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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 9 - 16 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 

Eerstelijnszorg 

Brief regering; Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 

13-07-2018 | Kamerstuk 33578 nr. 58 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 

Zie ook: 

Hoofdlijnakkoord huisartsen ondertekend - Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 11-07-2018  

In Hoofdlijnenakkoord financiering voor ontsluiten patiëntgegevens – LHV, 05-07-2018 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) - vervangend referentieland 

10-07-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 506 | Tweede Kamer 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2018, over Geneesmiddelenbeleid (eerste 

termijn) 

12-07-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 509 | Tweede Kamer 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2018, over Geneesmiddelenbeleid (tweede 

termijn) 

12-07-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 510 | Tweede Kamer  

 

Brief regering; Vergoeding geneesmiddel nusinersen 

13-07-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 512 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849692.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849693.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/11/hoofdlijnakkoord-huisartsen-ondertekend
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/hoofdlijnenakkoord-financiering-voor-ontsluiten-patientgegevens
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849158.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849433.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849433.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849431.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849431.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849681.pdf
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Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Voortgangsbrief (casemanagement) dementie 

10-07-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 929 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg. Kerncijfers, behoeften, zorgaanbod en 

impact. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg 

Vervolgacties casemanagement dementie 

 

Brief regering; Potentiële kandidaat Voorwaardelijke toelating 

10-07-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 930 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Advies potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating basispakket: ‘CardioMEMS PA monitoring 

bij patiënten met chronisch hartfalen NYHA klasse III’ 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Pakketbeheer 

13-07-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 932 | Tweede Kamer 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Stand van zaken bij het CAK 

10-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 235 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Toezegging beschikbaarheid specialist ouderengeneeskunde in kleinschalige 

woonvoorzieningen 

10-07-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 236 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Rapportage Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling 

 

Kwaliteit van zorg  

Brief regering; Advies Gezondheidsraad "Zelfredzaamheid van ouderen" 

10-07-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 340 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Advies Gezondheidsraad "Zelfredzaamheid van ouderen" 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Vervolgstappen evaluatie verdeelmodellen sociaal domein 

09-07-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 39 | Tweede Kamer 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849125.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849126.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849126.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849127.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849160.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849669.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849181.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849183.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849183.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849184.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849154.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-848921.pdf
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Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met 

de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en enkele andere wijzingen 

Nota naar aanleiding van het verslag 

13-07-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 6 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Nota 

 

Officiële publicaties 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 27 juni 2018, kenmerk 1367612-178292-Z, 

houdende regels voor de subsidiëring van energiebesparende maatregelen en het opwekken van 

duurzame energie bij zorginstellingen 2018 (Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en 

duurzame energie bij zorginstellingen 2018 (EDZ 2018)) 

09-07-2018 | Staatscourant 2018, 37250 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Minister Bruno Bruins bereikt akkoord over vergoeding Spinraza 

Nieuwsbericht | 12-07-2018  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een akkoord bereikt met fabrikant Biogen. Hierdoor komt 

het middel Spinraza voor circa 80 jonge kinderen met de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie 

(SMA) vanaf 1 augustus in het basispakket.   

 

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend 

Nieuwsbericht | 11-07-2018  

Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door 

staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal 

domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke 

gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen 

aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd 

op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd. 

Documenten: 

Aanbiedingsbrief bij bestuurlijk akkoord GGZ 2019-2022 - Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2018 

Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022 - Rapport | 11-07-2018 

 

Eerste Kamer stemt in met beroepsverbod via tuchtrecht 

Nieuwsbericht | 10-07-2018  

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruno Bruins voor 

Medische Zorg dat een beroepsverbod binnen het tuchtrecht regelt. Als er sprake is van ernstig 

gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod 

opleggen. Het gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het 

eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen 

waarbij hij (een categorie van) patiënten behandelt. Gedacht kan worden aan een zorgverlener die 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849720.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849721.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37250.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37250.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37250.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37250.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/12/minister-bruno-bruins-bereikt-akkoord-over-vergoeding-spinraza
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/11/hoofdlijnenakkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ondertekend
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/12/aanbiedingsbrief-bij-bestuurlijk-akkoord-ggz-2019-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2018/07/11/bestuurlijk-akkoord-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-2019-t-m-2022
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/10/eerste-kamer-stemt-in-met-beroepsverbod-via-tuchtrecht
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een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict of een levensdelict heeft gepleegd. Het 

wetsvoorstel treedt naar verwachting begin 2019 in werking. 

