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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 1 – 11 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  

Voorstel van wet van de leden Leijten, Slootweg en Ploumen houdende een verbod op 

winstuitkering door zorgverzekeraars 

Brief van de initiatiefnemers over voortzetting behandeling wetsvoorstellen 34522 en 34995  

05-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34522, nr. M 

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

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

Brief van de minister van MZS inzake verzoek aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking 

van dit wetsvoorstel  

03-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 33980, nr. M 

 

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de 

referentielanden 

Gewijzigd voorstel van wet  

03-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35137, nr. A 

 

Wet van houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling 

van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de opdrachtverlening voor de evaluatie van 

de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)  

05-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. AA 

Bijlage: 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34522-M.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-M.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-M.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-A.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-891416.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-891416.pdf
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Brief aan ZonM met de opdrachtverlening voor de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen 

zorg 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Voorlopig Kaderbrief Wlz 2020  

02-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 253 

Bijlagen: 

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit inzake advies benutting budgettair kader Wlz 2019 

Brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake voorlopige Kaderbrief Wlz 2020 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Voorlopig verslag 35123  

03-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. C 

 

Brief regering; Invest-NL: staatssteungoedkeuring Europese Commissie  

03-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. 33 

Bijlage: 

Goedkeuringsbesluit   

 

Internetconsultatie 

Wijzigingsbesluit BIG-nummer (AMvB) 

De consultatie betreft wijziging van de situaties waarin BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-

nummer kenbaar moeten maken aan het publiek. 

Met bekendmaking van het BIG-nummer wordt beoogd de vindbaarheid van een BIG-geregistreerde 

in het BIG-register voor patiënten en cliënten te verbeteren. 

Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet 

op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden. 

Zie ook: 

Internetconsultatie vermelden BIG-nummer - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 08-07-2019  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Winstuitkering & WNT  

 

Kabinet treft maatregelen voor doelmatiger besteding zorggeld 

Nieuwsbericht | 09-07-2019  

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treffen 

verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle 

zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een 

meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt het interne en externe toezicht versterkt. Dit staat in 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-891417.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-891417.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-253.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890706.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890705.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-33.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-890879.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/bignummer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/08/internetconsultatie-vermelden-big-nummer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/09/kabinet-treft-maatregelen-voor-doelmatiger-besteding-zorggeld
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een brief die ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis zojuist aan 

de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

Document: 

Kamerbrief over investeringsmogelijkheden, kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders -

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2019 

Bijlagen: 

Hoofdlijnen van de praktijk- en effectanalyse - Rapport | 09-07-2019 

Uitkomsten van de consultatie - Rapport | 09-07-2019 

Hoofdlijnen van de juridische analyse - Rapport | 09-07-2019 

Advies over het reguleren van winstuitkering door zorgaanbieders - Rapport | 17-12-2018 

Uitkering van dividend door zorgaanbieders - Rapport | 17-06-2019 

 

GGZ 

 

Kamerbrief met resultaten onderzoek jeugd-ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister De Jonge meldt de resultaten van een onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz binnen 

het stelsel van jeugdhulp. 

Bijlage: 

De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen - Rapport | 01-07-2019 

 

Kamerbrief over voortgang aanpak wachttijden ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de maatregelen 

in de aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). 

Bijlagen: 

Informatiekaart wachttijden ggz - juni 2019 - Publicatie | 10-07-2019 

Brief over informatiekaart wachttijden ggz - juni 2019 - Brief | 05-07-2019 

Evaluatie wachttijden ggz 2018-2019 - Brief | 24-06-2019 

Actieplan Wachttijden 2.0 (juli 2019-december 2020) - Richtlijn | 10-07-2019 

Zie ook: 

Wachttijden ggz stabiel, maar niet voor alle diagnosegroepen - Nieuwsbericht NZa | 10-07-2019 

Eigenaarschap en commitment in de regio sleutels tot terugdringen GGZ-wachttijden – 

Zorgverzekeraars Nederland, 10-07-2019 

 

Kamerbrief over reactie op advies van de Nza over bekostiging van geestelijke gezondheidszorg en 

forensische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis reageert naar de Tweede Kamer op het advies van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (Nza) over de bekostiging van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.  

