbrief-over-toezeggingen-en-documenten-voor-algemeen-overleg-pakketbeheer
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Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins – Nieuwsbericht 

Zorginstituut Nederland | 21-06-2019 

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd – NVZ, 21-06-2019 

 

Kamerbrief over bericht ‘NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie’ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019 

Minister De Jonge reageert op het artikel 'NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie’. Dit 

gaat over gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die inzicht geven in de 

overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) bij zorgpersoneel. 

 

Kamerbrief met reactie op bericht 'Ziekenhuizen eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten 

dreigen uit de hand te lopen' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019 

Minister Bruins reageert op het artikel 'Ziekenhuizen: eisen aan spoedzorg voor ouderen te hoog, 

kosten dreigen uit de hand te lopen'. Daarnaast informeert hij de Tweede Kamer over het proces van 

totstandkoming van het kwaliteitskader spoedzorgketen. 

 

Kamerbrief over toelichting begrippen medische indicatie en medische noodzaak 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019 

Minister Bruins reageert op de discussie in de politiek en media over de begrippen medische indicatie 

en medische noodzaak. In zijn brief legt hij beide begrippen uit, onder meer vanwege de kwestie rond 

de (verwijdering van) borstimplantaten. 

 

Kamerbrief over Voortgang cliëntondersteuning 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de 

aanpak cliëntondersteuning. 

Bijlagen: 

Als het niet lukt om het zelf te regelen - Brochure | 03-06-2019 

Wie helpen de wet te vinden? - Brochure | 28-05-2019 

 

Kamervragen 

Beantwoording Kamervragen over problemen met de toekenning van de kwaliteitsgelden 

verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019 

Antwoorden van minister De Jonge op de vragen over problemen met de toekenning van de 

kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over de bekostiging van Plusopvang vanuit de Jeugdwet 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-06-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de bekostiging 

van Plusopvang vanuit de Jeugdwet. 

 

Beantwoording Kamervragen over uitlenen zorggeld aan bekenden 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/21/rapportage-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-overhandigd-aan-minister-bruins
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3904-rapportage-zorgevaluatie-en-gepast-gebruik-overhandigd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/21/kamerbrief-over-bericht-%E2%80%98nza-cijfers-duiden-op-onvolledige-ova-compensatie%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/21/commissiebrief-inzake-verzoek-om-een-reactie-op-bericht-volkskrant.nl-dd-6-mei-2019-ziekenhuizen-eisen-aan-spoedzorg-voor-ouderen-te-hoog-kosten-dreigen-uit-de-hand-te-lopen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/21/commissiebrief-inzake-verzoek-om-een-reactie-op-bericht-volkskrant.nl-dd-6-mei-2019-ziekenhuizen-eisen-aan-spoedzorg-voor-ouderen-te-hoog-kosten-dreigen-uit-de-hand-te-lopen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/21/kamerbrief-over-toelichting-begrippen-medische-indicatie-en-medische-noodzaak
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/20/kamerbrief-over-voortgang-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-kamervragen-over-problemen-met-de-toekenning-van-de-kwaliteitsgelden-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-kamervragen-over-problemen-met-de-toekenning-van-de-kwaliteitsgelden-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/19/beantwoording-kamervragen-over-de-bekostiging-van-plusopvang-vanuit-de-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/18/beantwoording-kamervragen-over-uitlenen-zorggeld-aan-bekenden
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Minister De Jonge beantwoordt vragen over de berichten 'Enschedese zorgbureau Samen Sterk 

speelde bank voor familie en bekenden' en 'Zorggeld lenen aan familie: het mag van de Twentse 

gemeenten'. 

 

Beantwoording Kamervragen over zorgorganisatie die leningen verstrekt 

Kamerstuk: Kamervragen | 18-06-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Enschedese zorgbureau Samen Sterk 

speelde bank voor familie en bekenden'. 

Rechtspraak     
 

Ondernemingskamer benoemt bestuurders en commissaris bij PrivaZorg 

Rechtspraak.nl, 21-06-2019 

De Ondernemingskamer heeft op donderdag 20 juni 2019 bij beschikking de heer M.J. Collette voor 

de duur van de procedure als bestuurder benoemd bij PrivaZorg. Ook heeft de Ondernemingskamer 

een nader aan te wijzen commissaris bij PrivaZorg benoemd en bij de enig aandeelhouder een nader 

aan te wijzen bestuurder. Voor beiden geldt dit eveneens voor de duur van de procedure. De 

Ondernemingskamer gaat deze bestuurder en commissaris naar verwachting begin volgende week 

aanwijzen. 