 

Kamerbrief over winstuitkering door zorgaanbieders 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018 

De ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis 

(VWS) informeren de Tweede Kamer over het standpunt met betrekking tot winstuitkering door 

zorgaanbieders. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd. 

 

Kamerbrief over inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2018 

Minister de Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de inzet van extra middelen uit het 

Regeerakkoord voor cliëntondersteuning 

Bijlagen: 

Cliëntondersteuning in de curatieve zorg - Rapport | 12-07-2018 

Evaluatie OCO Wlz - Rapport | 21-02-2018 

 

Kamerbrief met reactie op evaluatie Gezondheidsraad 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Eerste Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de 

Gezondheidsraad en zijn reactie hierop. 

Bijlage: 

Evaluatie Gezondheidsraad - Rapport | 31-01-2018 

 

Kamerbrief over bericht 'Vicieuze cirkel groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen 

hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het tekort aan verpleegkundigen in 

relatie tot de numerus fixus op de hbo-opleiding verpleegkunde. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over ‘Vicieuze cirkel: groot tekort aan verpleegkundigen, maar de 

opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn’  - Kamerstuk: Kamervragen | 

10-07-2018 

Beantwoording Kamervragen over de studentenstop bij zorgopleidingen terwijl er een 

personeelstekort is in de zorg - Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2018 

 

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over beleidsdoorlichting 'Toegankelijkheid en 

betaalbaarheid van de zorg' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018 

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

eindrapport van de beleidsdoorlichting 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg' 

(begrotingsartikel 2.2) en de kabinetsreactie op dit rapport.  

Bijlage: 

Beantwoording Kamervragen over beleidsdoorlichting 'Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 

zorg' - Kamerstuk: Kamervragen | 13-07-2018 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kamerbrief-over-winstuitkering-door-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/12/kamerbrief-over-inzet-extra-middelen-uit-regeerakkoord-voor-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/11/kamerbrief-met-reactie-op-evaluatie-gezondheidsraad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbrief-over-bericht-vicieuze-cirkel-groot-tekort-aan-verpleegkundigen-maar-de-opleidingen-hanteren-studentenstops-omdat-er-geen-stageplaatsen-zijn
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbrief-over-bericht-vicieuze-cirkel-groot-tekort-aan-verpleegkundigen-maar-de-opleidingen-hanteren-studentenstops-omdat-er-geen-stageplaatsen-zijn
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/beantwoording-kamervragen-over-%E2%80%98vicieuze-cirkel-groot-tekort-aan-verpleegkundigen-maar-de-opleidingen-hanteren-studentenstops-omdat-er-geen-stageplaatsen-zijn%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/beantwoording-kamervragen-over-%E2%80%98vicieuze-cirkel-groot-tekort-aan-verpleegkundigen-maar-de-opleidingen-hanteren-studentenstops-omdat-er-geen-stageplaatsen-zijn%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/beantwoording-kamervragen-over-de-studentenstop-bij-zorgopleidingen-terwijl-er-een-personeelstekort-is-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/10/beantwoording-kamervragen-over-de-studentenstop-bij-zorgopleidingen-terwijl-er-een-personeelstekort-is-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/13/aanbieding-antwoorden-op-kamervragen-over-beleidsdoorlichting-toegankelijkheid-en-betaalbaarheid-van-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/13/aanbieding-antwoorden-op-kamervragen-over-beleidsdoorlichting-toegankelijkheid-en-betaalbaarheid-van-de-zorg
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Beantwoording Kamervragen over de privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld 

verdienen aan het informeren van kankerpatiënten 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-07-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) 

over de privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan het informeren 

van kankerpatiënten. 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen 

Nieuwsbericht | 13-07-2018  

Nederland is één van de meest concurrerende en innovatieve landen wereldwijd. Om ons land zo 

vernieuwend en economisch succesvol te houden heeft de ministerraad, op voorstel van minister 

Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, ingestemd met het nieuwe 

Missiegedreven Innovatiebeleid dat voortbouwt op de samenwerking uit de Topsectorenaanpak. 