 

Geneesmiddelen 

 

Kamerbrief over verspilling van medicijnen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-met-resultaten-onderzoek-jeugd-ggz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/kamerbrief-over-voortgang-aanpak-wachttijden-ggz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/wachttijden-ggz-stabiel-maar-niet-voor-alle-diagnosegroepen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4075388928
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-reactie-op-advies-van-de-nza-over-bekostiging-van-geestelijke-gezondheidszorg-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-reactie-op-advies-van-de-nza-over-bekostiging-van-geestelijke-gezondheidszorg-en-forensische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-verspilling-van-medicijnen
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Minister Bruins bericht de Tweede Kamer over een aantal zaken rondom (het tegengaan van) 

verspilling van geneesmiddelen. 

 

Kamerbrief over toezeggingen tekorten geneesmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over toezeggingen tekorten geneesmiddelen.  

Bijlage: 

Bijlage brief geneesmiddelen tekorten - Brief | 05-07-2019 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over geneesmiddelentekorten - Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2019 

 

Kamerbrief over geneesmiddelenvisie ‘nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen 

aanvaardbare kosten’ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019 

Minister Bruins stuurt een brief over de geneesmiddelenvisie ‘nieuwe geneesmidde len snel bij de 

patiënt tegen aanvaardbare kosten’ en daarmee samenhangende set aan maatregelen uitgebracht 

over de hele geneesmiddelenketen. 

Bijlage: 

Op naar hoger hangend fruit - Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018 - Rapport | 14-

03-2019 

Bijlage bij Op naar hoger hangend fruit - Rapport | 14-03-2019 

 

Kamerbrief over 2 trajecten aanpak dure medicijnen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019 

Minister Bruins beschrijft 2 trajecten binnen de aanpak van dure geneesmiddelen. Ten eerste de 

uitbreiding van het Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en 

toegankelijkheid van dure geneesmiddelen. En ten tweede de uitvoering en nieuwe besluitvorming 

voor de overhevelingen van het extramurale naar het intramurale domein. 

Bijlage: 

Toelichting op actielijnen uitbreiding IPAM - Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019 

 

Kamerbrief over vaccintekorten in de private markt 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een email van Glaxo Smith 

Kline (GSK) betreffende vaccintekorten in de private markt.  

Bijlage: 

Brief met reactie op e-mail over beschikbaarheid van meningokokken B-vaccin - Brief | 03-07-2019 

 

Kamerbrief met reactie op het bericht dat ‘Artsen en apothekers overtreden regels door 

medicijntekort’ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2019 

Minister Bruins stuurt een reactie naar de Tweede Kamer op het bericht dat ‘Artsen en apothekers. 

 

Beantwoording Kamervragen over Nederlandse verzekeraars die meer kunnen doen om medicijnen 

betaalbaar te maken 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-toezeggingen-tekorten-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/09/beantwoording-kamervragen-over-geneesmiddelentekorten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-geneesmiddelenvisie-%E2%80%98nieuwe-geneesmiddelen-snel-bij-de-patient-tegen-aanvaardbare-kosten%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-geneesmiddelenvisie-%E2%80%98nieuwe-geneesmiddelen-snel-bij-de-patient-tegen-aanvaardbare-kosten%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-2-trajecten-aanpak-dure-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/kamerbrief-over-vaccintekorten-in-de-private-markt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kamerbrief-met-reactie-op-het-bericht-dat-%E2%80%98artsen-en-apothekers-overtreden-regels-door-medicijntekort%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kamerbrief-met-reactie-op-het-bericht-dat-%E2%80%98artsen-en-apothekers-overtreden-regels-door-medicijntekort%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-nederlandse-verzekeraars-die-meer-kunnen-doen-om-medicijnen-betaalbaar-te-maken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-nederlandse-verzekeraars-die-meer-kunnen-doen-om-medicijnen-betaalbaar-te-maken
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Minister Bruins beantwoordt de vragen over Nederlandse verzekeraars die meer kunnen doen om 

medicijnen betaalbaar te maken. 

 

HeathTech & Innovatie 

 

Minister Bruins: ‘Belangrijke stap nieuwe reactor medische isotopen’  

Nieuwsbericht | 05-07-2019  

Het plan voor een nieuwe reactor voor medische isotopen in Petten wordt steeds concreter. Meerdere 

private partijen willen investeren in het project, meldt minister Bruno Bruins (medische zorg) vandaag 

in een brief aan de Tweede Kamer. 

