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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Houthoff is bedoeld als service aan cliënten en kantoorgenoten. De informatie in deze uitgave is van algemene aard en mag niet 
worden opgevat als juridisch advies. Desgewenst verstrekken wij over de behandelde onderwerpen graag aanvullende informatie of een juridisch advies. 

Houthoff heeft het auteursrecht op deze uitgave alsmede op alle daarin geplaatste artikelen. Na onze voorafgaande toestemming, en met bronvermelding en vermelding 
auteursrecht Houthoff, kunnen bepaalde artikelen echter opnieuw worden gepubliceerd. 

 

 
In deze News Update: 
 

In deze News Update vindt u de meest recente publicaties op het gebied van wet- en regelgeving, 

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 2 – 9 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 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

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

Memorie van antwoord 

03-07-2018 | Kamerstuk 33980 nr. D | Eerste Kamer 

 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg 

09-07-2018 | Kamerstuk 32620 nr. 205 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit over prijstransparantie medisch-specialistische zorg 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Rapport “Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg” van 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

09-07-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 341 | Tweede Kamer 

Bijlage:  

Rapport 

Zie ook: 

Zorg in poliklinische revalidatiecentra op orde – Nieuwsbericht IGJ | 05-07-2018  

 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847844.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848882.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848883.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848886.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848886.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848887.pdf
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/zorg-in-poliklinische-revalidatiecentra-op-orde
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Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Afronding Kennisprogramma Celsus 

09-07-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 928 | Tweede Kamer 

 

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Nota van wijziging 

04-07-2018 | Kamerstuk 34858 nr. 7 | Tweede Kamer 

 

Langdurige zorg 

Brief van de minister van VWS inzake aanbieding eindrapport van de evaluatie van de hervorming 

van de langdurige zorg en een eerste beleidsreactie 

05-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. N | Eerste Kamer 

Bijlagen: 

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

Hervorming Langdurige Zorg. Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau (399 p.) 

 

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit 

langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met enkele maatregelen uit het 

regeerakkoord  

02-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 230 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Uitvoering abonnementstarief 

05-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 233 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Uitvoeringsmodaliteiten abonnementstarief Wmo 

Brief van het CAK over een uitvoeringstoets Abonnementstarief Wmo 2020 

Uitvoeringstoets. Invoering abonnementstarief en uitvoering van de Wmo per 2020 (impactanalyse)  

 

Brief regering; Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg 

05-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 234 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Afschrift brief NZa 

Persoonsvolgende zorg in regio Rotterdam 

Reflectie zorgaanbieders, het zorgkantoor en onafhankelijke cliëntondersteuners in Zuid Limburg  

Uitkomsten van de enquête 

Reflectie zorgaanbieders, het zorgkantoor en onafhankelijke cliëntondersteuners in Zuid Limburg - 

experiment 

Kwalitatieve monitor Persoonsvolgende zorg Regio Rotterdam 

Kwalitatieve monitor Persoonsvolgende zorg Regio Zuid Limburg 

Kwantitatieve analyses t.b.v. tussentijdse evaluatie Rotterdam en Zuid-Limburg 

Bronnen en Methoden; Experiment Persoonsvolgende Inkoop 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848857.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848447.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848447.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848454.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848454.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847790.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847790.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-847790.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848369.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848370.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848371.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848372.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848388.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848390.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848389.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848392.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848391.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848393.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848393.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848394.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848395.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848397.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848400.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848400.pdf
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Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Uitvoering motie van de leden Otwin van Dijk en Bergkamp over stimuleren van een 

professionaliseringsslag in het sociaal werk (Kamerstuk 34300-XVI-57) 

05-07-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 265 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein 

05-07-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 38 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg 

05-07-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 419 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022 

Zie ook: 

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg - 

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 04-07-2018  

Onderhandelaarsakkoord GGZ 2019 – 2022 bereikt – ZN, 04-07-2018 

VNG onderschrijft doelen GGZ-akkoord maar tekent (nog) niet – VNG, 04-07-2018 

 

