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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 15 juli – 9 september 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  

Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen 

Geleidende brief  

10-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35227, nr. 1  

 

Initiatiefnota  

10-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35227, nr. 2  

 

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over 

Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en 

bij de politie 

Geleidende brief  

12-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35240, nr. 1  

 

Initiatiefnota  

12-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35240, nr. 2  

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg  

25-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 428 

 

Brief regering; Voortgangsrapportage programma Langer Thuis  

20-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 425 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-892299.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-892300.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-428.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-428.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-425.pdf
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Brief regering; Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  

31-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 426 

Bijlage: 

Tussenrapportage commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen  

 

Brief regering; Programma Volwaardig Leven - Innovatie-impuls gehandicaptenzorg  

31-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 427 

Bijlage:  

Inspiratiekaart Innovatie-impuls Volwaardig leven 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 juni 2019, over verpleeghuiszorg  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 431 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid van medische zorg   

23-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 432 

 

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 regering; Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)  

19-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. 73 

Bijlage: 

Toekenning opdracht evaluatie Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg 

 

Brief regering; Tweede monitor van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz)   

23-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 32402, nr. 74 

Bijlage: 

Tweede monitor Wkkgz. Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “Effectieve en 

laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling” 

 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; Visie medisch zorglandschap  

31-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32620, nr. 233 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2019 

Brief regering; Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-XVI, nr. 134 

Bijlagen: 

Hulpmiddelen positioneren in de Wlz voor Wlz-cliënten in een instelling sluit meest aan op leidende 

principes 

Evaluatie subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ 

Toepassingscriterium Wet normering topinkomens (WNT) in de zorg 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-426.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-427.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894197.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-431.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-432.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-73.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893081.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-74.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-896650.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-896650.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-233.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-134.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894005.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894005.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894007.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894003.pdf
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Aanbevelingen ter bevordering van gelijkgerichtheid 

 

Brief regering; Overzicht voortgangsrapportages parlementair jaar 2019-2020  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35000-XVI, nr. 135 

 

Governance in de zorgsector 

Brief regering; Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis  

29-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32012, nr. 45 

 

Eerstelijnszorg  

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Eerstelijnszorg  

30-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 33578, nr. 76 

 

Ziekenhuiszorg  

Brief regering; Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum (HMC)  

10-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 236 

 

Brief regering; Toekomstverkenning zorg in Flevoland  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 245 

Bijlage: 

Rapport 'Toekomstverkenning zorg in Flevoland' 

 

Brief regering; Toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen  

26-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 246 

 

Brief regering; Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen  

29-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 247 

Bijlage: 

Brief van Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over spoedzorg LUMC/Bronovo  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 248 

 

Brief regering; Vertrouwelijke ter inzage legging van documenten die aan de onderzoekscommissie 

van Manen zijn overhandigd  

14-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 249 

 

Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (UMC's) 

Brief regering; Maatschappelijke rol van de universitaire medische centra (umc's) in het medische 

zorglandschap  

26-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 33278, nr. 8 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894006.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-135.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32012-45.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33578-76.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-236.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-245.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-894009.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893855.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-247.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893911.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-248.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-249.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-249.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893828.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893828.pdf
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Academische zorg 

Verslag van een schriftelijk overleg over de hervorming van de beschikbaarheidbijdrage academische 

zorg (BBAZ) vanaf 2020  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 32864, nr. 7 

 

Herziening Zorgstelsel  

Brief regering; Risicovereveningsmodel 2020  

22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 1016 

Bijlage: 

Resultaten onderzoeken risicoverevening 

 

Lijst van vragen en antwoorden over de monitor zorginkoop wijkverpleging  

22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 1017 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over pakketbeheer  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 1018 

 

Brief regering; Definitieve toelating van twee trajecten tot Voorwaardelijke Toelating tot het 

basispakket van de zorgverzekering  

23-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 1020 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over Wmo  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 299 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief regering; Reactie op diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg PGB van 

