
 

Week 27  

News Update Zorg 
 

 

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 24 juni – 1 juli 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  

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving 

Verslag van een schriftelijk overleg de minister voor Medische Zorg en Sport over het in beeld 

brengen van de verschillen tussen dossiercontroles bij ongecontracteerde zorg en bij gecontracteerde 

zorg  

27-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. L 

 

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod 

op winstuitkering door zorgverzekeraars 

Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake overname van de verdediging van het 

initiatiefvoorstel  

25-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 34522, nr. L 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg  

28-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 413 

Bijlage: 

NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg   

 

Brief regering; Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz)  

27-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 414 

Bijlage: 

Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz) 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-L.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-413.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890138.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-414.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890002.pdf


 

 

Week 27  

News Update Zorg 

2/10 

Langdurige zorg 

Brief van de minister van VWS inzake het voorlopig budgettair kader Wlz 2020  

26-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. Q 

Bijlagen: 

Brief van de minister van VWS aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake het voorlopig budgettair 

kader Wlz 2020 (24 juni 2019) 

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit aan de minister van VWS inzake advies benutting budgettair 

kader Wlz 2019 (27 mei 2019) 

 

Jeugdzorg  

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het bericht over een nieuw datalek in de 

jeugdzorg, te ontvangen voorafgaand aan het AO Jeugdhulp van 13 juni 2019  

25-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 674 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence  for Children 

"Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen 

in zorginstellingen voor kinderen"  

01-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 675 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Appreciatie studies aanvullende beschermingsmechanismen voor geneesmiddelen   

24-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 576 

Bijlagen: 

Beschrijving van de aanvullende beschermingsmechanismen 

Toelichting 

 

Brief regering; Voorbereiding voorwaardelijke toelating Spinraza  

25-06-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 577 

Bijlage: 

Advies potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating basispakket  van nusinersen (Spinraza®) 

bij 5q spinale spieratrofie (SMA) (top-down procedure) 

 

Brief regering; Samenstelling van de commissie dwanglicenties  

01-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 578 

 

Officiële publicaties  

Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele 

andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling 

voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt  

24-06-2019 Staatsblad 2019, 224 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-Q.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887854.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887854.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887855.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887855.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-674.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-674.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-890387.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-890387.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-890387.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-576.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887461.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-577.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887706.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-887706.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-890344.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-224.pdf
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Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 18 juni 2019, kenmerk 1540378-191839 CZ, 

houdende regels voor het subsidiëren van regionale partnerschappen voor het stimuleren van digitale 

informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen in Nederland (Beleidsregel subsidiëring 

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect)  

27-06-2019 Staatscourant 2019, 35243 

 

Tweede Kamer  

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen 

26 juni 2019, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins voor Medische Zorg over een 

wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen die tot een prijsdaling moet leiden.  

Voor het vaststellen van maximumprijzen van geneesmiddelen gaat minister Bruins uit van het 

gemiddelde van de prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in vier referentielanden, namelijk 

België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Omdat die prijzen in Duitsland zeer hoog zijn, 

stelt hij voor om voortaan Noorwegen als referentieland te gebruiken in plaats van Duitsland.  

Het wetsvoorstel is op 2 juli door de Tweede Kamer aangenomen. 

 

Kamer behandelt wijziging van de Wet langdurige zorg 

27 juni 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) over 

een wijziging van de Wet langdurige zorg. Mensen met een psychische stoornis zouden daar 

makkelijker een beroep op moeten kunnen doen. 

Het wetsvoorstel is op 2 juli door de Tweede Kamer aangenomen. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg 

Nieuwsbericht | 25-06-2019  

Minister Bruno Bruins voor medische zorg en sport wil de continuïteit en permanente beschikbaarheid 

van ambulancezorg van goede kwaliteit behouden. Daarom wil hij de huidige aanbieders voor 

onbepaalde tijd een aanwijzing geven. Dat schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer 

waarin hij de contouren schetst van de toekomstige wet ambulancezorg en daarmee de Nederlandse 

ambulancezorg ordent. Hiermee zet Bruins het belang van beschikbare ambulancezorg voor  de 

patiënt voorop. 