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een 

mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en 

uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij 

inbegrepen 

Brief regering; Ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de 

Jeugdwet 

04-07-2018 | Kamerstuk 34111 nr. 24 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Besluit van ..-..-.... houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de 

Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving 

(Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet) 

Nota van toelichting 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake waarom ziekenhuizen en andere 

zorgaanbieders volgens de memorie van de toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen 

worden als essentiële diensten en toezegging rapporteren voortgang Actieplan informatiebeveiliging 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848415.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848415.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848430.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848433.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848373.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848376.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/04/blokhuis-bereikt-onderhandelaarsakkoord-hoofdlijnen-toekomst-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3152805888
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/vng-onderschrijft-doelen-ggz-akkoord-maar-tekent-nog-niet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848155.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848142.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848142.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848142.pdf
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04-07-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 158 | Tweede Kamer 

Zie ook: 

Ziekenhuizen geen essentiële dienst in Cybersecuritywet – NVZ, 06-07-2018 

 

Internetconsultaties 

Reacties op internetconsultatie: Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg  

Voor een effectievere aanpak van fraude in de zorg is het soms noodzakelijk dat instanties 

(bijzondere) persoonsgegevens kunnen uitwisselen. Informatie die de ene instantie heeft kan namelijk 

noodzakelijk zijn voor een andere instantie om fraude in de zorg in de eigen gemeente of eigen 

domein aan te pakken. Dit wetsvoorstel biedt hier grondslagen voor en bestaat uit twee onderdelen: 

het Waarschuwingsregister Zorg en het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). 

In totaal zijn 6 reacties op deze consultatie openbaar. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast 

Nieuwsbericht | 06-07-2018  

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In 

de nota, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema‟s – 

vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken 

rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst. 

Document: 

Kamerbrief over nota medische ethiek - Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018 

 

€ 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg 

Nieuwsbericht | 02-07-2018  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert € 70  miljoen in uitkomstgerichte zorg 

(2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van 

de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat 

voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Om die ontwikkeling te 

stimuleren worden de komende jaren stappen gezet. 

 

Kamerbrief over de voortgangsrapportage wachttijdprojecten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer 

over de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de voortgang van de 

wachttijdprojecten waarbij toegankelijke zorg voor burgers/patiënten centraal staat.  

Bijlage: 

Wachttijdprojecten tussenstand - Rapport | 06-07-2018 

Zie ook: 

Lichtpuntjes bij aanpak wachttijden in de zorg, maar nog geen echte verbetering - Nieuwsbericht NZa 

| 06-07-2018  

De lange wachttijden voor medische behandelingen staan op de agenda in de zorg. In verschillende 

sectoren werken aanbieders en zorgverzekeraars samen om te lange wachttijden aan te pakken. Dat 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3731-ziekenhuizen-geen-essentiele-dienst-in-cybersecuritywet
https://www.internetconsultatie.nl/rechtmatigezorg/reacties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/06/kabinet-stelt-medisch-ethische-agenda-voor-de-komende-jaren-vast
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/02/%E2%82%AC-70-miljoen-voor-uitkomstgerichte-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/06/kamerbrief-over-de-voortgangsrapportage-wachttijdprojecten
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/lichtpuntjes-bij-aanpak-wachttijden-in-de-zorg-maar-nog-geen-echte-verbetering
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constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in „Wachttijdprojecten tussenstand‟ waarin wij een 

overzicht geven van de aanpak van de wachttijden in de medisch-specialistische zorg, de langdurige 

zorg, de ambulancezorg, de wijkverpleging en de ggz. 

 

Kamerbrief over rapport 'Beter kiezen op de polismarkt' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Beter kiezen 

op de polismarkt'. 