Document: 

Kamerbrief over de voortzetting van de Pallas Reactor - Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019 

Zie ook: 

Private partijen willen investeren in Pallas – Provincie Noord-Holland, 05-07-2019  

 

Kamerbrief over e-health tender 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het toekennen van de middelen uit de derde e -

health tender van de Seed capital regeling. Doel van deze tender is e-health innovaties sneller op te 

schalen, zodat ze onderdeel van het zorgproces worden en de patiënt er in heel Nederland gebruik 

van kan maken. 

 

Kamerbrief met reactie op advies 'Waarde(n)volle zorgtechnologie' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister Bruins reageert op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de 

kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg. 

Zie ook: 

Reactie minister Bruins op advies 'Waarde(n)volle zorgtechnologie'  – Nieuwsbericht RV&S | 08-07-

2019 

 

Kamerbrief over NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) aan. 

Bijlage: 

Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020, Overzicht per sector - Rapport | 25-06-2019 

Zie ook: 

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg - Nieuwsbericht NZa | 02-07-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over de berichten ‘Waarom is bekostiging e -health zo complex, het kan 

zoveel simpeler’ en ‘Dankzij een app hebben hartpatiënten minder vaak spoedeisende hulp nodig’  

Kamerstuk: Kamervragen | 04-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt de Kamervragen over de berichten ‘Waarom is bekostiging e -health zo 

complex, het kan zoveel simpeler’ en ‘Dankzij een app hebben hartpatiënten minder vaak 

spoedeisende hulp nodig’. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/05/minister-bruins-%E2%80%98belangrijke-stap-nieuwe-reactor-medische-isotopen%E2%80%99
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juli_2019/Private_partijen_willen_investeren_in_Pallas
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-e-health-tender-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-met-reactie-op-advies-waardenvolle-zorgtechnologie
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/07/08/reactie-kabinet-op-advies-waardenvolle-zorgtechnologie---een-verkennend-advies-over-de-kansen-en-risicos-van-kunstmatige-intelligentie-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-nza-wegwijzer-bekostiging-digitale-zorg-2020
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/02/nieuwe-regels-bieden-meer-ruimte-voor-digitale-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/04/beantwoording-kamervragen-over-de-berichten-%E2%80%98waarom-is-bekostiging-e-health-zo-complex-het-kan-zoveel-simpeler%E2%80%99-en-%E2%80%98dankzij-een-app-hebben-hartpatienten-minder-vaak-spoedeisende-hulp-nodig%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/04/beantwoording-kamervragen-over-de-berichten-%E2%80%98waarom-is-bekostiging-e-health-zo-complex-het-kan-zoveel-simpeler%E2%80%99-en-%E2%80%98dankzij-een-app-hebben-hartpatienten-minder-vaak-spoedeisende-hulp-nodig%E2%80%99


 

 

Week 28  

News Update Zorg 

6/15 

Kamerbrief over Programma Volwaardig Leven - Innovatie-impuls gehandicaptenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het Programma Volwaardig Leven - Innovatie-

impuls gehandicaptenzorg. 

Bijlagen: 

Deelname Innovatie-impuls - Brief | 09-07-2019 

Inspiratiekaart Innovatie-impuls Volwaardig leven - Brief | 09-07-2019 

Innovatie-impuls gehandicaptenzorg - Brief | 09-07-2019  

 

WLZ 

 

Kamerbrief over ouderinitiatieven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang en resultaten van de lopende 

acties op het terrein van ouderinitiatieven. Dit zijn woonvormen opgezet door ouders voor kinderen 

met een beperking, die recht hebben op ondersteuning op grond van de Wmo2015 (Wmo) en/of zorg 

op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

 

Kamerbrief over voortgangsrapportage programma Langer Thuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis. 

Bijlagen: 

Eén jaar programma Langer Thuis - Brochure | 02-07-2019 

Advies raad van ouderen over voorbereiden op ouder worden - Rapport | 30-06-2019 

Werkstructuur voor zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten in de regio - Rapport | 07-03-2019 

Monitor Langer Thuis 2019 - Rapport | 02-07-2019 

 

Kamerbrief over de beoordeling van verpleeghuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over een nieuw toetsingskader, gebaseerd op het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Bijlagen: 

Rapport Verpleeghuiszorg in beeld, samenwerken aan goede verpleeghuiszorg - Rapport | 01-07-

2019 

 

Kamerbrief over de eindevaluatie van het experiment persoonsvolgende zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de eindevaluatie van het experiment 

persoonsvolgende zorg. 

