
 

Week 37  

News Update Zorg 
 

 

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

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

 

 
In deze News Update: 
 

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

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 30 juli - 10 september 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 

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 

Brief regering; Melding Nederlandse Zorgautoriteit 

05-09-2018 | Kamerstuk 28844 nr. 153 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een melding Nederlandse Zorgautoriteit  

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) 

21-08-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 933 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018  

Zie ook: 

NZa tevreden over zorgverzekeraars, maar aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven 

aandachtspunt – Nieuwsbericht NZa | 17-08-2018  

NZa tevreden over zorgverzekeraars – ZN, 17-08-2018 

 

Brief regering; Nivel-onderzoek naar eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

03-09-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 935 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Een verdiepend onderzoek naar kennis van verzekerden over het eigen risico, eigen bijdragen en 

compensatieregelingen 

 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-854207.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854208.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-933.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-933.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-852135.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/17/nza-tevreden-over-zorgverzekeraars-maar-aanpak-wachttijden-en-vindbaarheid-informatie-blijven-aandachtspunt
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/17/nza-tevreden-over-zorgverzekeraars-maar-aanpak-wachttijden-en-vindbaarheid-informatie-blijven-aandachtspunt
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3258777600
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-935.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853909.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853909.pdf
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Brief regering; Risicovereveningsmodel 2019 

06-09-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 937 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Aangepast advies aan de Minister voor Medische Zorg over de vormgeving van het ex ante 

vereveningsmodel 2019 

Monitor Risicoverevening 2013 

Onderzoeksprogramma Risicoverevening 2018-2019 

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht 

op het terrein van de gezondheidszorg 

Tweede nader verslag 

06-08-2018 | Kamerstuk 34445 nr. 12 | Tweede Kamer 

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Fusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (tweede herdruk) 

27-08-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 191 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Stand van zaken betreffende de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag 

05-09-2018 | Kamerstuk 34104 nr. 239 | Tweede Kamer  

 

Thuiszorg 

Brief regering; Reactie op het verzoek van de commissie over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse 

inwonende thuiszorg aanbieden 

25-08-2018 | Kamerstuk 23235 nr. 176 | Tweede Kamer 

 

Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis 

Reactie van de indiener op de reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

04-09-2018 | Kamerstuk 34849 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een 

psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) 

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de capaciteit in de 

ambulante, beveiligde en acute geestelijke gezondheidszorg 

03-09-2018 | Kamerstuk 32399 nr. K | Eerste Kamer  

Bijlagen: 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 10 april 2018 aan de Tweede Kamer ter aanbieding van 

de NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (8p.) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-854250.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854254.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854254.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854252.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-854251.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34445-12.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-239.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-176.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34849-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-K.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-K.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853940.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853940.pdf
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Opbouw ambulante GGZ : afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -

verkoop voor 2018 (quickscan) (Trimbos, 2018, 24 p.) 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 4 april 2018 aan de Nederlandse Zorgautoriteit over 

wachttijden in de ggz (6 p.) 

Brief van de staatssecretaris van VWS van 17 juli 2018 aan de Tweede Kamer over wachttijden in de 

ggz (10 p.) 

Eindrapportage Landelijke afspraken : wachttijden in de ggz (Nederlandse Zorgautoriteit, 2018, 50 p.)  

Bijlage bij Voortgangsrapportage Landelijke afspraken wachttijden in de ggz : omzetplafonds bij 

vrijgevestigden en wachttijden in de gespecialiseerde ggz (Nederlandse Zorg Autoriteit, jun i 2018, 21 

p.) 

Bijlage bij Voortgangsrapportage Landelijke afspraken wachttijden in de ggz: goede 

contractafspraken maken in de ggz (Nederlandse Zorg Autoriteit. juli 2018, 9 p.)  

Overzicht voortgang regionale taskforces : bevindingen Regionale Taskforces ten behoeve van 

rapportage NZa (KPMG, mei 2018, 11 p.) 

Actieplan vervolgaanpak wachtijsten 2018-2019 (11 juli 2018. 14 p.) 

Monitor generalistische basis ggz : verslagperiode: 2011-2016 In opdracht van het Ministerie van 

VWS (KPMG, Juni 2018, 69 p.) 

