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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 25 juni - 2 juli 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 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Onderzoek Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd i.o. naar overtreding van 

verbod op gunstbetoon 

26-06-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 493 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Afsluitbrief Melding 2002751 

 

Brief regering; Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen 

geneesmiddelen 

28-06-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 494 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Ontwerpregeling van de Minister voor Medische Zorg van ..-..-...., houdende wijziging van de bijlage 

bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen in verband met het actualiseren van de 

maximumprijzen voor geneesmiddelen 

Kennisgeving van de Minister voor Medische Zorg van de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage 

bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 

Nota van toelichting 

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Evaluatie zorgadviestrajecten door zorgverzekeraars 

27-06-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 914 Herdruk | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Evaluatie zorgadviestrajecten 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-493.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-493.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846861.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847320.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847320.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847323.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847323.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847325.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-914.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846927.pdf
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Kwaliteit van zorg 

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

werkzaamheden van 27 juni 2018, over tarieven voor de verpleeghuiszorg 

28-06-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 330 | Tweede Kamer 

 

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

werkzaamheden van 19 juni 2018, over het dreigende tekort aan tijdelijke verpleeghuisbedden in de 

zomer 

28-06-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 329 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Instrumentarium IGJ i.o. en eerste lessen casus Careyn 

28-06-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 336 | Tweede Kamer 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Afzien indienen wetsvoorstel alfahulp Wmo 2015 

28-06-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 264 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Rapport: Toezicht op de ambulante zorg 

26-06-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 417 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Toezicht op de ambulante ggz  

Zie ook: 

Opbouw ambulante zorg kwetsbare groep mensen met chronische psychische aandoening blijft 

achter - Nieuwsbericht IGJ | 26-06-2018 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 mei 2018, over GGZ 

26-06-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 416 | Tweede Kamer 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Reactie op berichtgeving in Zorgvisie over het herijken van de tarieven in de 

langdurige zorg  

28-06-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 229 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

  

Brief regering; Effecten Wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis   

25-06-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 227 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Eindrapport van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg  

29-06-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 231 | Tweede Kamer  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847399.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847399.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-329.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-329.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-329.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847294.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-264.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847258.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-417.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846866.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/06/26/opbouw-ambulante-zorg-kwetsbare-groep-mensen-met-chronische-psychische-aandoening-blijft-achter
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/06/26/opbouw-ambulante-zorg-kwetsbare-groep-mensen-met-chronische-psychische-aandoening-blijft-achter
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-416.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-229.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-229.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34104/kst-34104-227?resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847439.pdf
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Bijlage: 

Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de 

Hervorming Langdurige Zorg 

Zie ook: 

Hervorming Langdurige Zorg nog volop in gang – VNG, 28-06-2018 

 

Preventief gezondheidsbeleid 

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang invoering maximumtarieven Gecombineerde 

Leefstijlinterventie (GLI) 

25-06-2018 | Kamerstuk 32793 nr. 314 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken. Addendum bij de duiding van het Zorginstituut 

van 2009 

 

Internetconsultaties 

Reacties op internetconsulatie Wet abonnementstarief Wmo 2015 

In het regeerakkoord 2017-2021 “Vertrouwen in de toekomst” (hierna: regeerakkoord) hebben de 

fracties van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een pakket aan maatregelen aangekondigd 

om de stapeling van eigen betalingen in de (langdurige) zorg en ondersteuning te verminderen. Dit 

voorstel regelt daartoe een abonnementstarief voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en vereenvoudigt 

de uitvoering van de vaststelling en inning van de bijdrage in de kosten voor maatschappelijke 

ondersteuning.  

Sluitingsdatum: 30-06-2018 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Tweede Kamer 

Kwaliteitsplan voor zorg in verpleeghuizen 

27 juni 2018, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport) over verpleeghuizen. Verbetering van de kwaliteit staat daarbij centraal.  

De minister is gekomen met het plan Thuis in het Verpleeghuis om de verpleeghuiszorg te 

verbeteren. De vrijblijvendheid is er wat hem betreft af: het moet merkbaar, meetbaar en voelbaar 

beter. Er is extra geld voor kwaliteitsverbetering beschikbaar, vooral bestemd voor nieuw personeel. 

De Kamer bespreekt het kwaliteitsplan, het personeel en de tarieven. 