Bijlagen: 

Persoonsvolgende bekostiging en budget in het verpleeghuis - Rapport | 08-07-2019 

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling - Rapport | 08-07-2019 

Persoonsvolgend werken met iPVB - Rapport | 08-07-2019 

Experiment persoonsvolgende zorg in de WIz - Rapport | 22-05-2019 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kamerbrief-over-programma-volwaardig-leven-innovatie-impuls-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-ouderinitiatieven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-programma-langer-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/kamerbrief-over-de-beoordeling-van-verpleeghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/08/kamerbrief-over-de-eindevaluatie-van-het-experiment-persoonsvolgende-zorg


 

 

Week 28  

News Update Zorg 

7/15 

Kamerbrief over marktdenken in de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019 

Minister De Jonge gaat in deze brief in op marktwerking binnen de wijkverpleging, de langdurige zorg 

en op de ondersteuning in het sociaal domein. 

 

Ziekenhuiszorg 

 

Kamerbrief over toezeggingen AO LUMC en Bronovo 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-07-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de toezeggingen die hij gedaan heeft tijdens het 

Algemeen Overleg LUMC en Bronovo van 26 juni jongstleden. 

Bijlage: 

HMC - Het meldingsformulier “melding wijziging acute zorgaanbod” - Brief | 03-07-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over de patiëntenzorg die in gevaar is op de Spoedeisende Hulp van 

het LUMC 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de patiëntenzorg die in gevaar is op de Spoedeisende 

Hulp van het LUMC. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de overbelasting van de spoedeisende hulp in het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC) - Kamerstuk: Kamervragen | 03-07-2019 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Personeel spoedeisende hulp LUMC : patiëntenzorg in 

gevaar’ - Kamerstuk: Kamervragen | 03-07-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over patiëntenstops als gevolg van drukte op spoedafdelingen 

Kamerstuk: Kamervragen | 09-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het toegenomen aantal patiëntenstops als gevolg van druk te 

op spoedafdelingen. 

 

Beantwoording Kamervragen over jaarverslagen ziekenhuizen 2018 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht 'Analyse jaarverslagen: ziekenhuizen uit 

gevarenzone'.  

 

Zorgstelsel overig 

 

Kamerbrief bij de 'Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel' aan de 

Tweede Kamer. 

Bijlage: 

Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel - Rapport | 01-05-2019 

 

Commissiebrief over Commisievragen over brief Monitor zorginkoop wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/kamerbrief-over-marktdenken-in-de-wijkverpleging-langdurige-zorg-en-ondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/kamerbrief-over-toezeggingen-ao-lumc-en-bronovo
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-de-patientenzorg-die-in-gevaar-is-op-de-spoedeisende-hulp-van-het-lumc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-de-patientenzorg-die-in-gevaar-is-op-de-spoedeisende-hulp-van-het-lumc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-de-overbelasting-van-de-spoedeisende-hulp-in-het-leids-universitair-medisch-centrum-lumc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-de-overbelasting-van-de-spoedeisende-hulp-in-het-leids-universitair-medisch-centrum-lumc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98personeel-spoedeisende-hulp-lumc-patientenzorg-in-gevaar%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98personeel-spoedeisende-hulp-lumc-patientenzorg-in-gevaar%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/09/beantwoording-kamervragen-over-patientenstops-als-gevolg-van-drukte-op-spoedafdelingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/beantwoording-kamervragen-over-jaarverslagen-ziekenhuizen-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-bij-de-tussenevaluatie-maatregelen-preventie-in-het-zorgstelsel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/commissiebrief-over-commisievragen-over-brief-monitor-zorginkoop-wijkverpleging
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Minister De Jonge biedt de antwoorden op de Kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van de 

brief over de Monitor contractering wijkverpleging 2019. 

 

Kamerbrief over het risicovereveningsmodel 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de onderzoeken en de 

aanpassingen die hij per 2020 wil aanbrengen in de risicoverevening. 