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het 

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

Nota naar aanleiding van het verslag 

27-08-2018 | Kamerstuk 34929 nr. C | Eerste Kamer 

 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Verslag  

10-09-2018 | Kamerstuk 34971 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Financieel arragement voor het geneesmiddel daratumumab 

21-08-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 515 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Internationaal onderzoek valsartan 

05-09-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 517 | Tweede Kamer 

 

Zie ook: 

Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen  - Nieuwsbericht 

Rijksoverheid.nl | 17-08-2018  

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853942.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853942.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853941.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853941.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853943.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853943.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853944.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853945.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853946.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853946.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853948.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853948.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853947.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853949.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-853949.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34929-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-854533.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-515.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-517.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/08/17/middel-tegen-ziekte-van-kahler-in-basispakket-na-succesvolle-prijsonderhandelingen


 

 

Week 37  

News Update Zorg 

4/14 

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken 

Brief regering; Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 22 juni in Luxemburg 

30-08-2018 | Kamerstuk 21501-31 nr. 495 | Tweede Kamer 

 

Officiële bekendmakingen 

Wet van 11 juli 2018 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in 

verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten 

aanzien van het functioneren van de wet 

24-08-2018 | Staatsblad 2018, 260 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aangemelde instanties (Notified Bodies) voor medische hulpmiddelen 

Publicatie | 09-08-2018 

Aangemelde instanties (Notified Bodies) beoordelen of producten voldoen aan de regelgeving voor 

medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica (IVD’s). Dit zullen zij straks ook doen voor de nieuwe 

regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR). Dit is de 

conformiteitsbeoordeling. Op dit moment is de verwachting dat in de zomer van 2019 de eerste 

aangemelde instanties op grond van de MDR/IVDR worden aangewezen. 

 

Speech minister Bruins Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 

Toespraak | 06-09-2018 

Toespraak van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij de Vereniging Innovatieve 

Geneesmiddelen in Nieuwspoort op 6 september 2018. 

 

Kamerbrief met reactie op het rapport ‘Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland’  

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘HBSC 2017 – gezondheid en 

welzijn van jongeren in Nederland’ met een reactie daarop. 

Bijlage: 

‘HBSC 2017 – gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland’ - Rapport | 05-09-2018 

 

Kamerbrief over opbrengsten hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg 2012-2017 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2018 

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

hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg van 2012 tot en met 2017. 

 

Kamerbrief over aanpak drukte in de acute zorg en aangenomen moties positie regionale 

ziekenhuizen en spoedeisende zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2018 

Minister (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de invulling van verschillende 

aangenomen moties en toezeggingen die onder meer voortvloeien uit het meerderheidsdebat over de 

positie van regionale ziekenhuizen, het Algemeen Overleg spoedeisende zorg en zijn brief over de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-31-495.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-260.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-260.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-260.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/07/03/aangemelde-instanties-notified-bodies
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/toespraken/2018/09/06/speech-vereniging-innovatie-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/05/kamerbrief-met-reactie-op-het-rapport-%E2%80%98gezondheid-en-welzijn-van-jongeren-in-nederland%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbrief-over-opbrengsten-hoofdlijnenakkoorden-curatieve-zorg-2012-2017
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbrief-over-aanpak-drukte-in-de-acute-zorg-en-aangenomen-moties-positie-regionale-ziekenhuizen-en-spoedeisende
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/07/kamerbrief-over-aanpak-drukte-in-de-acute-zorg-en-aangenomen-moties-positie-regionale-ziekenhuizen-en-spoedeisende
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aanpak van de drukte in de acute zorg. Ook geeft hij een reactie over het over wijzigingen in de 

klinische verloskunde en kindergeneeskunde bij Treant. 

 

Beantwoording Kamervragen over stopzetten bereiding CDCA door Amsterdam UMC 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) 

over het bericht dat het Amsterdam UMC moet stoppen met de bereiding van het middel CDCA 

(chenodeoxycholzuur). 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het stoppen van magistrale bereiding door het Amsterdam UMC - 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over de grootverdieners in de zorgsector 

Kamerstuk: Kamervragen | 31-08-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de 

grootverdieners in de zorgsector. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Bestuursvoorzitter weg bij ZGT’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-09-2018 

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

Gerven (SP) over het bericht ‘Bestuursvoorzitter Ton Ruikes weg bij ZGT’.  