Zie ook: 

Kostendekkende tarieven horen bij kwaliteitsverbetering verpleeghuizen – ActiZ, 27-06-2018 

Kostprijsonderzoek en tarieven centraal in debat over verpleeghuizen – ActiZ, 29-06-2018 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022 

Nieuwsbericht | 29-06-2018 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847440.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-847440.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/vernieuwing-preventie-en-inclusie-via-de-wmo/nieuws/hervorming-langdurige-zorg-nog-volop-in-gang
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846680.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846680.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/wetabonnementstariefwmo/reacties
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kwaliteitsplan-voor-zorg-verpleeghuizen
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/kostendekkende-tarieven-horen-bij-kwaliteitsverbetering-verpleeghuizen
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/kostprijsonderzoek-en-tarieven-centraal-in-debat-over-verpleeghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/29/bruins-bereikt-onderhandelaarsakkoord-huisartsen-2019-2022
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Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met 

partijen uit de huisartszorg. De komende jaren wordt € 471 miljoen beschikbaar gesteld voor het 

versterken van de huisartsenzorg. Dit budget is onder andere beschikbaar om meer tijd te hebben 

voor en met de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, het versterken van de 

organisatiegraad van de eerste lijn, de zorg voor kwetsbare groepen en ICT-infrastructuur. 

Huisartsen(organisaties) en verzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken in de regio over 

meer inzet van praktijkondersteuners en praktijkmanagers of de inzet van E-health. Tevens is extra 

geld beschikbaar voor de zorg in achterstandswijken. 

Document: 

Kamerbrief over Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019-2022 - Kamerstuk: Kamerbrief | 29-

06-2018 

Zie ook: 

Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 – 2022 bereikt – ZN, 29-06-2018 

Overeenstemming bereikt over akkoord huisartsenzorg – LHV, 29-06-2018 

  

Minister Bruno Bruins verbetert transparantie zorgverzekeringen 

Nieuwsbericht | 28-06-2018  

Er zijn in Nederland 55 verschillende standaard basisverzekeringen. In de praktijk worden 

verzekeringen onder allerlei namen en in verschillende verpakkingen aangeboden. Een van de 

verpakkingsvormen zijn de ongeveer 51.000 verschillende collectieve zorgverzekeringen. Hierdoor is 

de zorgverzekeringsmarkt ondoorzichtig geworden en is goed vergelijken een haast onmogelijke 

opgave. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil daarom dat zorgverzekeraars zorgen voor meer 

transparantie, onder andere door precies aan te geven op welke standaardpolis elke collectiv iteit 

gebaseerd is. 

Document: 

Kamerbrief over Polisaanbod zorgverzekeringen - Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018 

Zie ook: 

„NZa brengt advies uit over polismarkt: polisaanbod te diffuus‟  

Nieuwsbericht NZa | 28-06-2018  

Hoe kies je een zorgpolis die het beste past bij jouw situatie? Dat blijkt voor veel mensen geen 

eenvoudige klus. We zien dat in de afgelopen 10 jaar tweederde van alle verzekerden nooit is 

overgestapt naar een andere zorgverzekering. De meeste verzekerden oriënteren zich ook niet op 

een mogelijke overstap. De keuze voor een passende zorgverzekering wordt nog eens extra 

bemoeilijkt doordat soms nauwelijks verschil bestaat tussen polissen van verzekeraars die onderdeel 

zijn van hetzelfde verzekeringsconcern. De prijs die je voor deze bijna gelijke verzekeringen betaalt, 

kan per verzekeraar wél sterk verschillen. Deze schijnverschillen maken het voor mensen extra lastig 

om de juiste polis te kiezen. Wij vinden dat zorgelijk. Het is belangrijk om een bewuste keuze te 

maken en de zorgverzekering te kiezen die het beste past bij jouw situatie. Dat voorkomt dat je later 

voor vervelende verrassingen komt te staan. 

Zorgverzekeraars onderschrijven belang transparantie polisaanbod – ZN, 28-06-2018 

 

Kamerbrief over privatisering Intravacc 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Eerste Kamer over privatisering Intravacc . 

Zie ook: 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3139665920
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/overeenstemming-bereikt-over-akkoord-huisartsenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/28/minister-bruno-bruins-verbetert-transparantie-zorgverzekeringen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/27/kamerbrief-over-polisaanbod-zorgverzekeringen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/28/%E2%80%98nza-brengt-advies-uit-over-polismarkt-polisaanbod-te-diffuus%E2%80%99
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3135930368
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/kamerbrief-over-privatisering-intravacc
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Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over Besluit privatisering Intravacc Schriftelijk 

overleg - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2018 

 

Kamerbrief over wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en Vormgeving 

abonnementstarief 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over het wijziging Besluit langdurige zorg en 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en Vormgeving abonnementstarief. 