Bijlage: 

Beter kiezen op de polismarkt - Rapport | 01-06-2018 

Zie ook: 

Zorgpolis kiezen: meer transparantie niet voldoende - Nieuwsbericht NZa | 06-07-2018  

Zo‟n 9,8 miljoen premiebetalers hebben een basispolis waarvoor een goedkoper, (bijna) gelijk 

alternatief bestaat. Dat komt doordat het voor consumenten lastig is om basispolissen te vergeli jken 

Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de verschillen tussen 

basispolissen in 2018. De resultaten voor de jaren 2016 en 2017 zijn vergelijkbaar. De 

toezichthouders roepen daarom zorgverzekeraars én beleidsmakers op om het vergelijken en kiezen 

van een zorgpolis voor de consument makkelijker te maken. Alleen het vergroten van transparantie is 

niet voldoende. 

Zorgpolis kiezen: meer transparantie niet voldoende – ACM, 06-07-2018 

 

Kamerbrief over betaalbaarheid zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet om de zorg 

betaalbaar te houden. 

Bijlagen:  

Verkenningsaanvraag betaalbaarheid zorg - Brief | 06-07-2018 

Verzoek om onderzoek naar betaalbaarheid zorg - Brief | 09-04-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Vaak uitzondering gevraagd op maximering salaris‟  

Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht „Vaak 

uitzondering gevraagd op maximering salaris‟. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Zorgwoningen krijgen weer standaard een buitenruimte 

Nieuwsbericht | 03-07-2018  

In de bouwregelgeving worden zorgwoningen niet langer uitgezonderd van de verplichting om een 

buitenruimte te hebben. Dat betekent dat alle nieuwe woningen met een zorgfunctie die groter zijn 

dan 50 m2 standaard ook een buitenruimte zoals een balkon moeten krijgen. Voor kleinere woningen 

mag dit een gemeenschappelijke buitenruimte zijn. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Document: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/06/kamerbrief-over-rapport-beter-kiezen-op-de-polismarkt
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/zorgpolis-kiezen-meer-transparantie-niet-voldoende
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorgpolis-kiezen-meer-transparantie-niet-voldoende
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/06/kamerbrief-over-betaalbaarheid-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/09/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98vaak-uitzondering-gevraagd-op-maximering-salaris%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/nieuws/2018/07/03/zorgwoningen-krijgen-weer-standaard-een-buitenruimte
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Kamerbrief over buitenruimte bij de woonfunctie met zorg en motie financiele hulp VACpunt Wonen 

bij verdere ontwikkeling kwaliteitsstempel - Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2018 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:HR:2018:1096 - Aanbestedingsrecht 

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 06-07-2018  

Datum publicatie 06-07-2018  

Zaaknummer13/05449 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:422, Gevolgd  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Uitspraak na prejudiciële beslissing 

Inhoudsindicatie 

Aanbestedingsrecht. Vervolg op HR 27 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:757, NJ 2015/169 en HvJEU 

14 december 2016, ECLI:EU:C:2016:948, NJ 2018/206. Ernstige beroepsfout inschrijver, facultatieve 

uitsluitingsgrond art. 45 lid 3 Bao en art. 45 lid 2 Richtlijn 2004/18/EG. Volgens 

aanbestedingsvoorwaarden wordt een inschrijver die een ernstige beroepsfout heeft begaan, van de 

opdracht uitgesloten. Mag aanbestedende dienst niettemin van uitsluiting afzien op de grond dat 

uitsluiting disproportioneel zou zijn? Hoge Raad doet zelf de zaak af.  

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:6210 - Aanbestedingsrecht 

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 02-07-2018  

Datum publicatie 02-07-2018  

Zaaknummer C/03/250847 / KG ZA 18-291 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Plafondbedragen. Veiligheidsventiel. 

Vordering tot staking aanbesteding basishulp jeugd afgewezen. Geen strijd met artikel 1.10 

Aanbestedingswet 2012 (proportionaliteitsbeginsel), artikel 3.9A van de Gids Proportionaliteit en 

artikel 2.12 Jeugdwet. 