4 april 2019 (Kamerstuk 25657-318)  

19-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 25657, nr. 321 

Bijlage: 

Addendum bij bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022  

 

Langdurige zorg 

Brief regering; Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg  

25-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 255 

Bijlagen: 

Persoonsvolgende bekostiging en budget in het verpleeghuis. Oplegger van de drie landelijke 

trajecten in de VVT 

Persoonsvolgend werken met iPVB. Evaluatie van de effecten van iPVB bij 10 organisaties 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32864-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32864-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893218.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1017.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1018.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1020.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-1020.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-299.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25657-321.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893045.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-255.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893604.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893604.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893606.pdf
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Persoonsvolgende bekostiging in de instelling. Eindevaluatie onder vier deelnemers van Waardigheid 

en trots, Ruimte voor verpleeghuizen 

Brief van de Nederlandse Zorgautoriteit over experiment persoonsvolgende zorg in de WIz  

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over fokuswonen  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. 256 

 

Brief van de minister van VWS inzake evaluatie hervorming langdurige zorg door het Sociaal en 

Cultureel Planbureau  

03-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 34104, nr. R 

 

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies 

van rechtspersoonlijkheid van het CIZ 

Voorstel van wet  

04-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35270, nr. 2 

 

Memorie van toelichting  

04-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35270, nr. 3 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

04-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35270, nr. 4 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Voortgang aanpak wachttijden ggz  

24-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. 481 

Bijlagen: 

Actieplan Wachttijden 2.0 (juli 2019 - december 2020) 

Informatiekaart wachttijden ggz - juni 2019 

Evaluatie wachttijden ggz 2018-2019 

Brief NZa inzake informatiekaart wachttijden ggz juni 2019 

 

Jeugdzorg  

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over jeugdhulp  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 691 

 

Brief regering; Bestuurlijke afspraken gecontroleerde zorgoverdracht Juzt  

02-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 692 

 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de petitie van de gemeente Opsterland m.b.t. tot 

(meer geld voor) de jeugdzorg  

23-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 31839, nr. 693 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893605.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893605.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893603.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-256.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-R.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34104-R.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35270-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35270-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35270-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-481.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893518.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893515.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893516.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893517.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-691.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-894522.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-693.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-693.pdf
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Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector  

Brief regering; Verkenner in het kader van de regieverpleegkundige  

29-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 378 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg 

(tweede termijn)  

30-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 379 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg  

Brief regering Evaluatie subsidieregeling anonieme e-mental health  

26-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 188 

Bijlage: 

Rapportage. Evaluatie subsidieregeling anonieme e-mental health 

 

Brief regering; Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg  

30-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 189 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen  

19-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 602 

 

Brief regering; Derde schriftelijk verslag over de voortgang constructie Europees Geneesmiddelen 

Agentschap (EMA)  

19-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 604 

 

 

Brief regering; Toezeggingen op het terrein van de geneesmiddelentekorten  

24-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 605 

Bijlage: 

Brief aan de Europese Commissie over oplossingen om medicijntekorten aan te pakken en op te 

vangen 

 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van 

werkzaamheden van 27 juni 2019, over het tekort aan medicijnen  

29-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 606 

 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2019, over Geneesmiddelenbeleid  

23-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 607 

 

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

referentielanden  

Gewijzigd voorstel van wet  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-378.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-379.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-379.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893837.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893838.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-189.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893090.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893084.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893084.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-605.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893569.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-893569.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893884.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-893884.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-607.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-A-n1.pdf
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26-08-2019 2018-2019 Kamerstuk 35137, nr. A 

 

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Brief regering; Voortgangsbrief veiligheid implantaten  

22-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. 25 

 

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) 

Memorie van antwoord  

02-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35123, nr. D 

 

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Brief regering; Andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers  

19-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 34972, nr. 11 

 

Officiële publicaties 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2019, nr. 