Bijlagen: 

Resultaten onderzoeken risicoverevening - Rapport | 05-07-2019 

Monitor Risicoverevening 2014 - Rapport | 11-06-2019 

 

Kamerbrief voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele 

andere wetten over aanpassingen van de tarief- en prestatie (34445) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister De Jonge biedt voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en 

enkele andere wetten over aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op 

het terrein van de gezondheidszorg. 

Bijlagen: 

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag - Kamerstuk | 05-07-2019 

Derde nota van wijziging - Kamerstuk | 05-07-2019 

Uitvoeringstoets en toezichtbaarheids- en handhaafbaarheidstoets voorlopig vrije prestatie - Brief | 

07-02-2019 

 

Kamerbrief over aanbieding Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019 

Minister Bruins biedt de Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 aan de 

Tweede Kamer. 

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Uitkomstgerichtezorg 2018-2022 - Rapport | 05-07-2019 

Rapport Subsidieregeling Transparantie - Rapport | 05-07-2019 

De Transparantiemonitor 2018 - Rapport | 05-07-2019 

Nulmeting beleidsevaluatie Programma Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 - Rapport | 05-07-2019 

Advies Commissie Governance van Kwaliteitsregisters - Rapport | 05-07-2019 

 

Commissiebrief over verzoek om reactie op brief KNV over aanbesteding Zilveren Kruis voor zittend 

ziekenvervoer 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019 

Minister Bruins biedt zijn reactie op KNV over aanbesteding Zilveren Kruis voor zittend ziekenvervoer.  

 

Aanbieding wijziging ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een wijziging van het ontwerpbesluit periodieke registratie 

Wet BIG. Met de wijziging van het ontwerpbesluit moeten ook physician assistants zich periodiek 

registreren. 

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. 

Bijlage: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-het-risicovereveningsmodel-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-voorstel-van-wet-tot-wijziging-van-de-wet-marktordening-gezondheidszorg-en-enkele-andere-wetten-over-aanpassingen-van-de-tarief-en-prestatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-voorstel-van-wet-tot-wijziging-van-de-wet-marktordening-gezondheidszorg-en-enkele-andere-wetten-over-aanpassingen-van-de-tarief-en-prestatie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-aanbieding-voortgangsrapportage-ontwikkeling-uitkomstgerichte-zorg-2018-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/commissiebrief-over-verzoek-om-reactie-op-brief-knv-over-aanbesteding-zilveren-kruis-voor-zittend-ziekenvervoer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/commissiebrief-over-verzoek-om-reactie-op-brief-knv-over-aanbesteding-zilveren-kruis-voor-zittend-ziekenvervoer
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/01/aanbieding-wijziging-ontwerpbesluit-periodieke-registratie-wet-big
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Concept-ontwerpbesluit wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG - Besluit | 01-07-2019 

 

Ollongren en Blokhuis bereiken akkoord met gemeenten over beschermd wonen 

Nieuwsbericht | 04-07-2019  

In tien jaar tijd wordt beschermd wonen niet alleen een taak van centrumgemeenten, maar een taak 

van álle gemeenten. Hiervoor komt een nieuwe verdeling van het geld dat hiervoor beschikbaar is. 

Daarover zijn minister Ollongren (BZK), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de VNG het eens 

geworden. Zij stemmen in met het advies van het expertiseteam dat de VNG voor dit vraagstuk in het 

leven heeft geroepen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de transitie in 

beschermd wonen de komende jaren tot stand moet komen. Ook de regionale samenwerking van 

gemeenten is daarbij belangrijk. 

Zie ook: 

Kamerbrief over voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 04-07-2019 

Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang. 

Bijlagen: 

Actieagenda - Rapport | 04-07-2019 

Eindrapport Ontwikkeling Normenkader ‘Kinderen in de opvang’ vrouwenopvang en maatschappelijke 

opvang - Rapport | 04-07-2019 

Praktijkbeschrijvingen van samenwerkingen tussen onderwijs en zorg - Rapport | 04-07-2019 

Feitelijke vragen inzake Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren - 29325-97 - Brief | 04-07-2019 

Rijk en gemeenten bereiken akkoord over Beschermd Wonen – VNG, 05-07-2019 

 

Sterke daling wanbetalers zorgverzekering 

Nieuwsbericht | 04-07-2019  

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekerings-premie is flink afgenomen. 