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Beantwoording Kamervragen over uitvoering moties over WNT 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-08-2018 

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over de uitvoering 

van de moties ingediend tijdens het verslag algemeen overleg over de Wet normering topinkomens 

(WNT) van 17 mei 2018. 

Rechtspraak 
 

Experiment integrale prestaties geboortezorg mag 

Rechtspraak.nl, 04-09-2018 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) doet vandaag uitspraak over de tarieven voor de 

geboortezorg. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann (het fonds) stelde beroep in tegen de door 

de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingevoerde experimentele integrale tarieven. Het fonds vreest 

dat zij leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en 

keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. 

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2018:426 

Zie ook: 

Rechter steunt mogelijkheid voor intensieve samenwerking geboortezorg -  NZa | 05-09-2018 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/03/beantwoording-kamervragen-over-stopzetten-bereiding-cdca-door-amsterdam-umc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/03/beantwoording-kamervragen-over-het-stoppen-van-magistrale-bereiding-door-het-amsterdam-umc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/08/31/beantwoording-kamervragen-over-de-grootverdieners-in-de-zorgsector
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/07/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98bestuursvoorzitter-weg-bij-zgt%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2018/08/27/beantwoording-kamervragen-over-uitvoering-moties-over-wnt
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Experiment-integrale-prestaties-geboortezorg-mag.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:426
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/09/05/rechter-steunt-mogelijkheid-voor-intensieve-samenwerking-geboortezorg
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Celstraffen voor jarenlange fraude bij SGL 

Rechtspraak.nl, 04-09-2018 

Een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor de oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg 

Limburg (SGL). Dat is de uitkomst in een omvangrijke fraudezaak en een langlopend proces, waarin 

de rechtbank vandaag uitspraak heeft gedaan. De vriendin van de oud-bestuurder krijgt een 

gevangenisstraf van 8 maanden voor haar betrokkenheid bij de zaak. 

Uitspraak: ECLI:RBLIM:2018:8337 

 

Oud-topman SGL veroordeeld tot terugbetaling uitgaven 

Rechjtspraak.nl, 14-08-2018 

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeelt een oud-bestuurder van Stichting 

Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) tot terugbetaling van uitgaven van in totaal ruim 180.000 euro. 

Ook moet de oud-bestuurder aan SGL 100.000 euro betalen aan kosten voor een onderzoek dat 

nodig was om te achterhalen wat er precies aan de hand was. De rechtbank Limburg wees eerder 

ook de meeste vorderingen toe, met uitzondering van de onderzoekskosten. 

Uitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2018:3406 

 

Gemeente Nijmegen krijgt kans vermeende fraude in 4 dossiers van zorginstelling verder toe te 

lichten 

In andere gevallen onvoldoende duidelijk gemaakt dat sprake is van fraude  

Rechtspraak.nl, 22-08-2018 

De rechtbank Gelderland bepaalt in een tussenvonnis dat de gemeente Nijmegen de gelegenheid 

krijgt om met betrekking tot 4 cliënten van zorginstelling R2 B.V., onderdeel van de Rigtergroep, 

verder toe lichten waarom zij vindt dat er is gefraudeerd. Het vervolg van deze procedure blijft 

beperkt tot deze paar gevallen, omdat de gemeente onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er 

mogelijk ook verder sprake is van fraude. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2018:3628  

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:3844  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 06-09-2018 Datum publicatie 06-09-2018  

Zaaknummer C/05/339923 / KZ ZA 18-175 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Vordering gemeente deels toegewezen: verbod opgelegd aan zorginstelling om dwangsombevel uit te 

voeren. 

 

ECLI:NL:GHAMS:2017:2857  

Instantie Gerechtshof Amsterdam  

Datum uitspraak 14-07-2017 Datum publicatie 05-09-2018  

Zaaknummer200.206.293/01 OK 

Rechtsgebieden Ondernemingsrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Celstraffen-voor-jarenlange-fraude-bij-SGL.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:RBLIM:2018:8337
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Oud-topman-SGL-veroordeeld-tot-terugbetaling-uitgaven.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3406
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Nijmegen-krijgt-kans-vermeende-fraude-in-4-dossiers-van-zorginstelling-verder-toe-te-lichten.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Gemeente-Nijmegen-krijgt-kans-vermeende-fraude-in-4-dossiers-van-zorginstelling-verder-toe-te-lichten.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3628
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3844
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:2857
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Het verzoek van de ondernemingsraad wordt afgewezen, nu de door de ondernemingsraad 

ingenomen stellingen en aangevoerde feiten en omstandigheden niet kunnen leiden tot het oordeel 

dat het Medisch Centrum Leeuwarden niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen 

komen. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:3715  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 09-08-2018 Datum publicatie 28-08-2018  