Bijlage: 

Antwoorden op Kamervragen over het wijziging Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 

2015 en Vormgeving abonnementstarief 

 

Kamerbrief over nieuwe bepalingen over medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018 

Minister Bruins (VWS) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake de 

nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018). Ook biedt hij de nota van wijziging aan.  

Bijlagen: 

Nota naar aanleiding van het verslag Wmcz 2018 - Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 27-06-2018 

Nota van wijziging Wmcz 2018 - Kamerstuk: Nota van wijziging | 27-06-2018 

 

Kamerbrief over stand van zaken Zorgakkoorden 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken 

van de zorgakkoorden. 

 

Kamerbrief petitie 'Van IKEA-ziekenhuizen naar excellente kankercentra op weg naar de beste zorg 

door concentratie en superspecialisatie' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de petitie "Van 

IKEA-ziekenhuizen naar excellente kankercentra op weg naar de beste zorg door concentratie en 

superspecialisatie” 

 

Kamerbrief over de Analyse gevoelige ziekenhuizen 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief over met de 'Analyse 

gevoelige ziekenhuizen', over de bereikbaarheid van afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH‟s) en 

acute verloskunde in Nederland. 

Bijlage: 

Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2018 - Analyse gevoelige ziekenhuizen - 

Rapport | 26-06-2018 

 

Kamerbrief over het macrobeheersinstrument medisch specialistische zorg 2015-2017 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-besluit-privatisering-intravacc-schriftelijk-overleg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-over-besluit-privatisering-intravacc-schriftelijk-overleg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/26/kamerbrief-over-wijziging-besluit-langdurige-zorg-en-uitvoeringsbesluit-wmo-2015-en-vormgeving-abonnementstarief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/26/kamerbrief-over-wijziging-besluit-langdurige-zorg-en-uitvoeringsbesluit-wmo-2015-en-vormgeving-abonnementstarief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/27/kamerbrief-over-nieuwe-bepalingen-over-medezeggenschap-van-clienten-in-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/27/kamerbrief-over-stand-van-zaken-zorgakkoorden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-petitie-van-ikea-ziekenhuizen-naar-excellente-kankercentra-op-weg-naar-de-beste-zorg-door-concentratie-en-superspecialisatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-petitie-van-ikea-ziekenhuizen-naar-excellente-kankercentra-op-weg-naar-de-beste-zorg-door-concentratie-en-superspecialisatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-over-de-analyse-gevoelige-ziekenhuizen-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-over-het-macrobeheersinstrument-medisch-specialistische-zorg-2015-2017
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief met een afschrift van zijn 

brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het macrobeheersinstrument voor de medisch-

specialistische zorg voor de jaren 2015 tot en met 2017. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Afschrift brief over het macrobeheersinstrument medisch-specialistische zorg - Brief | 28-06-2018 

 

Kamerbrief over kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de kwaliteit en 

doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV) in de Zorgverzekeringswet. 

Bijlagen: 

In één keer goed! - Rapport | 01-02-2018 

Regionale coördinatie tijdelijk verblijf - Rapport | 28-06-2018 

Onderzoek Eerstelijns verblijf - Rapport | 28-06-2018 

Rapportage Onderzoek kwaliteit eerstelijnsverblijf - Rapport | 28-06-2018 

 

Kamerbrief over risicoverevening: transitie van doorontwikkelen naar onderhoud 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Kamer een brief over risicoverevening met bijlage 

en een rapport erover. 

Bijlagen: 

Resultaten onderzoeken risicoverevening - Brief | 28-06-2018 

Monitor Risicoverevening 2012 - Rapport | 18-05-2018 

 

Kamerbrief over Capaciteit in de mondzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Kamer een brief over de huidige en toekomstige 

benodigde capaciteit in de mondzorg en biedt het eindrapport hierover aan. 

Bijlagen: 

Capaciteit in de mondzorg – Eindrapport - Rapport | 11-05-2018 

Commentaar op eindconceptrapport Onderzoek capaciteit in de mondzorg - Rapport | 29-03-2018 

Review Eindconceptrapport Onderzoek capaciteit in de mondzorg, Panteia en Etil - Rapport | 01-04-

2018 

Reactie Panteia/Etil op verslag CBS en Capaciteitsorgaan/Nivel - Rapport | 16-06-2018 

 

Kamerbrief over rapport Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2018 

Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport Het Nederlandse 

gezondheidszorgsysteem in internationaal perceptie aan. 