2019-0000416437, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 

(Regeling Controleprotocol WNT 2019)  

21-08-2019 Staatscourant 2019, 44426 

 

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juli 2019, kenmerk 1550372-

190448-LZ, houdende regels voor het subsidiëren van de versnelling van de informatie-uitwisseling in 

de Langdurige Zorg (Regeling subsidiering Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling 

Langdurige Zorg)  

02-09-2019 Staatscourant 2019, 42075 

 

Internetconsultaties 

Wetsvoorstel voor het creëren van grondslagen tbv kwaliteitsregistraties LADIS en LTR 

Dit wetsvoorstel regelt een wettelijke grondslag voor het verwerken van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens voor de kwaliteitsregistraties LADIS en LTR ter bevordering van de kwaliteit en 

veiligheid van de gezondheidszorg.  

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum: 22-07-2019  

Einddatum consultatie: 02-09-2019 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-25.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-897295.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-11.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-44426.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-44426.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-44426.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42075.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-42075.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/kwaliteitsregistraties
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Reacties consultatie: Wet tegengaan ontwijking WNT  

Het doel van het wetsvoorstel is om de toepassing van de WNT in de zorg te verbeteren en een 

drietal mogelijkheden om de WNT te ontwijken aan te pakken. 

Reactie Houthoff 

 

Reacties consultatie: Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog 

Bij Wet van 24 april 2019 (Stb. 2019, 182) is het beroep van klinisch technoloog opgenomen in artikel 

3 van de Wet BIG. Alleen personen, die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden 

ingeschreven in het BIG-register van klinisch technoloog. Deze opleidingseisen en het 

deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen 

en deskundigheidsgebied klinisch technoloog. Over dat besluit wordt uw mening gevraagd.  

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

BIG-2 

 

Meer tijd voor overleg overgangsregeling BIG-2 

Nieuwsbericht | 25-07-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft meer ruimte voor overleg tussen de 

beroepsvereniging van verpleegkundigen en werkgevers- en werknemersorganisaties over de 

overgangsregeling van het wetsvoorstel BIG-2. Hierover is onrust ontstaan bij een deel van de 

beroepsgroep van verpleegkundigen, die onder andere vrezen dat bij inwerkingtreding van de wet 

hun beroep wordt uitgehold, of dat zij verplicht moeten bijscholen om hun huidige werk te kunnen 

blijven doen. 

Document: 

Kamerbrief over nader overleg over de regieverpleegkundige - Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2019 

 

Minister Bruins komt met verkenner BIG-2 

Nieuwsbericht | 21-08-2019  

Op verzoek van minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) neemt Alexander Rinnooy Kan de rol 

van verkenner op zich rondom de discussie over wetsvoorstel BIG-2. Over dit voorstel, dat tot stand 

is gekomen op verzoek van vertegenwoordigers van de beroepsgroep van verpleegkundigen, 

werkgevers en werknemers, is in de zomer onrust ontstaan bij een deel van de verpleegkundigen. 

Bruins heeft daarom onlangs besloten tot een pas op de plaats en wil dat de verkenner nu onderzoekt 

wat de vervolgstappen zijn.  

 

Beantwoording Kamervragen over de podcast 'Met 30 jaar zorg-ervaring terug naar school door de 

wet BIG 2' 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over de podcast 'Met 30 jaar zorg-ervaring terug naar school 

door de wet BIG 2'. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Verpleegkundigen zien komst superverpleegkundige 

als degradatie' - Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019 

Beantwoording Kamervragen over het overleg met betrekking tot de overgangsregeling BIG II  - 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019 