Zaaknummer C/05/340181 / KG ZA 18-300 / 57 / 512 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Verbintenissenrecht. Kort geding. Gezondheidszorg. Preferentiebeleid geneesmiddelen. Art. 2.8 

Besluit zorgverzekering. Uitsluiting combinatietablet met de werkzame stoffen atorvastatine en 

ezetimibe van vergoeding niet onrechtmatig. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2018:3728  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 30-08-2018 Datum publicatie30-08-2018  

Zaaknummer NL17.12155 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. De rechtbank wijst de vordering van drie 

gemeenten jegens de bestuurder van een zorgaanbieder tot vergoeding van door de gemeenten aan 

die zorgaanbieder in het kader van onder Wmo 2015 verleende zorg in natura uitbetaalde zorggelden 

af. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:16641  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 21-12-2017 Datum publicatie 22-08-2018  

Zaaknummer C/09/541648 KG ZA 17-1371 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding; aanbesteding voor de levering van infuusnaalden; eiseres stelt ten onrechte dat 

inschrijving van de winnende inschrijver niet voldoet aan de gestelde eisen; geen sprake van de door 

eiseres gestelde ernstige en vele fundamentele gebreken, noch van strijd met het 

transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel; gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.  

 

ECLI:NL:GHARL:2018:7494  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 21-08-2018 Datum publicatie 22-08-2018  

Zaaknummer 200.207.605/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3715
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3728
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:16641
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7494
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Inhoudsindicatie 

Een zorgbureau heeft met pgb-houders overeenkomsten gesloten tot het verrichten van 

administratieve werkzaamheden tegen betaling van een vast bedrag per maand. Als gevolg van een 

wetswijzing mag het zorgbureau die vergoeding met ingang van 2013 niet meer (geheel) inhouden op 

de (aan de zorgverlener door te betalen) pgb’s. Het zorgbureau is vervolgens facturen aan de 

zorgverlener gaan versturen, die die facturen aanvankelijk ook heeft voldaan. De zorgverlener is 

daarvan later teruggekomen en heeft geweigerd verder nog facturen te betalen. De vraag is of tussen 

het zorgbureau en de zorgverlener een overeenkomst tot stand is gekomen die de zorgverlener 

verplicht om de vergoeding aan het zorgbureau te betalen. Anders dan de kantonrechter is het hof 

van oordeel dat het zorgbureau dat niet heeft aangetoond. De vordering van het zorgbureau tegen de 

zorgverlener moet daarom worden afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:9979  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 25-07-2018 Datum publicatie 23-08-2018  

Zaaknummer C/09/542032 / HA ZA 17-1134 

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Bijzondere kenmerken Bodemzaak 

Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Overheidsaansprakelijkheid, Afspraak met, althans, toezegging van de Staat tot blijvende vergoeding 

van de exploitatiekosten van het Atrium? 

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:5043  

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 18-07-2018 Datum publicatie 22-08-2018  

Zaaknummer 17/470 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Ambtenarenzaak. Voorwaardelijke ontslag op grond van toekenning IVA-uitkering.  

De cao UMC kent een gesloten ontslagsysteem en een voorwaardelijk arbeidsongeschiktheidsontslag 

is niet in de cao UMC geregeld. Dat betekent dat de wettelijke grondslag voor het voorwaardelijk 

ontslag ontbreekt. Mede gelet op de ingrijpende, niet meer (goed) terug te draaien gevolgen van een 

ontslag, gaat de rechtbank ervan uit dat bij de totstandkoming van artikel 12.10, derde lid, van de cao 

UMC werd beoogd om een ontslag op grond van duurzame arbeidsongeschiktheid pas mogelijk te 

maken zodra de toekenning van een IVA-uitkering onherroepelijk is. 