Document: 

Kamerbrief over contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg - Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-

2019 

Zie ook: 

Terugdraaien aanbestedingen ambulancezorg biedt rust, nu aanpak stijgend ziekteverzuim nodig  – 

FNV, 25-06-2019 

 

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over traineren en frustreren van nieuwe innovatieve initiatieven in 

de zorg door de zorgverzekeraars 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief over traineren en frustreren van 

nieuwe innovatieve initiatieven in de zorg door de zorgverzekeraars. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-35243.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wijziging-van-de-wet-geneesmiddelenprijzen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z02532&dossier=35137
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-behandelt-wijziging-van-de-wet-langdurige
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2019Z03541&dossier=35146
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/06/25/minister-bruins-kiest-voor-kwaliteit-en-continuiteit-in-ambulancezorg
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/06/terugdraaien-aanbestedingen-ambulancezorg-biedt-ru
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/aanbiedingsbrief-bij-afschrift-brief-over-traineren-en-frustreren-van-nieuwe-innovatieve-initiatieven-in-de-zorg-door-de-zorgverzekeraars
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/aanbiedingsbrief-bij-afschrift-brief-over-traineren-en-frustreren-van-nieuwe-innovatieve-initiatieven-in-de-zorg-door-de-zorgverzekeraars
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Bijlage: 

Brandbrief traineren en frustreren van nieuwe innovatieve initiatieven in de zorg door de 

zorgverzekeraars - Brief | 25-06-2019 

 

Kamerbrief over de bekostiging van de inzet van zogenaamde ‘aanvullende beroepen’ in de 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van de inzet van 

zogenaamde ‘aanvullende beroepen’ in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidzorg (ggz) en 

forensische zorg (fz). 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

 

Kamerbrief over Advies Gezondheidsraad Goede vertegenwoordiging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister De Jonge biedt de Tweede kamer het advies Gezondheidsraad Goede vertegenwoordiging 

van de Gezondheidsraad aan. 

Bijlage: 

Goede vertegenwoordiging - Rapport | 21-05-2019 

 

Kamerbrief met reactie op petitie over vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een reactie op petitie over vergoeding van wachtdiensten in 

de kraamzorg. 

 

Kamerbrief over de hoogte van pgb-tarieven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019 

Minister De Jonge geeft een toelichting over de hoogte van pgb-tarieven. 

 

Kamerbrief over kostenoverzicht PGB 2.0 systeem 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het kostenoverzicht van het PGB 2.0-systeem. 

 

Kamerbrief over vervalsing geneesmiddel kanker 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over 4 vervalste flacons van 

het kankergeneesmiddel Avastin (bevacizumab, 25 mg/ml). Avastin is een duur geneesmiddel tegen 

darmkanker, borstkanker, longkanker, nierkanker, baarmoederkanker en baarmoederhalskanker.   

Zie ook: 

Vervalst kankergeneesmiddel Avastin ontdekt - Nieuwsbericht IGJ | 26-06-2019 

 

Kamerbrief over AEDs zonder geldig CE-certificaat 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over AEDs zonder geldig CE-certificaat. 

Zie ook: 

AED’s zonder geldig CE-certificaat op de markt - Nieuwsbericht IGJ | 27-06-2019 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-de-bekostiging-van-de-inzet-van-zogenaamde-%E2%80%98aanvullende-beroepen%E2%80%99-in-de-gespecialiseerde-geestelijke-gezondheidzorg-ggz-en-forensische-zorg-fz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-de-bekostiging-van-de-inzet-van-zogenaamde-%E2%80%98aanvullende-beroepen%E2%80%99-in-de-gespecialiseerde-geestelijke-gezondheidzorg-ggz-en-forensische-zorg-fz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-goede-vertegenwoordiging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-met-reactie-op-petitie-over-vergoeding-van-wachtdiensten-in-de-kraamzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamerbrief-over-de-hoogte-van-pgb-tarieven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamerbrief-over-kostenoverzicht-pgb-2.0-systeem
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/26/kamerbrief-over-vervalsing-geneesmiddel-kanker
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/26/vervalst-kankergeneesmiddel-avastin-ontdekt
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamerbrief-over-aeds-zonder-geldig-ce-certificaat
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/aed%E2%80%99s-zonder-geldig-ce-certificaat-op-de-markt
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Kamerbrief Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer de evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie 

Zorgcontractering. 

Bijlage: 

Evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering - Brief | 24-06-2019 

 

Kamerbrief met monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019 

Minister Bruins meldt de uitkomsten uit de monitor contractering huisartsenzorg en multidiscip linaire 

zorg 2019. 