https://www.internetconsultatie.nl/wetontwijkingwnt/reacties
https://www.internetconsultatie.nl/wetontwijkingwnt/reactie/1f904139-d3ee-4da1-9fe6-d65691bb20ab
https://www.internetconsultatie.nl/klinisch_technoloog/reacties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/25/meer-tijd-voor-overleg-overgangsregeling-big-2
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/08/21/minister-bruins-komt-met-verkenner-big-2
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-de-podcast-met-30-jaar-zorg-ervaring-terug-naar-school-door-de-wet-big-2
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-de-podcast-met-30-jaar-zorg-ervaring-terug-naar-school-door-de-wet-big-2
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-superverpleegkundige
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-superverpleegkundige
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoordin-kamervragen-over-het-overleg-met-betrekking-tot-de-overgangsregeling-big-ii
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Beantwoording Kamervragen over de bijeenkomst op het ministerie met de "regiegroep Wet BIG II"  -  

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019 

Verpleegkundigen: BIG II moet van tafel! : FNV & CNV zijn het daar roerend over eens – FNV, 06-09-

2019 

 

Gegevensuitwisseling 

 

Subsidieregeling om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren 

Nieuwsbericht | 04-09-2019  

Zorgverleners die meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten en meer regie op het 

zorgproces voor cliënten en mantelzorgers. Dat is wat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) met de subsidieregeling InZicht wil bereiken. Sinds deze week kunnen instellingen een 

aanvraag indienen voor deze regeling. In totaal is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar.  

 

Kamerbrief over vervanging UZI certificaten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over vervanging UZI certificaten. 

 

Geneesmiddelen 

 

Interesse Canada rond samenwerking geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 17-07-2019  

Canada staat ervoor open om samen met Nederland op te trekken bij het aanpakken van problemen 

rond dure geneesmiddelen. Belangrijk punt hierbij is een eerlijke prijs voor medicijnen. Mogelijk treedt 

Canada ook toe tot het door Nederland geïn itieerde ‘International Horizon Scanning Initiative’: een 

nieuw samenwerkingsverband waarin deelnemende landen kennis delen over nieuwe, veelbelovende 

ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins (medische 

zorg) heeft hierover in Ottawa gesproken met zijn Canadese collega Simon Kennedy. 

 

Ook Zweden wil meedoen met nieuwe medicijn-alliantie 

Nieuwsbericht | 04-09-2019  

Na Canada wil ook Zweden zich aansluiten bij het door Nederland gecoördineerde initiatief om kennis 

over nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen onderling 

te delen. Dit bleek tijdens een ontmoeting tussen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en zijn 

Zweedse collega’s Lena Hallengren en Maja Fjaestad (minister en staatssecretaris van Gezondheid 

en Sociale Zaken). De drie bewindspersonen spraken eerder vandaag in Den Haag over recente 

ontwikkelingen op het gebied van zorg en geneesmiddelen. 

 

MS-middel Fampyra in basispakket 

Nieuwsbericht | 07-08-2019  

Minister Bruins (medische zorg) gaat Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-

patiënten verbetert, per 1 september opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Bruins 

neemt het advies van het Zorginstituut over, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.  

Documenten: 

Kamerbrief over Fampyra (fampridine) - Kamerstuk: Kamerbrief | 07-08-2019 

Advies Zorginstituut Nederland over Fampyra - Rapport | 06-08-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-de-bijeenkomst-op-het-ministerie-met-de-regiegroep-wet-big-ii-op-10-september-2019
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/09/verpleegkundigen-big-ii-moet-van-tafel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/09/04/subisidieregeling-om-digitale-gegevensuitwisseling-in-de-zorg-te-verbeteren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/04/kamerbrief-over-vervanging-uzi-certificaten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/07/17/interesse-canada-rond-samenwerking-geneesmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/09/04/ook-zweden-wil-meedoen-met-nieuwe-medicijn-alliantie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/08/07/ms-middel-fampyra-in-basispakket
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Basispakket uitgebreid met nieuwe medicatie tegen kanker 

Nieuwsbericht | 20-08-2019  

Vanaf 1 september worden de geneesmiddelen durvalumab en abemaciclib vergoed vanuit het 

basispakket van de zorgverzekering. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft de afgelopen 

maanden met succes onderhandeld over de prijs van beide middelen. Durvalumab kan worden 

ingezet bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker; abemaciclib is goedgekeurd voor 

de behandeling van bepaalde vormen van borstkanker. Details over de prijsafspraken worden op 

verzoek van de fabrikanten niet bekendgemaakt. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Dringend gezocht: nieuwe medicijnen’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘Dringend gezocht: nieuwe medicijnen’.  