Verwijzing naar het arrest van het gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017 

(ECLI:NL:GHDHA:2017:260). 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Kaljouw per 1 juli voorzitter Csz 

Nieuwsbericht | 03-07-2018  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1096
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:422
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:6210
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:260
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/03/kaljouw-per-1-juli-voorzitter-csz
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Het College sanering zorginstellingen (CSZ) wordt sinds 1 juli bestuurd door de raad van bestuur van 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De raad van bestuur bestaat uit Marian Kaljouw (voorzitter) en 

Wim Sijstermans. De medewerkers van het college dat toezicht houdt op vastgoed in de zorg zijn nu 

in dienst bij de NZa. Het Csz is de toezichthouder op alle vastgoedtransacties in de zorg. 

 

NZa volgt verbeterplannen VUmc 

Nieuwsbericht | 04-07-2018  

Het Openbaar Ministerie en VUmc hebben een schikking getroffen na onrechtmatige declaraties op 

de afdeling kindergeneeskunde. Onderdeel van de schikking is een verbeterplan met maatregelen om 

te voorkomen dat soortgelijke fouten in de toekomst weer gemaakt worden. De Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) heeft het plan uitvoerig met het ziekenhuis gesproken en het verbeterplan 

beoordeeld. 

 

Grote herijking tarieven langdurige zorg 

Nieuwsbericht | 04-07-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels voor de langdurige zorg voor 2019 

vastgesteld. Voor de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz komen nieuwe tarieven. Voor de 

verpleging en verzorging komen er nieuwe tarieven voor een deel van de prestaties. 

 

Parnassia kan verder met overname Leo Kannerhuis 

Nieuwsbericht | 05-07-2018  

Ggz-instelling Parnassia wil het dr. Leo Kannerhuis overnemen. Het Leo Kannerhuis biedt 

hooggespecialiseerde zorg aan autistische jongeren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de 

aanvraag voor de overnameplannen goedgekeurd. Parnassia en het Leo Kannerhuis moeten die nu 

nog aan de Autoriteit Consument en Markt voorleggen. 

 

Drie belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging 

Nieuwsbericht | 05-07-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor 

wijkverpleging door. Wij herijken de tarieven voor verpleging en verzorging onder de 

Zorgverzekeringswet. Ook plaatsen we de verpleging en verzorging aan kinderen in een integrale, 

nieuwe prestatie. We zetten hiermee een eerste stap richting een integrale bekostiging van deze 

doelgroep. Daarnaast komt er een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van geleverde 

zorg. 

 

NZa start onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg  

Nieuwsbericht | 06-07-2018  

De NZa gaat de komende tijd de ontwikkelingen in de paramedische zorg monitoren. We brengen de 

feitelijke ontwikkelingen in kaart over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van deze 

zorg. De resultaten publiceren we eind 2018. 

 

Veel prijsverschillen beugels en kunstgebitten 

Nieuwsbericht | 09-07-2018  

Er zijn in Nederland grote prijsverschillen voor beugels en tandprotheses zoals kunstgebitten. Dat 

blijkt uit de monitor mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De prijsverschillen worden 

veroorzaakt door variatie in materiaalkosten. Uit de monitor blijkt ook dat de totaal gedeclareerde 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/04/nza-volgt-verbeterplannen-vumc
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/04/grote-herijking-tarieven-langdurige-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/parnassia-kan-verder-met-overname-leo-kannerhuis
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/05/drie-belangrijke-wijzigingen-voor-wijkverpleging
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/nza-start-onderzoek-naar-betaalbaarheid-kwaliteit-en-toegankelijkheid-in-de-paramedische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/09/veel-prijsverschillen-beugels-en-kunstgebitten
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kosten per patiënt toenemen, terwijl de tarieven zijn gedaald. Economische verbeteringen kunnen 

hieraan ten grondslag liggen, maar dit is niet onderzocht. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

De ACM trekt ontheffingsbesluit Parnassia-Virenze en het daarin opgenomen voorschrift van 29 

december 2017 in, 06-07-2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Visienota IGJ: samenwerking in zorgnetwerken vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg 

Nieuwsbericht | 04-07-2018  

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) de basis 

gelegd voor toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. 