Bijlage: 

Monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 - Rapport | 25-06-2019 

Zie ook: 

Grote regionale verschillen in contractering huisartsenzorg en samenwerkingsverbanden – 

Nieuwsbericht NZa | 25-06-2019  

 

Kamerbrief over ontwikkelingen HMC 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019 

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

het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). 

 

Kamerbrief over patiëntenstops bij spoedzorg ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-06-2019 

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

spoedzorg van ziekenhuizen 

 

Kamerbrief over ontwikkelingen rondom concentratie van het Bravis ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen rondom concentratie van het Bravis 

ziekenhuis. 

 

Kamerbrief over rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC Slotervaartziekenhuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019 

Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC 

Slotervaartziekenhuis. 

 

Kamervragen over de acute zorg op Voorne-Putten en de wens om het Spijkenisse Medisch Centrum 

op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-06-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over de acute zorg op Voorne-Putten met het oog op 

aankomende wegwerkzaamheden (en afsluitingen) en de wens om het Spijkenisse Medisch Centrum 

op te waarderen tot een volwaardig ziekenhuis. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-onafhankelijke-geschilleninstantie-zorgcontractering
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/25/kamerbrief-met-monitor-contractering-huisartsenzorg-en-multidisciplinaire-zorg-2019
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/25/grote-regionale-verschillen-in-contractering-huisartsenzorg-en-samenwerkingsverbanden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/25/kamerbrief-over-ontwikkelingen-hmc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/25/kamerbrief-over-patientenstops-bij-spoedzorg-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-ontwikkelingen-rondom-concentratie-van-het-bravis-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/kamerbrief-over-rechtmatigheidsonderzoek-curatoren-mc-slotervaartziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamervragen-over-de-acute-zorg-op-voorne-putten-en-de-wens-om-het-spijkenisse-medisch-centrum-op-te-waarderen-tot-een-volwaardig-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamervragen-over-de-acute-zorg-op-voorne-putten-en-de-wens-om-het-spijkenisse-medisch-centrum-op-te-waarderen-tot-een-volwaardig-ziekenhuis
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Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Tandarts onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen 

in Nederland’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht ‘Tandarts 

onbetaalbaar voor ruim half miljoen mensen in Nederland’. 

Rechtspraak     
 

ECLI:NL:RVS:2019:2024  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 26-06-2019 | Datum publicatie 26-06-2019  

Zaaknummer 201805229/1/A3 

Rechtsgebieden Bestuursrecht | Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij brief van 7 juli 2017 heeft het CBG, voor zover van belang, aan Laboratoires Théa naar aanleiding 

van haar verzoek medegedeeld geen aanleiding te zien om zijn standpunt over het geneesmiddel 

Xalmono te wijzigen. 

 

ECLI:NL:GHARL:2017:4068  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 16-05-2017 | Datum publicatie 27-06-2019  

Zaaknummer 200.157.594 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:4110 | Eerste aanleg: 

ECLI:NL:RBMNE:2014:2742  

Rechtsgebieden Civiel recht | Bijzondere kenmerkenHoger beroep 

Inhoudsindicatie 

(Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2016:7512) Het hof beoordeelt welk bedrag het zelfstandig 

behandelcentrum uit hoofde van onverschuldigde betaling aan de ziektekostenverzekeraar dient 

terug te betalen. 

 

ECLI:NL:PHR:2019:558  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 24-05-2019 | Datum publicatie 28-06-2019  

Zaaknummer 18/00867 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Pre-pack en faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Aansprakelijkheidsmaatstaf 

stille bewindvoerders en curatoren. Is goodwillbeding in toelatingsovereenkomst een curatoren 

bindende regel? Dienden curatoren rekening te houden met belangen van medisch specialist? 

 

ECLI:NL:RBROT:2019:5084  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 26-06-2019 | Datum publicatie 26-06-2019  

Zaaknummer C/10/576480 / KG ZA 19-605 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98tandarts-onbetaalbaar-voor-ruim-half-miljoen-mensen-in-nederland%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/06/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98tandarts-onbetaalbaar-voor-ruim-half-miljoen-mensen-in-nederland%E2%80%99
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2024
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:4068
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:558
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:5084
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Rechtsgebieden Civiel recht | Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Thuiszorgorganisatie vordert van KRO-NCRV en Follow the Money (FTM) onder meer een verbod om 

te berichten over verdachtmakingen tegen haar in uitzendingen op de televisie en de radio. 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:5121  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 18-06-2019 | Datum publicatie 28-06-2019  

Zaaknummer 200.245.888 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2018:3715  

Rechtsgebieden Civiel recht | Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Preferentiebeleid door Menzis waardoor een geneesmiddel van MSD van vergoeding is uitgesloten. 