 

Beantwoording Kamervragen over de prijsverhoging van Priadel 

Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over de prijsverhoging van Priadel. 

 

Jeugdzorg 

 

Aanbieding afschrift reactie op vragen FNV over uitvoering Jeugdwet 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-08-2019 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op vragen van FNV Zorg en 

Welzijn over de uitvoering van de Jeugdwet. 

Bijlagen 

Reactie op brief FNV over uitvoering Jeugdwet - Brief | 30-08-2019 

Antwoorden op vragen FNV over uitvoering Jeugdwet - Brief | 30-08-2019 

Zie ook: 

Eerste staking in de Nederlandse geschiedenis van de jeugdzorg - FNV, 27-08-2019 

Jeugdzorgwerkers geven werken in de jeugdzorg een 5,5 – FNV, 01-09-2019 

 

Langdurige zorg | WMO 

 

Kamerbrief over toekomst Juiste Loket 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-08-2019 

Minister De Jonge meldt dat het Juiste Loket in 2020 en 2021 wordt voortgezet. Het Juiste Loket is 

een advies- en informatiepunt voor mensen met vragen over de toegang, de aanvraag en het regelen 

van (langdurige) zorg. 

 

Kamerbrief aanpak integrale vergelijking verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-08-2019 

Minister De Jonge meldt de aanpak en de planning van de integrale vergelijking in de 

verpleeghuiszorg. 

Bijlage: 

Plan van aanpak integrale vergelijking - Rapport | 09-07-2019 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/08/20/basispakket-uitgebreid-met-nieuwe-medicatie-tegen-kanker
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dringend-gezocht-nieuwe-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/21/beantwoording-kamervragen-over-de-prijsverhoging-van-priadel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/30/aanbieding-afschrift-reactie-op-vragen-fnv-over-uitvoering-jeugdwet
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/08/eerste-staking-in-de-nederlandse-geschiedenis-van
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/09/jeugdzorgwerkers-geven-werken-in-de-jeugdzorg-een
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/20/kamerbrief-over-toekomst-juiste-loket
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/30/kamerbrief-aanpak-integrale-vergelijking-verpleeghuiszorg
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Kamerbrief over beleidsreactie op advies expertisecentra langdurige zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-09-2019 

Minister De Jonge biedt zijn reactie op het advies expertisecentra langdurige zorg aan de Tweede 

Kamer.  

 

Kamerbrief over Merkbaar beter thuis 

Kamerstuk | 02-09-2019 

Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer zijn reactie op de evaluatie van de hervorming langdurige 

zorg (HLZ) 

 

Minder papierwerk voor gedeeltelijk verblijf zorginstelling 

Nieuwsbericht | 06-09-2019  

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ingestemd met een maatregel om gedeeltelijk verblijf in een instelling beter te regelen. Er gaat per 1 

januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel 

overbodige administratie. Al het papierwerk is nu nog een reden voor veel zorgaanbieders om deze 

plekken niet aan te bieden.    

 

Kamerbrief met Reactie op moties en toezeggingen eigen betalingen abonnementstarief  

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019 

Minister De Jonge stuurt een brief met zijn reactie op moties en toezeggingen over de eigen 

betalingen. De moties werden ingeziend en de toezeggingen gedaan bij het debat over de invoering 

van een abonnementstarief voor zorg geleverd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 

2015). Het abonnementstarief voor de Wmo werd ingevoerd om stapeling van zorgkosten te 

verminderen. 