Bijlage: 

Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief - Rapport | 02-07-2018 

 

Aanbieding afschrift voorlopige kaderbrief Wlz 2019 en beleidsregel Wlz-tarieven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2018 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-over-kwaliteit-en-doorontwikkeling-eerstelijnsverblijf-elv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/kamerbrief-over-risicoverevening-transitie-van-doorontwikkelen-naar-onderhoud
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/29/kamerbrief-over-capaciteit-in-de-mondzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/02/kamerbrief-over-rapport-het-nederlandse-gezondheidszorgsysteem-in-internationaal-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/02/afschrift-voorlopige-kaderbrief-wlz-2019-en-beleidsregel-wlz-tarieven
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Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de definitieve versie van zijn 

brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de budgettaire kaders voor de Wet langdurige 

zorg (Wlz) in 2019. Ook stuurt hij een afschrift van de beleidsregel over Wlz-tarieven. 

Bijlagen: 

Voorlopige kaderbrief Wlz 2019 (definitieve versie) - Brief | 02-07-2018 

Advies benutting budgettair kader Wlz 2018 - Rapport | 29-05-2018 

Aanbieding beleidsregel Wlz-tarieven - Brief | 02-07-2018 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Beroerde arbeidsomstandigheden in kraamzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van de leden Ploumen en Van 

Dijk (beiden PvdA) over het bericht „Beroerde arbeidsomstandigheden in kraamzorg‟.  

 

Antwoorden op Kamervragen over fors duurder wordend zorgvervoer 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Kerstens (PvdA) over fors duurder 

wordend zorgvervoer. 

 

Antwoorden op Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2018 van het ministerie van VWS 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2018 

Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis 

(VWS) beantwoorden schriftelijk Kamervragen over de eerste suppletoire begroting 2018 van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Bijlage: 

Eerste suppletoire wet - Publicatie | 28-06-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het artikel „Zorgtop verdient aanzienlijk minder dan vijf jaar 

geleden‟ 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het 

lid Kerstens (PvdA) over het artikel 'Zorgtop verdient aanzienlijk minder dan vijf jaar geleden'.  

 

Beantwoording Kamervragen over werknemers van umc‟s die gaan actievoeren 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-06-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van het 

lid Hijink (SP) over werknemers van universitair medische centra (umc's) die act ie gaan voeren omdat 

de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Minister Ollongren neemt saneringsbesluit over woningcorporatie WSG 

Nieuwsbericht | 29-06-2018  

Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden 

overgenomen door acht woningcorporaties in Zuidwest-Brabant. De restschulden worden afgewikkeld 

met een saneringsbijdrage en betalingen door de onderlinge borgsteller van de corporatiesector, het 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-beroerde-arbeidsomstandigheden-in-kraamzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/25/antwoorden-op-kamervragen-over-fors-duurder-wordend-zorgvervoer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/antwoorden-op-kamervragen-over-de-eerste-suppletoire-begroting-2018-van-het-ministerie-van-vws
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/28/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-%E2%80%98zorgtop-verdient-aanzienlijk-minder-dan-vijf-jaar-geleden%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/28/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-%E2%80%98zorgtop-verdient-aanzienlijk-minder-dan-vijf-jaar-geleden%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/06/28/beantwoording-kamervragen-over-werknemers-van-umc%E2%80%99s-die-gaan-actievoeren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/06/29/minister-ollongren-neemt-saneringsbesluit-over-woningcorporatie-wsg
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De kosten van deze sanering worden gedragen door de 

sector en bedragen ongeveer 554 miljoen euro. 

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bij het saneringsbesluit 

over WSG dat zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

 Het saneringsbesluit regelt dat de financiële problematiek van WSG duurzaam wordt opgelost. Dit 

gebeurt door dat het bezit - ongeveer 4000 huurwoningen, waaronder zorgvastgoed – en een groot 

deel van de leningen van WSG overgaan naar acht corporaties in West-Brabant: Thuisvester, Alwel, 

Casade, Woonkwartier, WonenBreburg, Woonvizier, Stadlander en Leystromen. 

 

Kamerbrief over uitvoering moties Wet normering topinkomens (WNT) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2018 

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 aangenomen moties. 

De 1e motie vraagt de regering om de WNT-jaarrapportage te verrijken met informatie over de 

effecten van de WNT. De 2e motie vraagt de regering de Kamer niet alleen te informeren over 

toegekende uitzonderingen, maar ook over afgewezen uitzonderingen op het WNT-maximum. 