Eind 2014 waren er circa 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op  ongeveer 

215.000; een daling van 35%. De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars, VWS, CAK, gemeenten 

en schuldhulpverleners veel energie gestoken in het aanpakken van deze problematiek, bijvoorbeeld 

door persoonlijk contact en betalingsregelingen op maat. Minister Bruno Bruins (medische zorg) wil 

een verdere impuls geven aan de daling en verruimt daarom enkele voorwaarden van de 

uitstroomregeling. 

 

Kamervragen 

 

Beantwoording Kamervragen over medische Crowdfundingsacties 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt de Kamervragen over medische Crowdfundingsacties. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Menzis eist 6 ton van zorgbureau Care Free Twente 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Menzis eist 6 ton van zorgbureau Care 

Free Twente’. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/04/ollongren-en-blokhuis-bereiken-akkoord-met-gemeenten-over-beschermd-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/04/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/rijk-en-gemeenten-bereiken-akkoord-over-beschermd-wonen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/04/sterke-daling-wanbetalers-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/03/beantwoording-kamervragen-over-medische-crowdfundingsacties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/kamervragen-over-het-bericht-menzis-eist-6-ton-van-zorgbureau-care-free-twente
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Beantwoording Kamervragen over naleving AMvB reële prijs 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over gemeenten die zich niet aan de algemene maatregel van 

bestuur (AMvB) reële prijs houden. 

 

Beantwoording Kamervragen over bureaucratie in de jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen naar aanleiding van het bericht 'Gesprekken met gemeen ten 

gaan alleen nog over geld'. 

 

Beantwoording Kamervragen over de aanhoudende problemen bij jeugdzorginstelling Juzt  

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over de aanhoudende problemen bij 

jeugdzorginstelling Juzt. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorgorganisatie 

Privazorg’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit 

thuiszorgorganisatie Privazorg’. 

 

Beantwoording Kamervragen over de voortgang van het behoud van de zorg in de regio 

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt de Kamervragen over de voortgang van het behoud van de zorg in de 

regio. 

Rechtspraak     
 

Faillissementsonderzoek Slotervaartziekenhuis opnieuw afgewezen 

Rechtspraak.nl, 10-07-2019 

De curatoren van het voormalige Slotervaartziekenhuis worden niet opgedragen onderzoek te doen 

naar de rechtmatigheid van het faillissement van het ziekenhuis. Ook zal de rechtbank hen niet 

opdragen om met de gemeente in onderhandeling te gaan over de overname van het vastgoed. Beide 

verzoeken van de gemeente hiertoe worden door de rechtbank afgewezen. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:4889  

 

ECLI:NL:PHR:2019:557  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 24-05-2019 Datum publicatie 05-07-2019  

Zaaknummer 18/00870 

Rechtsgebieden Insolventierecht 

Inhoudsindicatie 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/beantwoording-kamervragen-over-naleving-amvb-reele-prijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/02/beantwoording-kamervragen-over-bureaucratie-in-de-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-de-aanhoudende-problemen-bij-jeugdzorginstelling-juzt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98miljoenen-weggesluisd-uit-thuiszorgorganisatie-privazorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98miljoenen-weggesluisd-uit-thuiszorgorganisatie-privazorg%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/10/beantwoording-kamervragen-over-de-voortgang-van-het-behoud-van-de-zorg-in-de-regio
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Faillissementsonderzoek-Slotervaartziekenhuis-opnieuw-afgewezen.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:4889
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:557
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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:GHDHA:2019:347  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 26-02-2019 Datum publicatie 01-07-2019  

Zaaknummer 200.204.555/01 

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Faillissement ziekenhuis, koude doorstart onrechtmatig, toelatingsovereenkomst, overname praktijk?, 

goodwill, ongerechtvaardigde verrijking? 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:5379  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 02-07-2019 Datum publicatie 02-07-2019  

Zaaknummer 200.257.174 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOVE:2019:477  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Artikel 6:80 lid 1 sub c jo. 6:265 BW. Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

Gemeenten hebben raamovereenkomst 2019 terecht in december 2018 ontbonden vanwege 

gegronde vrees dat zorgverlener in de nakoming ervan zal tekortschieten. 

 

ECLI:NL:RBNHO:2019:5722  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 25-06-2019 Datum publicatie 03-07-2019  

Zaaknummer 7618031 AO VERZ 19-36 

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak 

Beschikking  

Inhoudsindicatie 

Arbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een 

verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 

108.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de 

werkgever. 