Is dat onrechtmatig? 

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:3837  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 24-04-2019 Datum publicatie 28-06-2019  

Zaaknummer C/03/241226 / HA ZA 17-535 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Opzegging ledenovereenkomst medisch specialist. Concurrentiebeding. Geheimhoudingsplicht.  

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:2835  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 12-06-2019 | Datum publicatie 26-06-2019  

Zaaknummer 7661129 HA VERZ 19-25 

Rechtsgebieden Civiel recht | Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Ontslag op staande voet van bestuurder Stichting is niet onverwijld gegeven en wordt vernietigd. Wel 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst, vanwege verwijtbaar handelen/nalaten. Bestuurder heeft de 

stichting te veel geleid als eigen onderneming en daarbij de Raad van Toezicht niet voldoende 

geïnformeerd. Ook is hij buiten zijn bevoegdheden getreden. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Nieuwe regels wijkverpleging voor minder administratieve lasten en meer technologie  

Nieuwsbericht | 24-06-2019 

Om de invoering van de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ in de 

wijkverpleging te stimuleren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregel aangepast. 

Wijkverpleegkundigen mogen hiermee cliëntgebonden afstemming zoals telefoontjes of het instellen 

van een infuuspomp ook op een andere locatie doen. Eerder moesten alle cliëntgebonden 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5121
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:3837
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:2835
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/24/nieuwe-regels-wijkverpleging-voor-minder-administratieve-lasten-en-meer-technologie
https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/handreiking-registratiestandaard-wijkverpleging-beschikbaar
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_267033_22/1/
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handelingen bij de cliënt thuis plaats vinden. Dit maakte het werk soms inefficiënt en zorgde ervoor 

dat het werk van de wijkverpleegkundige kan uitlopen. We hebben de regelgeving in lijn gebracht met 

de ‘Handreiking registratiewijze ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’. 

 

Toezichthouders en zorgverzekeraars werken samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties 

Nieuwsbericht | 26-06-2019  

Toezichthouders NZa, IGJ en de Inspectie SZW slaan de handen ineen met het Openbaar Ministerie 

en alle zorgverzekeraars om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de wijkverpleging te  stoppen. 

De afgelopen weken zijn ze gestart met verschillende toezichtacties bij bedrijven die 

wijkverpleegkundige zorg aanbieden. Aanleiding voor de gezamenlijke actie is het aantal meldingen 

van fraude en misbruik in deze tak van zorg. Het gaat dan om te hoge declaraties voor zorg die soms 

niet eens geleverd wordt, terwijl cliënten die wijkverpleegkundige zorg wel nodig hebben. Deze kleine 

groep zorgaanbieders stelt de grote meerderheid die goede zorg levert en goed declareert in een 

kwaad daglicht. Ze beschadigen het vertrouwen in zorgaanbieders die goede kwaliteit van zorg 

bieden die we in Nederland hebben. 

Zie ook: 

Zorgverzekeraars werken samen met toezichthouders in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties – 

ZN, 26-06-2019 

 

NZa start tweede fase kostenonderzoek medische vervolgopleidingen 

Nieuwsbericht | 27-06-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met een kostenonderzoek naar de medische 

vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Voor 34 opleidingen ontvangen de ziekenhuizen een subsidie, de 

beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. De hoogte van deze subsidie is niet eerder 

door de NZa onderzocht. Daarom heeft de NZa het afgelopen jaar een vooronderzoek uitgevoerd. Op 

basis van het vooronderzoek gaan we nu verder met de tweede fase. 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

IGJ: Verpleeghuiszorg in Nederland georganiseerd rondom de behoeften van de cliënt  

Nieuwsbericht | 01-07-2019  

In ongeveer driekwart van de verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, 

begrip en respect van zorgmedewerkers. De zorg wordt georganiseerd rondom de behoeften van de 

cliënt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de bezoeken die de inspect ie doet sinds het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg er is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt de 

komende jaren alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, om te toetsen hoe de kwaliteit van 

zorg is. Zorgorganisaties staan voor de grote opgave om te blijven innoveren en samenwerken om, 

ondanks het bestaande personeelstekort, goede zorg te blijven bieden. 