 

ECLI:NL:GHAMS:2018:2653  

Instantie Gerechtshof Amsterdam  

Datum uitspraak 26-07-2018 Datum publicatie 10-08-2018  

Zaaknummer 200.222.537/03 OK 

Rechtsgebieden Ondernemingsrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:9979
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5043
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:2653
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OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot ontheffing van de onderzoeker; aanhouding van de 

beslissing met betrekking tot het verzoek van de onderzoeker tot verhoging van het 

onderzoeksbudget; onderzoeker krijgt de gelegenheid om door middel van een urenspecificatie 

inzicht te geven in de door hem aan het ontheffingsverzoek bestede tijd 

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:9113  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 15-02-2018 Datum publicatie 02-08-2018  

Zaaknummer C/09/544982 / KG ZA 17/1610 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving eiseres is terecht ongeldig verklaard, omdat zij de vereiste 

documenten bij inschrijving niet heeft ingediend. 

 

ECLI:NL:RBROT:2018:6016  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 25-07-2018 Datum publicatie 02-08-2018  

Zaaknummer C/10/515415 / HA ZA 16-1320 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Internationale zaak. Samenwerking bij ontwikkeling en productie van horsystemen. Toepasselijk recht 

op de overeenkomst volgens Rome I-Vo. Uitleg overeenkomst. Beëindiging duurovereenkomst. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Gewaarschuwde ggz-instellingen leveren wachttijden alsnog aan 

Nieuwsbericht | 07-08-2018  

De 3 ggz-instellingen die een aanwijzing kregen opgelegd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 

hebben hun wachttijden voor 31 juli aangeleverd aan Vektis. Daarmee hebben ze voldaan aan de 

aanwijzing en voorkomen zij openbaarmaking van de naam van hun instelling. De zorgaanbieders 

kregen de aanwijzing omdat zij de afgelopen 2 maanden geen wachttijdinformatie hadden 

aangeleverd aan Vektis. 

 

IGJ en NZa: AZRR te vaak niet snel genoeg bij meest dringende patiënten 

Nieuwsbericht | 10-08-2018  

Ambulances in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn niet vaak genoeg binnen 15 minuten bij patiënten 

die met de grootst mogelijke spoed zorg nodig hebben. Dat komt onder meer door een tekort aan 

ambulancepersoneel. Dat is een landelijk probleem dat in de Randstad nog sterker speelt. Tekort aan 

personeel in deze regio ligt weliswaar buiten de macht van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, 

maar AZRR gaat niet goed genoeg om met de factoren waar de organisatie wel invloed op heeft.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:9113
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:6016
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/07/gewaarschuwde-ggz-instellingen-leveren-wachttijden-alsnog-aan
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/10/igj-en-nza-azrr-te-vaak-niet-snel-genoeg-bij-meest-dringende-patienten
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Zorgverzekeraars vergoeden wat in de polisvoorwaarden is opgenomen; wat patiënt zelf betaalt moet 

duidelijker 

Nieuwsbericht | 16-08-2018  

Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden 

naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat 

concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. We 

hebben de 2 zorgverzekeraars hierop aangesproken en ze hebben hun werkwijze inmiddels 

aangepast. Verzekerden moeten wel vooraf beter inzicht krijgen in wat zij moeten bijbetalen als zij 

naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars 

hebben hier een verantwoordelijkheid in. 

 

NZa begint kostprijsonderzoek in ggz en forensische zorg 

Nieuwsbericht | 03-09-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit start dit jaar in nauwe samenwerking met het veld een 

kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz). Met de uitkomsten wil de NZa de tarieven van 

de ggz en fz per 2020 herijken. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluiten  

Ontheffingsbesluit overname ECR door Blueprint via ECR 2.0 B.V. - 30-07-2018 

ACM wijzigt remedie vergunning Brocacef – Mediq (concentratiebesluit) - 02-08-2018 

Childcare mag Kidsfoundation overnemen (concentratiebesluit)  - 16-08-2018 

Nader onderzoek nodig naar nieuwe onderneming van Malenstein en NPM Capital 

(concentratiebesluit) - 17-08-2018 

EDG mag Excent overnemen (concentratiebesluit) - 04-09-2018 

 

Concentratiemelding  

Naviva Kraamzorg wil Careyn Kraamzorg en Geboortezorg Origine Breda overnemen 

(concentratiemelding) - 13-08-2018 

 

Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd 

Reactie IGJ op besluit Amsterdam UMC over terugroepen CDCA 

Nieuwsbericht | 03-08-2018  

Het Amsterdam UMC heeft vrijdag bekend gemaakt dat het ziekenhuis is gestopt met de bereiding 

van het medicijn CDCA voor patiënten met de zeldzame stofwisselingsziekte CTX. Dit deed het 

Amsterdam UMC nadat de IGJ de grondstof van het medicijn door het RIVM had laten testen.  