 

ECLI:NL:RBNHO:2019:5725  

Instantie Rechtbank Noord-Holland  

Datum uitspraak 25-06-2019 Datum publicatie 03-07-2019  

Zaaknummer 7618099 AO VERZ 19-37 

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak 

Beschikking  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:347
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5379
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5722
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5725
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Inhoudsindicatie 

Arbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een 

verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van € 

34.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de 

werkgever. 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Waarschuwingen voor zorgverzekeraars vanwege onvoldoende transparant zorginkoopproces 

Nieuwsbericht | 04-07-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. 

De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest 

naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces. 

 

Transformatiegelden nog slechts marginaal benut 

Nieuwsbericht | 04-07-2019  

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken slechts beperkt gebruik van de beschikbare gelden om het 

verplaatsen, voorkomen en vervangen van ziekenhuiszorg te financieren. Dat blijkt uit de Monitor 

transformatiegelden medisch-specialistische zorg 2019 van de NZa. Wij roepen zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders op om de oorzaken hiervan te onderzoeken en te bekijken hoe de beschikbare 

transformatiegelden wel besteed kunnen worden. Wij gaan de komende tijd intensiever toe zien op de 

afspraken die de verschillende partijen maken in het kader van de transformatiegelden. En daarbij 

ook op de transformatiebeweging in zijn geheel. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen geven aan dat zij 

wel afspraken maken in het kader van de juiste zorg op de juiste plek maar dat ze hier niet altijd  de 

transformatiegelden voor inzetten. 

 

Franse Korian wil Stepping Stones overnemen 

Nieuwsbericht | 10-07-2019 

Het Franse zorgconcern Korian mag verder met de overnameplannen van de Nederlandse 

zorginstelling Stepping Stones. Dat is de uitkomst van de zorgspecifieke fusietoets die de 

Nederlandse Zorgautoriteit uitvoert bij fusies in de zorg. Daarin toetsen we of alle betrokkenen, zoals 

cliënten en personeel en andere belanghebbenden, zorgvuldig zijn betrokken en dat partijen goed 

hebben nagedacht over het nut en de risico's van de concentratie. 

 

Partijen formuleren gezamenlijke ambities mondzorg 

Nieuwsbericht | 11-07-2019 

Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, 

zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg 

vastgesteld. De komende tijd werken zij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor 

verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze 

voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken we aansluiting bij lopende initiatieven of andere 

organisaties als VWS of Zorginstituut Nederland. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/04/waarschuwingen-voor-zorgverzekeraars-vanwege-onvoldoende-transparant-zorginkoopproces
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_279898_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281128_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281155_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/04/transformatiegelden-nog-slechts-marginaal-benut
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_279846_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_279846_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/franse-korian-wil-stepping-stones-overnemen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_281500_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/11/partijen-formuleren-gezamenlijke-ambities-mondzorg
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_282081_22/1/
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Zie ook: 

Mondzorgsector formuleert gezamenlijke ambities - Zorgverzekeraars Nederland, 11-07-2019 

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Passende ggz zorg voor iedere cliënt 

Nieuwsbericht | 09-07-2019 

De nieuwste cijfers laten zien dat ongeveer 1 op de 5 nieuwe cliënten in de ggz een IQ heeft onder 

de 85. En, de vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking 

en psychiatrische problemen neemt toe. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder, waardoor deze 

kwetsbare cliëntengroep steeds meer overvraagd en overbelast raakt. Tegelijk horen we bij 

toezichtbezoeken terug dat aanbieders van ggz of gehandicaptenzorg het lastig vinden om de zorg 

voor deze specifieke cliëntengroep in de praktijk te organiseren. 

Document: 

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek - 

Publicatie | 09-07-2019 

 

Zorginstituut Nederland     

Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan 

Nieuwsbericht | 05-07-2019  

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een 

programma met meer dan 20(!) projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg 

verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. 

 

Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg: subsidie voor 8 voorloper 

projecten 

Nieuwsbericht | 05-07-2019  

In het najaar van 2019 starten 8 voorloper projecten met subsidie vanuit de stimuleringsregeling 

'Transparantie over de kwaliteit van zorg'. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg 

(VWS) heeft hiervoor € 5,75 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.  