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2019:2099 

Zie ook: 

Verscherpt toezicht voor Privazorg aangevuld - Nieuwsbericht IGJ | 18-06-2019 

 

ECLI:NL:RBNHO:2019:5251  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 11-06-2019 Datum publicatie 19-06-2019  

Zaaknummer 15/740626-13 

Rechtsgebieden Strafrecht 

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Oplichting van een verzekeringsmaatschappij door een zorgverlener. Gevangenisstraf van 12 

maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en 240 uur taakstraf 

wegens de voortgezette handeling van medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd), 

medeplegen van oplichting (meermalen gepleegd) en medeplegen van witwassen (meermalen 

gepleegd). Sprake van overtreding van de redelijke termijn. Toewijzing van de vordering van de 

verzekeringsmaatschappij voor een bedrag van € 497.506,75. De rechtbank heeft verdachte 

vrijgesproken van faillissementsfraude. 

 

ECLI:NL:RBNHO:2019:5310  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 11-06-2019 Datum publicatie 20-06-2019  

Zaaknummer 15/741324-13 

Rechtsgebieden Strafrecht 

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/18/beantwoording-kamervragen-over-zorgorganisatie-die-leningen-verstrekt
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Ondernemingskamer-benoemt-bestuurders-en-commissaris-bij-PrivaZorg.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:2099
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/verscherpt-toezicht-voor-privazorg-aangevuld
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5251
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5310
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Inhoudsindicatie 

Oplichting van een verzekeringsmaatschappij door een bedrijfsleider bij een zorgverlener. 

Gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, en 

180 uur taakstraf wegens de voortgezette handeling van medeplegen van valsheid in geschrift 

(meermalen gepleegd), medeplegen van oplichting (meermalen gepleegd) en medeplegen van 

witwassen (meermalen gepleegd). Sprake van overtreding van de redelijke termijn. Toewijzing van de 

vordering van de verzekeringsmaatschappij voor een bedrag van € 497.506,75. De rechtbank heeft 

verdachte vrijgesproken van faillissementsfraude. 

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:2042 

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 16-05-2019 Datum publicatie 18-06-2019  

Zaaknummer C/08/231085 / KG ZA 19-88 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Wederverkoopovereenkomst inzake Logis P. Patiëntenlogistiek. Inzage bescheiden ex artikel 843a 

Rv. Verbod rechtstreekse benadering eindgebruikers. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:2688  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 04-06-2019 Datum publicatie 17-06-2019  

Zaaknummer 352247 tussenvonnis 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Welke verplichtingen vloeien uit artikel 13 Zorgverzekeringswet voor zorgverzekeraars voort? Aan de 

hand van welke maatstaven moet worden bepaald of een door de zorgverzekeraar vastgestelde 

vergoeding een feitelijke hinderpaal vormt? Mogen zorgverzekeraars alleen bepaalde welomschreven 

kosten verdisconteren in de vast te stellen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg? Aanhouding 

tot Hoge Raad in de zaak Conductore tegen Zilveren Kruis heeft beslist.  

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:2689  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 13-06-2019 Datum publicatie 17-06-2019  

Zaaknummer 352247 eindvonnis 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Verwijzing naar Hoge raad 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:853.  

Hinderpaalcriterium verzet zich niet in algemene zin tegen het toepassen van een generieke korting 

op de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. De opvatting dat de zorgverzekeraar de vergoeding 

van niet-gecontracteerde zorg slechts mag verminderen met de extra kosten die zijn gemoeid met de 

afwikkeling van die niet-gecontracteerde zorg is niet juist. Zorgverzekeraars zijn niet gehouden 

informatie te verschaffen over concrete kosten en berekeningswijzen van de vergoeding.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:2042
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2688
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2689
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Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Cliëntondersteuning van zorgkantoren loopt beter, maar geen garantie voor passende zorg 

Nieuwsbericht | 20-06-2019  

Zorgkantoren weten steeds beter wat de zorgvraag en wensen zijn van de mensen op de wachtlijst.  

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de cliëntondersteuning die 

zorgkantoren moeten bieden. Dit is een verbetering ten opzichte van 2 jaar geleden. Toen bleek dat 

het zorgkantoor onvoldoende zichtbaar was voor cliënten en te weinig wisten over wie er waarom op 

wachtlijst stonden. 

 

Autoriteit Consumenten & Markt 

Concentratiemeldingen 

Zorg van de Zaak Netwerk wil Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen (concentratiemelding) - 

19-06-2019 

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen fuseren 

(concentratiemelding) - 18-06-2019 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Specialistische verpleging en zorg thuis in de eigen omgeving is goed voor het kind maar kan nog 

beter worden georganiseerd 

Nieuwsbericht | 20-06-2019  

Bij kinderen die specialistische verpleging en zorg nodig hebben, vormen ouders, 

thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen, kinderartsen en huisartsen samen hun netwerk. Zo is het 

mogelijk deze kinderen thuis te verzorgen en te laten opgroeien. Kinderen en hun naasten zijn hier 

blij mee. Maar tegelijk brengt de netwerkzorg voor deze kinderen ook kwetsbaarheden en risico’s met 

zich mee. De belasting voor de ouders is erg groot en de samenwerking in een groot netwerk van 

zorgverleners is lastig. Ook vullen kinderartsen hun rol als eindverantwoordelijke voor de zorg heel 

verschillend in. Dit staat in het rapport Specialistische verpleging en zorg thuis die de inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vandaag uitbrengt. 