 

Verscherpt toezicht voor MC IJsselmeerziekenhuizen 

Nieuwsbericht | 10-09-2018 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht 

gesteld. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat eerder ingezette verbetertrajecten 

voldoende aandacht zullen krijgen gezien de huidige bestuurlijke onrust. MC IJsselmeerziekenhuizen 

heeft locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/16/zorgverzekeraars-vergoeden-wat-in-de-polisvoorwaarden-is-opgenomen-wat-patient-zelf-betaalt-moet-duidelijker
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/08/16/zorgverzekeraars-vergoeden-wat-in-de-polisvoorwaarden-is-opgenomen-wat-patient-zelf-betaalt-moet-duidelijker
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/09/03/nza-begint-kostprijsonderzoek-in-ggz-en-forensische-zorg
https://www.acm.nl/nl/publicaties/ontheffingsbesluit-overname-ecr-door-blueprint-ecr-20-bv
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-wijzigt-remedie-vergunning-brocacef-mediq-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/childcare-mag-kidsfoundation-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/nader-onderzoek-nodig-naar-nieuwe-onderneming-van-malenstein-en-npm-capital-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/nader-onderzoek-nodig-naar-nieuwe-onderneming-van-malenstein-en-npm-capital-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/edg-mag-excent-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/naviva-kraamzorg-wil-careyn-kraamzorg-en-geboortezorg-origine-breda-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/naviva-kraamzorg-wil-careyn-kraamzorg-en-geboortezorg-origine-breda-overnemen-concentratiemelding
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/03/reactie-igj-op-besluit-amsterdam-umc-over-terugroepen-cdca
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/09/10/verscherpt-toezicht-voor-mc-ijsselmeerziekenhuizen
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De Autoriteit Persoonsgegevens 

AP controleert ziekenhuizen en zorgverzekeraars 

Nieuwsbericht 21-08-2018 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars gecontroleerd 

op verplichtingen uit de privacywetgeving om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te 

stellen. Uit deze controle bleek dat twee ziekenhuizen nog geen FG hebben aangemeld bij de AP. De 

AP wil dat ze deze overtreding beëindigen en alsnog binnen vier weken een FG aanwijzen. 

Daarnaast heeft de AP gecontroleerd of ziekenhuizen en zorgverzekeraars de contactgegevens van 

hun FG hebben gepubliceerd op hun website. Dit liet bij bijna 25% nog te wensen over. De 

organisaties moeten dit aanpassen. 

Europese Commissie | Europees Parlement 
 

#InvestEU: European support for Bavarian Nordic's vaccine production 

EC, 10-08-2018 

The European Union is supporting biotech company Bavarian Nordic with a EUR 30m loan from the 

European Investment Bank (EIB). The loan is guaranteed under the European Fund for Strategic 

Investments (EFSI), the heart of the Investment Plan for Europe, in which the EIB is the European 

Commission’s strategic partner. 

 

Opinion - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health 

technology assessment and amending Directive 2011/24/EU - PE 620.890v02-00 - Committee on 

Industry, Research and Energy 

EP, 06-09-2018  

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health 

technology assessment and amending Directive 2011/24/EU 

Committee on Industry, Research and Energy 

Lieve Wierinck 

Sector nieuws 
 

Inspectie grijpt niet in bij falende thuiszorg 

Consumentenbond, 02-08-2018 

Thuiszorgorganisaties kunnen ondermaats blijven presteren zonder dat de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingrijpt.  