Hierin staan economische kansen van maatschappelijke uitdagingen - zoals voldoende duurzaam 

geproduceerd voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg - centraal. 

Sleuteltechnologieën als fotonica, ICT en kunstmatige intelligentie krijgen een centrale rol. 

Innovatieve mkb’ers en startups worden actief betrokken bij de nieuwe aanpak. 

Document: 

Kamerbrief Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact - Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018 

Rechtspraak 
 

Vrijspraak in miljoenenzaak pgb-fraude 

Rechtspraak.nl, 10-07-2018 

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank 

Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De 

rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, 

het vervalsen van facturen en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was nie t ongewoon in de 

zorgwereld en wordt gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire 

geschiedenis en rechterlijke uitspraken. 

Uitspraken:  

ECLI:NL:RBOVE:2018:2355 

ECLI:NL:RBOVE:2018:2359 

ECLI:NL:RBOVE:2018:2420 

ECLI:NL:RBOVE:2018:2421 

 

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis mag vooraf toestemming eisen voor verlenen thuiszorg 

Rechtspraak.nl, 10-07-2018 

Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep dat 

Zilveren Kruis heeft ingesteld tegen het vonnis in kort geding van de rechtbank Midden-Nederland 

van 23 februari 2018. Het geschil speelt tussen aan de ene kant stichting Zorgrecht en een aantal 

zzp’ers werkzaam in de thuiszorgsector en aan de andere kant Zilveren Kruis. Het gaat om de 

voorwaarden die Zilveren Kruis stelt aan de zorgverlening door zogenaamde niet-gecontracteerde 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-privatisering-van-het-patientencontact-door-bedrijven-die-geld-verdienen-aan-het-informeren-van-kankerpatienten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-privatisering-van-het-patientencontact-door-bedrijven-die-geld-verdienen-aan-het-informeren-van-kankerpatienten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2018/07/13/kabinet-innovaties-en-topsectorenbeleid-richten-op-maatschappelijke-uitdagingen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel/Nieuws/Paginas/Vrijspraak-in-miljoenenzaak-pgb-fraude.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2355
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2359
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2420
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:2421
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Zorgverzekeraar-Zilveren-Kruis-mag-vooraf-toestemming-eisen-voor-verlenen-thuiszorg.aspx
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wijkverpleeg-kundige zorg. Dat zijn thuiszorgverleners die geen contract met Zilveren Kruis hebben 

gesloten. 

Uitspraak: 

ECLI:NL:GHARL:2018:6229 

 

CRvB vraagt conclusie over afgeleid belang in het sociale domein 

Rechtspraak.nl, 12-07-2018 

De president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft voor het eerst een conclusie aan een 

advocaat-generaal gevraagd in twee bij de CRvB aanhangige zaken. Het verzoek is gedaan aan de 

raadsheer advocaat-generaal Widdershoven. In deze zaken hebben derden beroep ingesteld tegen 

besluiten die niet aan hen geadresseerd zijn, maar die hen wel financieel raken.  

 

ECLI:NL:GHARL:2016:3399 - Beëindiging samenwerkingsovereenkomst zorginstellingen 

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 26-04-2016  

Datum publicatie 11-07-2018  

Zaaknummer 200.142.489 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst 

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:5956 - Private aanbesteding 

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 19-06-2018  

Datum publicatie 10-07-2018  

Zaaknummer C/03/248183 / KG ZA 18-174 

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Private aanbesteding. KLM/CCC- arrest ECLI:NL:HR:2013:BZ2900. Precontractuele redelijkheid en 

billijkheid 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa vraagt faillissement Psycho Informa Groep aan 

Nieuwsbericht | 12-07-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de rechtbank gevraagd het faillissement van de Psycho 

Informa Groep uit te spreken. Aanleiding voor het verzoek is een vordering van meer dan 500.000 

euro vanwege het niet kunnen verantwoorden van subsidies voor het opleiden van psychologen en 

psychotherapeuten in 2015 en 2016. De rechtbank heeft gehoor gegeven aan ons verzoek en het 

faillissement uitgesproken. De Psycho Informa Groep behandelt zelf geen patiënten maar is de groep 

boven van de Psycho Informa Instellingen. De instellingen behandelen patiënten maar zijn eerder dit 

jaar failliet verklaard. 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:6229
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/CRvB-vraagt-conclusie-over-afgeleid-belang-in-het-sociale-domein.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3399
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:5956
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/12/nza-vraagt-faillissement-psycho-informa-groep-aan
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NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019 

Nieuwsbericht | 16-07-2018  

De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. De maximale 

tarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast komt er meer ruimte voor 

maatwerkafspraken en zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast.  