Bijlagen: 

Toelichting inkomenseffecten - Publicatie | 06-09-2019 

Audit implementatie abonnementstarief WMO2020 - Rapport | 06-09-2019  

 

Wijkverpleging  

 

Kamerbrief over contractering in de wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging. 

Bijlage: 

Ontwikkelingen niet-gecontracteerde wijkverpleging 2016-2018 - Rapport | 03-09-2019 

 

Kamerbrief over stand van zaken wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2019 

Minister De Jonge stuurt een brief over de stand van zaken bij het doorvoeren van verbeteringen in 

de wijkverpleging. 

 

Ziekenhuizen 

 

Kamerbrief met reactie op het rapport Hospital Competition in the Netherlands 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/kamerbrief-over-beleidsreactie-op-advies-expertisecentra-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/02/kamerbrief-over-merkbaar-beter-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/09/06/minder-papierwerk-voor-gedeeltelijk-verblijf-zorginstelling
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/06/kamerbrief-over-reactie-op-moties-en-toezeggingen-eigen-betalingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/05/kamerbrief-over--contractering-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/05/kamerbrief-over-stand-van-zaken-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-met-reactie-op-het-rapport-hospital-competition-in-the-netherlands
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Minister Bruins reageert op het rapport Hospital Competition in the Netherlands: an empirical 

investigation. 

Kamerbrief over onderzoek naar de gang van zaken rondom de faillissementen van het MC 

Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang rondom het onderzoek naar de gang 

van zaken van de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. 

Bijlage: 

Voortgangsbrief Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen - Brief | 11-07-2019 

 

Kamerbrief over bereikbaarheidsanalyse RIVM 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019 

Minister Bruins stuurt het rapport over de bereikbaarheid van afdelingen voor spoedeisende hulp 

(SEH’s) en acute verloskunde in Nederland, de zogenaamde ‘Analyse gevoelige ziekenhuizen’ aan 

de Tweede Kamer. 

Bijlage: 

Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2019 - Rapport | 12-07-2019 

 

Kamerbrief met verzoek om reactie op de Initiatiefnota over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019 

Minister Bruins reageert op de Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor 

iedereen. 

 

Zorgverzekeraars | Zorgverzekeringen 

 

Kamerbrief over weigering vergoeding behandeling medisch specialistische revalidatie door 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-08-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de weigering van vergoeding behandeling medisch 

specialistische revalidatie door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 

 

Kamerbrief over risicoverevening zorgverzekering 

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de definitieve vormgeving van de risicoverevening 

2020 in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en over het meerjarige onderzoekprogramma dat uitgevoerd 

zal gaan worden. 

Bijlagen: 

Advies over vormgeving vereveningsmodellen voor 2020 - Rapport | 06-09-2019 

Advies over onderzoeksprogramma Risicoverevening - Rapport | 06-09-2019 

 

Kamervragen 

 

Beantwoording Kamervragen over beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-07-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ).  

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-onderzoek-naar-de-gang-van-zaken-rondom-de-faillissementen-van-het-mc-slotervaart-en-de-mc-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-onderzoek-naar-de-gang-van-zaken-rondom-de-faillissementen-van-het-mc-slotervaart-en-de-mc-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/12/kamerbrief-over-bereikbaarheidsanalyse-rivm-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/06/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-de-initiatiefnota-van-het-lid-van-gerven-over-het-ziekenhuis-dichtbij-voor-iedereen-35227
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/22/commissiebrief-inzake-brandbrief-mbt-structurele-weigering-vergoeding-behandeling-medisch-specialistische-revalidatie-door-zorgverzekeraar-zilveren-kruis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/22/commissiebrief-inzake-brandbrief-mbt-structurele-weigering-vergoeding-behandeling-medisch-specialistische-revalidatie-door-zorgverzekeraar-zilveren-kruis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/06/kamerbrief-over-risicoverevening-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/12/beantwoording-kamervragen-over-beschikbaarheidbijdrage-academische-zorg-bbaz
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Beantwoording Kamervragen over het bericht dat jeugdzorg niet langer verantwoord is 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over het bericht dat jeugdzorg niet langer 

verantwoord is. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Careyn de inspectie op het verkeerde been heeft  

gezet 

Kamerstuk: Kamervragen | 22-07-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat Careyn de inspectie op het verkeerde 

been heeft gezet. 