Rechtspraak 
 

Gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven aanbesteding van basishulp jeugd voor de 

jaren 2019 - 2022 niet te staken 

Rechtspraak.nl 

De gemeentes Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hoeven de aanbesteding van de basishulp jeugd 

voor de jaren 2019-2022 niet te staken. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald.  

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2018:6210 

 

ECLI:NL:RVS:2018:2119 - Huishoudelijke Hulp Toelage 

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 27-06-2018  

Datum publicatie 27-06-2018  

Zaaknummer 201700548/1/A2 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij brief van 12 december 2014 heeft de staatssecretaris van VWS aan het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Veenendaal meegedeeld dat hij de aanvraag van deze gemeente 

om een Huishoudelijke Hulp Toelage toe te kennen voor het jaar 2015 en 2016 gedeeltelijk heeft 

afgewezen. 

 

ECLI:NL:RVS:2018:2120 - Huishoudelijke Hulp Toelage 

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 27-06-2018  

Datum publicatie 27-06-2018  

Zaaknummer 201700075/1/A2 en 201700077/1/A2 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2018/06/26/kamerbrief-over-uitvoering-moties-wet-normering-topinkomens-wnt
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Gemeentes-Heerlen-Landgraaf-en-Voerendaal-hoeven-aanbesteding-van-basishulp-jeugd-voor-de-jaren-2019-2022-niet-te-staken.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Gemeentes-Heerlen-Landgraaf-en-Voerendaal-hoeven-aanbesteding-van-basishulp-jeugd-voor-de-jaren-2019-2022-niet-te-staken.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:6210
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2119
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2120
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij brief van 8 januari 2015 heeft de staatssecretaris van VWS aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Renkum meegedeeld dat hij heeft besloten aan deze gemeente een 

Huishoudelijke Hulp Toelage toe te kennen voor het jaar 2015 en 2016. 

 

ECLI:NL:RBNNE:2018:2428 – Zorgboerderij; franchiseovereenkomst 

Instantie Rechtbank Noord-Nederland  

Datum uitspraak 26-06-2018  

Datum publicatie 27-06-2018  

Zaaknummer 6990666 \ VV EXPL 18-52 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Verbod opening zorgboerderij. Franchiseovereenkomst.  

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa onderzoekt klacht inkoopbeleid zorgverzekeraar 

Nieuwsbericht | 28-06-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een klacht ontvangen over een zorgverzekeraar die zich niet aan 

de regels voor de zorginkoop zou houden. Het inkoopbeleid van deze verzekeraar zou de 

verschillende fasen van de zorginkoop niet beschrijven. Ook zouden de termijnen niet duidelijk zijn 

waarbinnen zorgaanbieders moeten reageren. Wij doen op dit moment onderzoek naar deze klacht 

en zullen maatregelen nemen als dat nodig is. 

 

Orpea mag verder met overname Dagelijks Leven 

Nieuwsbericht | 26-06-2018  

Het Franse zorgconcern Orpea mag verder met de overname van thuiszorgorganisatie Dagelijks 

Leven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurt de overname na een procedurele toets goed. 

Dagelijks Leven biedt door het hele land kleinschalige woonzorglocaties aan voor mensen met 

dementie. De NZa toetst of de overnameplannen op een goede manier zijn voorbereid en zorgvuldig 

zijn afgestemd met bijvoorbeeld het personeel en de cliëntenraden. 

 

Regelgeving 2019 voor de ggz en forensische zorg vastgesteld 

Nieuwsbericht | 26-06-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische zorg 

vastgesteld. Een belangrijke verandering gaat over de acute psychiatrische hulpverlening. Deze kent 

vanaf volgend jaar een aangepaste bekostiging die veel beter aansluit op de kosten die crisisdiensten 

maken voor het beschikbaar houden van hun dienst. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:2428
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/28/nza-onderzoekt-klacht-inkoopbeleid-zorgverzekeraar
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/26/orpea-mag-verder-met-overname-dagelijks-leven
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/06/26/regelgeving-2019-voor-de-ggz-en-forensische-zorg-vastgesteld
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Autoriteit Consument & Markt 

Nieuwsbericht  

ACM start sectoronderzoek reumageneesmiddelen 

28-06-2018 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een sectoronderzoek naar TNF-alfaremmers, een type 

geneesmiddel dat vooral wordt gebruikt bij reuma. TNF-alfaremmers behoren in Nederland en 

wereldwijd tot de geneesmiddelen met de hoogste kosten voor ziekenhuizen en patiënten. Dit komt 

door de relatief hoge prijzen voor deze geneesmiddelen in combinatie met de grote aantallen 

patiënten die ze gebruiken. Naast TNF-alfaremmers kijkt de ACM ook naar mogelijke alternatieve 

middelen. Bart Broers, directeur Zorg van de ACM: “Het valt ons op dat prijzen voor deze middelen 

hoog lijken te blijven ook al zijn er verschillende alternatieven voor de patiënt op de markt. Dat roept 

de vraag op: hoe werkt de concurrentie op deze markt? Dat is voor ons reden om dit te 

onderzoeken.” 