 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluiten  

Parnassia mag dr. Leo Kannerhuis overnemen (concentratiebesluit) , 16-07-2018 

Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels mogen samen 

een nieuwe onderneming starten (concentratiebesluit), 16-07-2018 

Sector nieuws 
 

'Voorwaardelijke toelating' wordt Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt  

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 16-07-2018  

In 2019 wordt de regeling voor 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket' vervangen door de 

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg.  

 

Burger draagt in 5 jaar tijd 4% meer bij aan financiering zorg 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 12-07-2018  

Het bedrag dat Nederlanders jaarlijks bijdragen aan de financiering van het stelsel van verzekerde 

zorg is tussen 2012 en 2016 met 4% gestegen, iets meer dan 1% per jaar.  

 

Nadere duiding van de uitspraak over de budgetpolis 

NVZ, 10-07-2018 

De rechtbank Den Haag heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan in een zaak tussen Zilveren Kruis 

enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging 

van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds.  

 

ZN presenteert inkoopgids acute GGZ 2019 

ZN, 13-07-2018 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor 2019 een inkoopgids acute GGZ opgesteld.  

 

De aanpak van fraude door zorgverzekeraars: hoe werkt het en hoe werken zij samen? 

ZN, 12-07-2018 

Stel: je krijgt een verkeersongeluk en bent zwaargewond.  

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/16/nza-publiceert-prestaties-en-tarieven-verloskundige-zorg-in-2019
https://www.acm.nl/nl/publicaties/parnassia-mag-dr-leo-kannerhuis-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/centrum-voor-reuma-en-revalidatie-rotterdam-en-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels-mogen-samen-een-nieuwe-onderneming-starten-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/centrum-voor-reuma-en-revalidatie-rotterdam-en-aafje-thuiszorg-huizen-zorghotels-mogen-samen-een-nieuwe-onderneming-starten-concentratiebesluit
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/07/16/voorwaardelijke-toelating-wordt-subsidieregeling-veelbelovende-zorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/07/12/burger-draagt-in-5-jaar-tijd-4-procent-meer-bij-aan-financiering-zorg
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3734-nadere-duiding-van-de-uitspraak-over-de-budgetpolis
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3174203392
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3171942400
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Publicaties 
 

Thuiszorg is niet altijd goedkoper dan verpleeghuiszorg 

ESB, 06-07-2018 

 

Analyse actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ 

CPB, 10-07-2018 

Het CPB heeft op verzoek van PVV, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, DENK, SGP en FVD het 

actieprogramma ‘Werken in de zorg’ geanalyseerd. Naast de budgettaire effecten komen ook de 

programma-effecten (het effect op de werkgelegenheid in de zorg) van het actieprogramma aan bod.  

 

ZIP 2018/132 - Art. - De beoogde wijziging van cliëntenrechten: een eerste analyse 

Leferink, B. - Eerste analyse van het wetsvoorstel Wmcz 2018, wat zijn de haken en ogen en wordt 

het doel van de wet bereikt met het voorgestelde instrumentarium? 

  

FJR 2018/46 - Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, Eerste evaluatie Jeugdwet vanuit juridisch 

perspectief 

Bruning, M.R. e.a. 

  

TGMA 2018/2 - Zorgverzekeraar en niet zorgaanbieder moet informeren over vergoedbaarheid 

Hulst, E.H. - Introductie budget zorgverzekering, waarvoor beperkt aantal ziekenhuizen is 

gecontracteerd. Wie moet verzekerde informeren bij welke zorgaanbieder hij zonder bijbetaling 

terecht kan? Primaire verantwoordelijkheid zorgverzekeraar, niet zorgaanbieder.  

 

Contact  
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https://esb.nu/esb/20042408/thuiszorg-is-niet-altijd-goedkoper-dan-verpleeghuiszorg?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=esb-wekelijks&utm_medium=email&utm_content=20180706
https://www.cpb.nl/publicatie/analyse-actieprogramma-werken-in-de-zorg
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
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