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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 16 - 23 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 

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het 

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

op winstuitkering door zorgverzekeraars 

Geleidende brief 

17-07-2018 | Kamerstuk 34995 nr. 1 | Tweede Kamer 

 

Voorstel van wet 

17-07-2018 | Kamerstuk 34995 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting 

17-07-2018 | Kamerstuk 34995 nr. 3 | Tweede Kamer  

 

Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 

Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om 

gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband 

met het verminderen van uitvoeringslasten 

Nota naar aanleiding van het verslag 

17-07-2018 | Kamerstuk 34857 nr. 6 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Advies inhoud ministeriële regeling van ISD-programma 

Advies inhoud ministeriële regeling vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet  

 

Nota van wijziging 

19-07-2018 | Kamerstuk 34857 nr. 7 | Tweede Kamer 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849886.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849887.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-849889.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34857-7.pdf
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Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 

verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

Verslag 

18-07-2018 | Kamerstuk 34929 nr. B | Eerste Kamer 

 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband 

met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet 

herstel en afwikkeling van verzekeraars) 

Voorlopig verslag 

17-07-2018 | Kamerstuk 34842 nr. B | Eerste Kamer 

 

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 van wijziging 

18-07-2018 | Kamerstuk 34874 nr. 7 | Tweede Kamer 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 4 juli 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 

maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de 

fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd (Stb. 2018, 94) 

20-07-2018 | Staatsblad 2018, 224 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport  

 

Besluit registratie implantaten 

20-07-2018 | Staatsblad 2018, 223 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Kamerbrief over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stelt de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de 

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

Bijlagen: 

Eindrapportage Landelijke afspraken Wachttijden in de ggz - Rapport | 17-07-2018 

Omzetplafonds bij vrijgevestigden en wachtti jden in de gespecialiseerde ggz - Rapport | 17-07-2018 

Goede contractafspraken maken in de ggz - Rapport | 17-07-2018 

Overzicht voortgang regionale taskforces - Rapport | 17-07-2018 

Actieplan vervolgaanpak wachttijden 2018-2019 - Rapport | 17-07-2018 

Monitor generalistische basis GGZ Verslagperiode: 2011-2016 - Rapport | 17-07-2018 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849969.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-849826.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-224.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-223.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/17/kamerbrief-over-wachttijden-in-de-geestelijke-gezondheidszorg
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Zie ook: 

Meer inspanning nodig om wachttijden ggz op te lossen - Nieuwsbericht NZa | 17-07-2018  

Actieplan wachttijden: GGZ-cliënten gebaat bij regionaal maatwerk - ZN, 17-07-2018 

 

Kamerbrief over onderzoek (niet-)gecontracteerde GGZ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) biedt de Tweede kamer het rapport (Niet-)Gecontracteerde 

geestelijke gezondheidszorg aan. 

Bijlage: 

(Niet-)Gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg - Rapport | 04-07-2018 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:CRVB:2018:1857 - Weigering om een verplichte zorgverzekering af te sluiten 

Instantie Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak 20-06-2018  

Datum publicatie 25-06-2018  

Zaaknummer 16/3995 ZVW 

Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Weigering om een verplichte zorgverzekering af te sluiten. Boete. Geen schending redeli jke termijn. 

 

ECLI:NL:RBAMS:2017:10494 - Aanbesteding 

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 07-04-2017  

Datum publicatie 20-07-2018  

Zaaknummer KG ZA 17-228 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

Kort geding, aanbesteding, vorderingen afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2018:3283 - Vereniging voor medisch specialisten – opzegging lidmaatschap leden 

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 11-07-2018  

Datum publicatie 18-07-2018  

Zaaknummer NL17.10660 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Vereniging voor medisch specialisten maakt misbruik van bevoegdheid tot opzegging lidmaatschap 

leden, artikel 2:35 lid 2 BW, artikel 2:15 lid 1 aanhef en sub b BW jo artikel 2:8 lid 1 BW 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/17/meer-inspanning-nodig-om-wachttijden-ggz-op-te-lossen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3184623616
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/07/17/kamerbrief-over-onderzoek-niet-gecontracteerde-ggz
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1857
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:10494
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:3283
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Nieuwe verdeling van extra geld achterstandswijken voor huisartsen 

Nieuwsbericht | 17-07-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de postcodelijst voor de verdeling van de opslag voor 

achterstandswijken herijkt. Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken 

anders verdeeld. Daarnaast pakken we knelpunten in de beleidsregel aan die in de praktijk tot 

onduidelijkheid leiden. Zorg op de juiste plek is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.  