 

Besluit  

Stichting ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen mag Stichting Warmande overnemen 

(concentratiebesluit), 29-06-2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt 

Nieuwsbericht | 02-07-2018  

De groeiende onvrede onder zorgverleners over tijd die zij iedere dag moeten besteden aan 

administratie zal niemand ontgaan zijn. De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) wil een bijdrage 

leveren aan het verminderen van de regeldruk in de zorg.  Registraties die ten koste gaan van de 

persoonlijke zorg voor de patiënt/cliënt. De inspectie deelt deze onvrede. Vandaag publiceert de 

inspectie “Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt”. 

Sector nieuws 
 

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen zorginstellingen 

NVZ, 26-06-2018 

Het ministerie van VWS komt binnenkort met een subsidieregeling voor energiebesparende 

maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (Zvw en Wlz).  

 

Maatwerk mogelijk in Wlz-zorg thuis ter voorkoming zorgval 

ActiZ, 02-06-2018 

Per 1 juli 2018 zijn de aanpassingen rondom maatwerk in de Wlz-zorg thuis van kracht. Daarmee kan 

ook worden voorkomen dat Wlz-cliënten thuis minder uren zorg ontvangen dan onder de Zvw, de zgn. 

zorgval.  

 

 

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-start-sectoronderzoek-reumageneesmiddelen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorgsaam-zorggroep-zeeuws-vlaanderen-mag-stichting-warmande-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorgsaam-zorggroep-zeeuws-vlaanderen-mag-stichting-warmande-overnemen-concentratiebesluit
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/07/02/samen-anders-kijken-over-regeldruk-en-zorg-die-je-je-eigen-familie-en-naasten-gunt
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3721-subsidieregeling-energiebesparende-maatregelen-zorginstellingen
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/07/maatwerk-mogelijk-in-wlz-zorg-thuis-ter-voorkoming-zorgval
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Vergoeding regionale coördinatiepunten niet kostendekkend 

ActiZ, 27-06-2018 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de vergoeding voor de coördinatiepunten voor 

zorgvormen met tijdelijk verblijf niet kostendekkend is.   

 

Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland  

ZN, 26-06-2018 

Ouderen zo lang mogelijk op Ameland kunnen laten wonen. Dat is de kern van de intentieverklaring 

die op 20 juni getekend is door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor 

Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep. 

 

Wet DBA: betrek zorg bij vormgeven nieuwe wet 

LHV, 27-06-2018 

De bijzondere positie van zzp‟ers in de zorg moet meer aandacht krijgen. Om dat te bereiken hebben 

de LHV samen met de KNMT, Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede 

Kamer gestuurd.  

 

Ontwerpprijsvraag WHO CARES krijgt een vervolg met een Community Of Practice 

RVS, 27-06-2018 

Om nieuwe vormen van wonen en zorg te stimuleren en mogelijk te maken, krijgt de 

ontwerpprijsvraag WHO CARES een vervolg: WHO CARES Community of Practice.  

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en 

Samenleving (RVS) en Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas Rotterdam, willen 

innovatie voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, daadwerkelijk stimuleren en 

mogelijk maken.  

Publicaties 
 

Pharmaceutical Advertising Laws and Regulations 2018 

ICLG, 18-06-2018 

The ICLG to: Pharmaceutical Advertising covers common issues in pharmaceutical advertising laws 

and regulations – including advertisements to healthcare professionals, gifts and financial incentives, 

hospitality and related payments, and transparency and disclosure – in 29 jurisdictions. 

 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/06/vergoeding-regionale-coordinatiepunten-niet-kostendekkend
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3131441152
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/wet-dba-betrek-zorg-bij-vormgeven-nieuwe-wet
https://www.raadrvs.nl/actueel/item/ontwerpprijsvraag-who-cares-krijgt-een-vervolg-met-een-community-of-practic
https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations
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