Zie ook: 

Reactie op onderzoek Consumentenbond over kwaliteit thuiszorg - IG&J | 06-08-2018  

Elke aanbieder van thuiszorg moet voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg –IG&J | 02-08-2018  

ActiZ: er is geen plek voor onprofessionele organisaties in de thuiszorg – ActiZ, 02-08-2018 

 

CZ en Radboudumc experimenteren met nieuw zorgmodel 

ZN, 03-08-2018 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-controleert-ziekenhuizen-en-zorgverzekeraars-0
https://ec.europa.eu/commission/news/investeu-european-support-bavarian-nordics-vaccine-production-2018-aug-10_en
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im0uZmxldXJAaG91dGhvZmYuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMCIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI2MDY3MjQxNDMiLCJsaW5rX2lkIjoiNDIyMzMwMzYxIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L3NpZGVzL2dldERvYy5kbz90eXBlPUNPTVBBUkwmcmVmZXJlbmNlPVBFLTYyMC44OTAmZm9ybWF0PVBERiZsYW5ndWFnZT1FTiZzZWNvbmRSZWY9MDIiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMTgwOTA2Ljk0NTU5NDExIn0.-V8QjzqvwCVNTV6gBDqvx4iif2Bj00OD2rSET0k0RBY
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im0uZmxldXJAaG91dGhvZmYuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMCIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI2MDY3MjQxNDMiLCJsaW5rX2lkIjoiNDIyMzMwMzYxIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L3NpZGVzL2dldERvYy5kbz90eXBlPUNPTVBBUkwmcmVmZXJlbmNlPVBFLTYyMC44OTAmZm9ybWF0PVBERiZsYW5ndWFnZT1FTiZzZWNvbmRSZWY9MDIiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMTgwOTA2Ljk0NTU5NDExIn0.-V8QjzqvwCVNTV6gBDqvx4iif2Bj00OD2rSET0k0RBY
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im0uZmxldXJAaG91dGhvZmYuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMCIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI2MDY3MjQxNDMiLCJsaW5rX2lkIjoiNDIyMzMwMzYxIiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L3NpZGVzL2dldERvYy5kbz90eXBlPUNPTVBBUkwmcmVmZXJlbmNlPVBFLTYyMC44OTAmZm9ybWF0PVBERiZsYW5ndWFnZT1FTiZzZWNvbmRSZWY9MDIiLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMTgwOTA2Ljk0NTU5NDExIn0.-V8QjzqvwCVNTV6gBDqvx4iif2Bj00OD2rSET0k0RBY
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/inspectie-grijpt-niet-in-bij-falende-thuiszorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/06/reactie-op-onderzoek-consumentenbond-over-kwaliteit-thuiszorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/02/elke-aanbieder-van-thuiszorg-moet-voldoen-aan-de-voorwaarden-voor-goede-zorg
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/08/actiz-er-is-geen-plek-voor-onprofessionele-organisaties-in-de-thuiszorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3224633344
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Zorgverzekeraar CZ en het Radboudumc gaan, samen met de Universiteit van Bristol (Engeland), 

experimenteren met een nieuw zorgmodel dat moet leiden tot gezondere patiënten en lagere 

zorgkosten.  

 

Zorgverzekeraars ondersteunen eHealthtoepassingen van ziekenhuizen 

ZN, 01-08-2018 

Patiëntenfederatie Nederland hoopt dat ziekenhuizen gebruik gaan maken van de kansen die 

zorgverzekeraars hen bieden op het gebied van telebegeleiding bij hartfalen of digitale keuzehulpen.  

 

Nieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op beroepsgeheim  

KNMG, 09-08-2018   

Fraude in de zorg is verwerpelijk. Het beschikbare zorggeld moet toekomen aan díe burgers die echt 

zorg nodig hebben en aan niemand anders.  

 

Nieuwe WMCZ onevenwichtig 

Brancheorganisaties Zorg, 10-09-2018 

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de huidige Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vervangt. De BoZ onderschrijft het belang van 

actualisatie van de Wmcz. 

Zie ook: 

Nieuwe medezeggenschapswet: hogere kosten en meer administratie – NVZ, 10-09-2018 

Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel medezeggenschap verhoogt regeldruk – LHV, 30-08-2018 

 

Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 14-08-2018 

In het rapport ‘Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022’  geeft het Zorginstituut aan 

hoe het binnen 4 jaar meer uitkomstinformatie beschikbaar wil maken.  

 

In 25 Noord-Hollandse gemeenten geen jeugdhulp; minister De Jonge treed op!   