 

Autoriteit Consument & Markt 

Nieuwsbericht  

ACM: nader onderzoek nodig naar fusie Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics 

19-07-2018 

Voor de fusie van NL Healthcare Clinics en Bergman Clinics is een vergunning nodig. Dit concludeert 

de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een eerste onderzoek. Bergman Clinics en NL Healthcare 

Clinics zijn zelfstandige behandelcentra die zich richten op medisch-specialistische zorg die minder 

complex en te plannen is. Na onderzoek komt de ACM tot de voorlopige conclusie dat er 

aanwijzingen zijn dat de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars na de concentratie zou kunnen 

verslechteren ten opzichte van die van partijen. Dit kan tot gevolg hebben dat partijen na de 

concentratie hogere tarieven kunnen vragen aan zorgverzekeraars waardoor ook de premies voor 

verzekerden omhoog kunnen gaan. Daarom wil de ACM een diepgaander onderzoek doen naar deze 

concentratie. 

 

Correspondentie  

ACM: met concurrentiespelregels betere onderhandelingen in de zorg 

17-07-2018 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over het initiatief van de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV) om spelregels op te stellen voor huisartsen over de naleving van de 

concurrentieregels. Huisartsen voeren jaarlijks gesprekken met zorgverzekeraars over het 

zorgaanbod en over nieuwe contracten. De LHV wil het overleg over die contracten verder 

professionaliseren. Om ervoor te zorgen dat huisartsen in die onderhandelingen voldoen aan de 

regels van de Mededingingswet, heeft de LHV de spelregels opgesteld. De ACM verwacht dat dit leidt 

tot betere gesprekken tussen huisartsen en zorgverzekeraars over zorgcontracten. De spelregels 

kunnen zo bijdragen aan goede en betaalbare zorg voor patiënten en verzekerden. 

 

Concentratiemelding  

Blueprint wil European Care Residences Hotels and Resorts overnemen (concentratiemelding) , 20-

07-2018 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/07/17/nieuwe-verdeling-van-extra-geld-achterstandswijken-voor-huisartsen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-nader-onderzoek-nodig-naar-fusie-bergman-clinics-en-nl-healthcare-clinics
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-met-concurrentiespelregels-betere-onderhandelingen-de-zorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/blueprint-wil-european-care-residences-hotels-and-resorts-overnemen-concentratiemelding
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Sector nieuws 
 

ActiZ en BTN: “Keuzevrijheid cliënten onder druk door lagere tarieven Wlz-zorg thuis” 

ActiZ, 17-07-2018 

ActiZ en BTN waarschuwen minister De Jonge van VWS voor de gevolgen van het verlagen van de 

tarieven voor de Wlz-zorg thuis.  

 

Kwaliteit van eerstelijnsverblijf verder vormgeven  

ActiZ, 18-07-2018 

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport roept het veld op om de kwaliteit van het 

eerstelijnsverblijf gezamenlijk verder vorm te geven. Zo stelt hij in zijn brief over kwaliteit en 

doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf (ELV). 

 

Jaarcijfers Transparantieregister Zorg: inzicht in financiële samenwerkingsrelaties rond 

geneesmiddelen én medische hulpmiddelen 

KNMG, 17-07-2018 

Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële 

samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen én medische hulpmiddelen.  

 

Ggz verwacht teveel van de huisarts  

LHV, 18-07-2018 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft eind juni een rapport gepubliceerd over 

de ambulante ggz.  

Europese Commissie 
 

Study on cross-border healthcare: Empowering NCPs to help patients exercise their rights 

EC, 20-07-2018 

Patients in Europe are still generally unaware of their rights and the possibility to access health 

services in other EU Member States, as well as of the existence of National Contact Points (NCPs) to 

help them exercise their rights under the Cross-border Healthcare Directive. These are the results of 

the study ''Enhancing information provision to patients'', funded under the Third EU Health 

Programme and published today. Using a combination of research methods, including a literature 

review, an analysis of legal texts, a website analysis, a pseudo-patient investigation, and surveys of 

NCPs and patients, the aim of the study carried out by Ecorys, KU Leuven and GfK Belgium was to 

identify how to improve the current level of information on cross-border healthcare available to 

patients. 

Publicaties 
 

Jaarcijfers zorgverzekeraars 2018 

Vektis, 17-07-2018 

Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/07/actiz-en-btn-keuzevrijheid-clienten-onder-druk-door-lagere-tarieven-wlz-zorg-thuis
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/leden/2018/07/kwaliteit-van-eerstelijnsverblijf-verder-vormgeven
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/jaarcijfers-transparantieregister-zorg-inzicht-in-financiele-samenwerkingsrelaties-rond-geneesmiddelen-en-medische-hulpmiddelen.htm
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/jaarcijfers-transparantieregister-zorg-inzicht-in-financiele-samenwerkingsrelaties-rond-geneesmiddelen-en-medische-hulpmiddelen.htm
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/ggz-verwacht-teveel-van-de-huisarts
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=10044&page=1&fullDate=Fri%2020%20Jul%202018&lang=default
https://www.vektis.nl/nieuws/jaarcijfers-zorgverzekeraars-2018


 

 

Week 30  

News Update Zorg 

6/6 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 
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