EU   
 

Verbetering van de volksgezondheid: EU-maatregelen toegelicht 

Europees Parlement, 10-07-2019 

De EU draagt bij aan de verbetering van de volksgezondheid door middel van financiering en 

wetgeving over een breed scala aan onderwerpen, zoals voedsel, ziekten, schone lucht en meer. 

Waarom gezondheidsbeleid op EU-niveau? 

De verantwoordelijkheid voor het organiseren en leveren van gezondheidszorg en sociale zekerheid 

ligt in de eerste plaats bij de nationale overheden. De rol van de EU is om de EU-landen aan te vullen 

en te ondersteunen bij het verbeteren van de gezondheid van EU-burgers, het verminderen van 

ongelijkheden op gezondheidsgebied en het streven naar een socialer Europa. 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4076961792
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/07/09/passende-ggz-zorg-voor-iedere-client
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/zinnige-zorg-op-zoek-naar-wat-beter-kan
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen-in-ketens-in-de-curatieve-zorg-subsidie-voor-8-voorloper-projecten
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/05/uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen-in-ketens-in-de-curatieve-zorg-subsidie-voor-8-voorloper-projecten
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
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Arbeidsmarktontwikkelingen en het vrije verkeer van personen en goederen op de in terne markt 

vereisen de coördinatie van volksgezondheidskwesties. Het volksgezondheidsbeleid van de EU heeft 

landen geholpen bij het bundelen van middelen en het aanpakken van gemeenschappelijke 

uitdagingen zoals antimicrobiële resistentie, het verminderen van de incidentie van te voorkomen 

chronische ziekten en de gevolgen van verhoogde levensverwachtingen voor 

gezondheidszorgstelsels. 

 

Mergers: Commission approves GlaxoSmithKline's acquisition of Pfizer's Consumer Health Business, 

subject to conditions 

Europese Commissie, 10-07-2019 

The European Commission has approved, under the EU Merger Regulation, the acquisition of Pfizer's 

Consumer Health Business by GlaxoSmithKline. The decision is conditional upon the global 

divestment of Pfizer's topical pain management business carried out under the ThermaCare brand. 

Publicaties    
 

Wonen met zorg: Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen 

CPB, 02-07-2019 

Particuliere woonzorg voor ouderen is een sector die lijkt te groeien maar waarover nog weinig 

bekend is. Deze verkenning schetst een beeld van particuliere woonzorg voor ouderen met een 

langdurige zorgbehoefte en de doelgroep(en) waar de sector op is gericht. Aan bod komen onder 

meer verschillen en overeenkomsten met reguliere woonzorg (verpleeghuiszorg), achtergrond en 

motieven van ondernemers, knelpunten en enkele vraagstukken voor beleid. 

 

Aanpak transformatie Wmo en Jeugdhulp 

BinnenlandsBestuur, juni 2019 

De uitvoering van de transformatie in het sociaal domein is voor de gemeente een grote uitdaging. Dit 

vraagt om een gezamenlijke integrale kijk op de transformatie, zowel voor de eigen organisatie als 

voor de zorgorganisaties.  

 

TRA 2019/64 - Duk, R.A.A - Tijdschrift Recht en Arbeid, Bezoldiging van bestuurders 

  

VNG Magazine 2019/7 - Mudde, L. - Design in het sociaal domein 

Designers kunnen gemeenten helpen bij het uitvoeren van hun beleid. Designers denken innovatief, 

creatief, out of the box en dat levert soms verrassende resultaten op waarvan gemeenten kunnen 

profiteren. Smart society meets design. 

  

VNG Magazine 2019/7 - Mudde, L. - Wijziging Wmo moet rechtszekerheid waarborgen 

VWS-minister Hugo de Jonge roept gemeenten op om, voor zover dat nog niet is gebeurd, met hun 

cliëntenraden en zorgaanbieders afspraken te maken over een normenkader dat recht doet aan de 

lokale situatie. 

  

P&I 2019/3 - Nouwt, J.C.  

De uitwisseling van patiëntgegevens volgens de AVG 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_4030
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_4030
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Wonen_met_zorg
http://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/transformatie-wmo-en-jeugdhulp-een-aanpak-die.183112.lynkx?rapportPointer=9-275931-275933-300899&tid=TIDP187935XC0681706C7514265B7F38F5320BEE010YI5&utm_campaign=BB_NB_Whitepapers&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=50_02-07-2019
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