 

Jeugdzorgplus maakt werk van terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen 

Nieuwsbericht | 18-06-2019  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het terugdringen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen in de Jeugdzorgplus. De inspectie constateert dat het proces van 

terugdringen volop in ontwikkeling is, maar dat er ook factoren zijn die dit proces belemmeren.  

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

FG's in ziekenhuizen opereren goed 

24-06-2019 

Functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) in ziekenhuizen zijn goed op weg om zich een 

volwaardige positie te verwerven. Deze FG’s opereren goed en geven een goede invulling aan de 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/20/clientondersteuning-van-zorgkantoren-loopt-beter-maar-geen-garantie-voor-passende-zorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorg-van-de-zaak-netwerk-wil-stichting-novadic-kentron-groep-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-schakelring-stichting-de-riethorst-stromenland-en-stichting-volckaert-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-schakelring-stichting-de-riethorst-stromenland-en-stichting-volckaert-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/20/specialistische-verpleging-en-zorg-thuis
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/20/specialistische-verpleging-en-zorg-thuis
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/jeugdzorgplus-maakt-werk-van-terugdringen-vrijheidsbeperkende-maatregelen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/fgs-ziekenhuizen-opereren-goed
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taken die zij hebben op grond van de privacywetgeving. Wel kunnen voornamelijk kleinere 

ziekenhuizen zich nog verbeteren door meer schriftelijke waarborgen door te voeren. 

 

Zorginstituut Nederland    

Zorginstituut ontvangt EMA en geneesmiddelorganisaties uit de hele EU 

Nieuwsbericht | 18-06-2019  

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap EMA en de instanties die bepalen of een nieuw 

geneesmiddel wordt vergoed – zogenaamde payers - uit vrijwel de hele EU spreken op 18 juni 2019 

over verregaande samenwerking en synergie van hun activiteiten. De bijeenkomst vindt plaats bij 

Zorginstituut Nederland in Diemen. 

 

Monitor Zorginstituut geeft inzicht in kosten en gebruik van MS-geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 17-06-2019  

De kosten van geneesmiddelen voor multiple sclerose (MS) die uit het basispakket worden vergoed, 

stegen in 5 jaar van € 99 miljoen naar € 135 miljoen. Ook bli jkt dat het aantal gebruikers van MS-

geneesmiddelen relatief sterker is toegenomen dan het aantal MS-patiënten. Verder zal 30 tot 40% 

van de gebruikers van MS-geneesmiddelen in ieder geval binnen 5 jaar overstappen op een ander 

MS-geneesmiddel. Dit staat in de ‘Monitor MS-geneesmiddelen 2019’ die Zorginstituut Nederland 

onlangs heeft uitgebracht. 

Europese Unie   
 

eHealth: First electronic health records of patients exchanged between EU countries  

European Commission, Daily News 21-06-2019 

Today, first health records of patients are exchanged in the EU thanks to the cross-border electronic 

health services. As of now doctors in Luxembourg will be able to receive digital Patient Summaries of 

travellers coming from Czechia. These Patient Summaries provide background information on 

important health-related aspects such as allergies, current medication, previous illness, surgeries, 

etc., making it digitally accessible in case of a medical emergency visit in another country. It is a 

summary of a patient's health data stored in electronic format. Also, as of this week, Finland and 

Croatia are exchanging ePrescriptions: Finnish citizens can now retrieve in Croatian pharmacies the 

medicines prescribed electronically by their doctor in Finland.  Since January this year, over 2,000 

Finnish patients have already been able to get their medicines in Estonia.  

Sectornieuws   
 

Reactie NVZ op ultimatum bonden 

NVZ, 19-06-2019 

Na zes overlegrondes is er helaas geen overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao 

Ziekenhuizen.  

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/18/zorginstituut-ontvangt-ema-en-geneesmiddelorganisaties-uit-de-hele-eu
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/monitor-zorginstituut-geeft-inzicht-in-kosten-en-gebruik-van-ms-geneesmiddelen
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3351_en.htm#5
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3903-reactie-nvz-op-ultimatum-bonden
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Publicaties    
 

Zorguitgaven stijgen in 2018 met 3,1 procent 

CBS, 21-06-2019 

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De 

zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie. Dit 

meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. 

Zie ook: 

Zorgbudget rijst niet de pan uit door medicijnen - De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 21-06-

2019 

 

Compenseer zorgverzekeraars beter voor verlies op chronisch zieken 

ESB, 19-06-2019 | Richard van Kleef, René van Vliet, Frank Eijkenaar, Wynand van de Ven 

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Dit weerhoudt hen ervan om in te 

spelen op de wensen van deze groep.  

 

ArbeidsRecht 2019/29 - Medezeggenschap in de zorg: de Wmcz 2018 en de betekenis voor de 

arbeidsrechtpraktijk 

Schuurman, D. e.a. 
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