Zie ook: 

Kamervragen over artikel Zembla doet onderzoek naar Tuindorp-Oost: Careyn zette inspectie op het 

verkeerde been - Kamerstuk: Kamervragen | 22-07-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Bijna één op drie ziekenhuisvacatures moeilijk te 

vervullen’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘Bijna één op drie z iekenhuisvacatures 

moeilijk te vervullen’. 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Geen gemeentepolis meer voor Heerder minima: we 

zijn teleurgesteld en kwaad’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 13-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Geen gemeentepolis meer voor Heerder 

minima: we zijn teleurgesteld en kwaad’. 

 

Beantwoording Kamervragen over betalingen industrie aan zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 16-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het artikel 'Medische industrie betaalde vorig jaar 80 miljoen 

euro aan sponsorgeld'. 

 

Beantwoording Kamervragen over Wmo indicaties die voor bepaalde tijd gelden 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-08-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over Wmo indicaties die voor bepaalde tijd gelden.  

 

Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een strafblad’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-08-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over het artikel ‘Zorgfraudeurs hebben vaak al een 

strafblad’. 

 

Beantwoording Kamervragen over Limburgse zorgaanbieders die onterecht miljoenenwinsten 

opstreken 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-08-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over Limburgse zorgaanbieders die onterecht 

miljoenenwinsten opstreken. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-jeugdzorg-niet-langer-verantwoord-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/22/kamervragen-over-het-bericht-dat-careyn-de-inspectie-op-het-verkeerde-been-heeft-gezet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/22/kamervragen-over-het-bericht-dat-careyn-de-inspectie-op-het-verkeerde-been-heeft-gezet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/22/kamervragen-over-artikel-zembla-doet-onderzoek-naar-tuindorp-oost-careyn-zette-inspectie-op-het-verkeerde-been
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/07/22/kamervragen-over-artikel-zembla-doet-onderzoek-naar-tuindorp-oost-careyn-zette-inspectie-op-het-verkeerde-been
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-bijna-n-op-drie-ziekenhuisvacatures-moeilijk-te-vervullen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-bijna-n-op-drie-ziekenhuisvacatures-moeilijk-te-vervullen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/13/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-geen-gemeentepolis-meer-voor-heerder-minima-we-zijn-teleurgesteld-en-kwaad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/13/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-geen-gemeentepolis-meer-voor-heerder-minima-we-zijn-teleurgesteld-en-kwaad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/16/beantwoording-kamervragen-over-betalingen-industrie-aan-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-wmo-indicaties-die-voor-bepaalde-tijd-gelden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-zorgfraudeurs-hebben-vaak-al-een-strafblad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-limburgse-zorgaanbieders-die-onterecht-miljoenenwinsten-opstreken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/20/beantwoording-kamervragen-over-limburgse-zorgaanbieders-die-onterecht-miljoenenwinsten-opstreken
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Beantwoording Kamervragen over het faillissement van Huize de Berg 

Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over het faillissement van Huize de Berg.  

 

Beantwoording Kamervragen over het huisartsentekort in Zeeland 

Kamerstuk: Kamervragen | 22-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over het huisartsentekort in Zeeland. 

 

Beantwoording Kamervragen over de uitspraak dat een 0% groei van de ziekenhuiszorg in 2022 

onrealistisch is 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de uitspraak van de voorzitter van de Nederlandse 

Zorgautoriteit dat een 0% groei van de ziekenhuiszorg in 2022 onrealistisch is.  