FNV, 10-09-2018, D. van Essen 

25 Noord-Hollandse gemeenten kunnen geen jeugdbescherming bieden in 2019. Dat werd bekend 

slechts drie dagen na de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag, waar 3.500 jeugdzorgwerkers 

aandacht vroegen voor de schrijnende situatie in de sector.  

Publicaties 
 

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 : Rendement zorg stijgt ten koste van personeel  

EY, 28-08-2018 

De winst van Nederlandse zorgaanbieders steeg in 2017 van 1,0% naar 1,8%.  

Zie ook: 

ActiZ herkent arbeidsmarktcijfers zorgpersoneel uit Nederlandse Zorgbarometer – ActiZ, 04-09-2018 

 

Alle jaarcijfers zorgverzekeraars overzichtelijk bij elkaar 

Vektis, 17-07-2018 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3220865024
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-fraudewet-onnodige-inbreuk-op-beroepsgeheim-.htm
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/nieuwe-wmcz-onevenwichtig/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3753-nieuwe-medezeggenschapswet-hogere-kosten-en-meer-administratie
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/eerste-lijn-waarschuwt-wetsvoorstel-medezeggenschap-verhoogt-regeldruk
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/08/14/meer-patientregie-door-meer-uitkomstinformatie-in-2022
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/06/28/rapport-meer-patientregie-door-meer-uitkomstinformatie-in-2022
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/september/In-25-NoordHollandse-gemeenten-geen-jeugdhulp-minister-De-Jonge-treed-op-/
https://www.ey.com/nl/nl/industries/health/ey-barometerzorg
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/09/actiz-herkent-arbeidsmarktcijfers-zorgpersoneel-uit-nederlandse-zorgbarometer
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/jaarcijfers-zorgverzekeraars
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Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering.  

 

Zorgthermometer: Inzicht in de ouderenzorg 

Vektis, 06-09-2018 

70 is het nieuwe 50 hoor je wel eens. En dat zou zomaar kunnen kloppen, want we worden steeds 

ouder en blijven daarbij gelukkig ook langer fit.  

Zie ook: 

Vektis Intelligence: 65-plussers maken de helft van alle zorgkosten – ZN, 06-09-2018 

 

Toelichting raming zorguitgaven voor mlt en houdbaarheid 

CPB Notitie, 03-09-2018 

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een notitie geschreven waarin de 

systematiek van de middellangetermijnverkenning (mlt) om de stijging van de zorguitgaven te 

bepalen vergeleken wordt met de systematiek van de houdbaarheidsstudies. 

 

Uitgaven aan farmaceutische zorg stegen in 2017 met 1,3%  

SFK, 06-09-2018 

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket die via de openbare apotheken is 

geleverd, stegen in 2017 met € 65 miljoen tot € 4390 miljoen.  

 

VNG Magazine 2018/12 - Jeugdzorg wil extra geld 

Mudde, L.  

 

NJ 2018/316 - Met noot - Verstijlen, F.M.J. - Hoge Raad - 17-11-2017 

Faillissement medische zorgaanbieder. Pandrecht op vorderingen van zorgaanbieder voor DBC-

gereguleerde GGZ-zorg die vóór faillissement zorgaanbieder is aangevangen maar nog niet is 

afgerond (‘onderhanden werk’)?  

 

TvGR 2018/4.2 - Artikel - De organisatie van het ziekenhuis: integratieproces of Echternach-

processie? 

Houwen, L.G.H.J.  

  

TvGR 2018/4.4 - Kroniek wetgeving gezondheidsrecht 2016-2018 

Rijken, J.J. e.a.  

  

TvGR 2018/4.3 - Kroniek rechtspraak Scheidsgerecht Gezondheidszorg en aanpalende geschillen 

Ende van den, T.A.M.  

  

Huurrecht 2018/28 - Kort nieuws - Nieuw model huurovereenkomst zorgvastgoed 

Kloosterman, A.M.  

  

Computerrecht 2018/187 - Computerrecht, AP biedt opheldering over grootschalige 

gegevensverwerking in de zorg 

Zuiderveen Borgesius, F.J. e.a. 

 

https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/zorgthermometer-inzicht-in-de-ouderenzorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3308126208
http://www.cpb.nl/publicatie/toelichting-raming-zorguitgaven-voor-mlt-en-houdbaarheid
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2018/uitgaven-aan-farmaceutische-zorg-stegen-in-2017-met-1-3
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