De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken voor thuiswonende cliënten 

de komende jaren toeneemt. In de visienota „Goede zorg in zorgnetwerken‟ gaat de inspectie in op 

haar rol in dit veranderende zorglandschap. Dinsdag 3 juli heeft IGJ deze visienota besproken in een 

dialoogsessie met branche- en beroepsorganisaties. 

Sector nieuws 
 

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen 

ZN, 05-07-2018 

Vandaag ondertekenden de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en 

overheid het IMVO Convenant Verzekeringssector.  

 

ZN: vermindering administratieve lasten eerstelijnsverblijf 

ZN, 05-07-2018 

Zorgaanbieders die betrokken zijn bij het Eerstelijnsverblijf (ELV) hoeven per 1 januari 2019 geen 

informatie meer aan te leveren voor de zogenaamde „ELV-productiemonitor‟.  

 

Zorgaanbieders in de GGZ en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht   

ZN, 09-07-2018 

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van 

aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg.  

 

Personeel academische ziekenhuizen Leiden en Utrecht trappen af met stiptheidsacties   

FNV, 05-07-2018, D van Essen 

Op maandag 9 juli trappen de werknemers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) om 

7.00 uur in de ochtend af met stiptheidsacties. Een dag later volgen de collega‟s van het UMC 

Utrecht. 

Zie ook: 

Medewerkers LUMC houden sit-in tijdens lunchpauze – FNV, 08-07-2018 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/de-acm-trekt-ontheffingsbesluit-parnassia-virenze-en-het-daarin-opgenomen-voorschrift-van-29-december-2017
https://www.acm.nl/nl/publicaties/de-acm-trekt-ontheffingsbesluit-parnassia-virenze-en-het-daarin-opgenomen-voorschrift-van-29-december-2017
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/07/04/visienota-igj-samenwerking-in-zorgnetwerken-vanzelfsprekend-onderdeel-van-goede-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3155066881
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3155066880
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3165192192
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/Personeel-academische-ziekenhuizen-Leiden-en-Utrecht-trappen-af-met-stiptheidsacties-/
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/juli/Medewerkers-LUMC-houden-sitin-tijdens-lunchpauze-2/
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Medewerkers UMC Utrecht luiden de noodklok tijdens lunchpauze – FNV, 09-07-2018 

Publicaties 
 

VNG Magazine 2018/11 - „Abonnementstarief Wmo moet van tafel‟ 

Mudde, L. „Abonnementstarief Wmo moet van tafel‟ Het invoeren van een abonnementstarief voor de 

Wmo staat haaks op de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van  

mensen die ondersteuning nodig hebben. Bovendien slaat het gemeenten een financieel 

sturingsinstrument uit handen. En als het leidt tot tekorten bij gemeenten, dan zullen zij daarvoor 

onvoldoende gecompenseerd worden. 

 

Tender Nieuwsbrief 2018/5 - Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein 

Eijkel van, R. - Met haar inkoopbeleid heeft de gemeente een grote invloed op de inrichting van het 

sociaal domein. Met hoeveel aanbieders gaan we in zee en wat verlangen we van deze aanbieders? 

In hoeverre willen we dat keuzevrijheid voor de cliënt een centrale positie inneemt binnen het sociaal 

domein? En hoe kunnen we de best mogelijke zorg en ondersteuning inkopen tegen zo laag 

mogelijke kosten? Dat zijn de vragen die op tafel liggen op het moment dat inkoopexperts van 

gemeenten hun beleid voor de daaropvolgende jaren uitstippelen. 
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