 

Zorginstituut Nederland     

Nieuwe ronde Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend 

Nieuwsbericht | 27-06-2019  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/26/toezichthouders-en-zorgverzekeraars-werken-samen-in-strijd-tegen-malafide-thuiszorgorganisaties
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4039475200
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/nza-start-tweede-fase-kostenonderzoek-medische-vervolgopleidingen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/07/01/igj-verpleeghuiszorg-in-nederland-georganiseerd-rondom-de-behoeften-van-de-client
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/nieuwe-ronde-subsidieregeling-veelbelovende-zorg-geopend
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De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is weer gestart. 

Projectideeën kunnen van donderdag 27 juni tot dinsdag 27 augustus vóór 14.00 uur ingediend 

worden. 

Sectornieuws   
 

Landelijke huisartsenorganisaties vragen minister toe te zien op naleving hoofdlijnenakkoord  

LHV, 27-06-2019 

De beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) die het Kabinet heeft ingezet, is nodig om goede 

en betaalbare patiëntenzorg te kunnen blijven leveren.  

 

Gemeenten moeten wet niet langer ontduiken. Minister De Jonge: grijp in!  

FNV, 25-06-2019 

Werknemers in de thuiszorg gaan er de laatste jaren alleen maar op achteruit.  

Publicaties    
 

Burgerperspectieven 2019|2 

SCP, 28-06-2019 

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 

Thema: Zorgen over de zorg 

 Bezorgd over hoge kosten, personeel, ouderenzorg en wachtlijsten 

 Zorgen breed gedeeld, maar grote verschillen in ervaren impact op het eigen leven 

 Mensen blijven solidariteit in de zorg belangrijk vinden 

 

RvdW 2019/689 - Hoge Raad - 7-6-2019 

Zorgverzekering. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis; ‘hinderpaal-

criterium’ (art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet); toelaatbaarheid van generieke korting van 25% van het 

gemiddelde gecontracteerde tarief; gemiddelde zorggebruiker als referentiesubject. 

  

GJ 2019/78 - Scheidsgerecht Gezondheidszorg - 15-4-2019 

Ziekenhuis, Opzegging maatschapsovereenkomst, Medisch specialist, Vorderingen afgewezen 

  

GJ 2019/89 - Met noot - Verkerk, B. e.a. - Governancecommissie Gezondheidszorg - 1-4-2019 

Verzoek tot toetsing aan de Governancecode Zorg 2017, Ontvankelijkheid, Omvang van geding, 

(Schijn van) persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling, Rechtvaardigingsgronden 

  

NJB 2019/1436 - Hoge Raad - 7-6-2019 

Zorgverzekering. Naturadekking. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Hinderpaalcriterium. 

Twee zorgverzekeraars hebben de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg voor een verzekerde 

met een polis met naturadekking vastgesteld op 75% van het marktconforme tarief. Dit is  een 

‘vlaktaks’ (generieke korting) van 25%. Een niet-gecontracteerde zorginstelling komt hiertegen op 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/landelijke-huisartsenorganisaties-vragen-minister-toe-te-zien-op-naleving
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/06/brief-naar-ministerie-vws
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Burgerperspectieven_2019_2
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wegens strijd met het wettelijke hinderpaalcriterium. Hoge Raad: Of en in hoeverre het 

hinderpaalcriterium zich in be... 

  

FRP 2019/370 - Uiterwijk, S. e.a. - Art. - Een nieuw herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars: 

Nederland loopt voor de Europese muziek uit 

Drie jaar na inwerkingtreding van Solvency II1 zien Nederlandse verzekeraars zich opnieuw 

geconfronteerd met grote toezichtrechtelijke veranderingen. Op 1 januari 2019 is de Wet herstel en 

afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. 

  

AB 2019/298 - Met noot - Redactie e.a. - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 5-2-2019 

Maximumprijs geneesmiddelen. Therapeutische equivalentie. Vergelijkbaarheid van geneesmiddelen. 

  

TvGR 2019/3.5 - Balen van, C. e.a.  

Kroniek rechtspraak zorgverzekeringsrecht 
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