 

Beantwoording Kamervragen over miljoenentekorten bij de grootste zorginstelling van Nederland 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-08-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen over de miljoenentekorten bij de grootste 

zorginstelling van Nederland. 

 

Beantwoording Kamervragen over gebruik gemanipuleerde data door Novartis 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-08-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het artikel 'Novartis gebruikte gemanipuleerde data'.  

  

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden 

voor goede zorg’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen over het bericht ‘Inspectie: Lentis -kliniek voldoet 

niet aan voorwaarden voor goede zorg’. 

 

Beantwoording Kamervragen over de patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia 

Ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt de Kamervragen over de patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 

juli bij het Ikazia Ziekenhuis.  

 

Beantwoording Kamervragen over de extra wachttijd voor VGZ- verzekerden bij Zuyderland 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt de Kamervragen over de extra wachttijd voor VGZ- verzekerden bij 

Zuyderland. 

 

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in 

Willemstad 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-09-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-

ziekenhuis in Willemstad. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/21/beantwoording-kamervragen-over-het-faillissement-van-huize-de-berg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/22/beantwoording-kamervragen-over-het-huisartsentekort-in-zeeland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/26/beantwoording-kamervragen-over-de-uitspraak-van-de-voorzitter-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-dat-een-0-groei-van-de-ziekenhuiszorg-in-2022-onrealistisch-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/08/26/beantwoording-kamervragen-over-de-uitspraak-van-de-voorzitter-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-dat-een-0-groei-van-de-ziekenhuiszorg-in-2022-onrealistisch-is
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/29/beantwoording-kamervragen-over-miljoenentekorten-bij-de-grootste-zorginstelling-van-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/28/beantwoording-kamervragen-over-manipulatie-data-novartis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/02/beantwording-kamervragen-over-het-bericht-inspectie-lentis-kliniek-voldoet-niet-aan-voorwaarden-voor-goede-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/02/beantwording-kamervragen-over-het-bericht-inspectie-lentis-kliniek-voldoet-niet-aan-voorwaarden-voor-goede-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/05/beantwoording-kamervragen-over-de-patintenstop-voor-vgz-verzekerden-vanaf-1-juli-bij-het-ikazia-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/05/beantwoording-kamervragen-over-de-patintenstop-voor-vgz-verzekerden-vanaf-1-juli-bij-het-ikazia-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-kamervragen-over-de-extra-wachttijd-voor-vgz-verzekerden-bij-zuyderland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/04/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-de-problemen-bij-het-sehos-ziekenhuis-in-willemstad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/04/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-de-problemen-bij-het-sehos-ziekenhuis-in-willemstad
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Beantwoording Kamervragen over het gebrekkige toezicht op de data van patiënten 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het gebrekkige toezicht op de data van patiënten.  

 

Beantwoording vragen over de Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-09-2019 

Minister Blok beantwoordt de vragen over de Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit.  

Rechtspraak     
 

Aanbestedingsrecht 

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:7772  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 19-07-2019 Datum publicatie 29-07-2019 Zaaknummer C/09/573482 / KG ZA 19/443 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. 

ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft 

de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer opdrachten van de afzonderlijke UMC’s 

gezamenlijk worden aanbesteed, de kosten van bepaalde dienstverlening moeten zijn inbegrepen in 

de prijs van de producten en bij de levering van zogenoemde wissels aan bepaalde voorwaarden 

moet worden voldaan zonder dat er een afnamegarantie wordt gegeven). De voorzieningenrechter 

volgt eiseres (een leverancier van genoemde producten) niet in haar bezwaren. De vordering tot 

staking van de aanbesteding wordt afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:7773  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 19-07-2019 Datum publicatie 29-07-2019 Zaaknummer C-09-573649-KG ZA 19-453 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Deze zaak betreft een Europese openbare aanbesteding van diverse UMC’s voor de levering van o.a. 

ICD’s en Pacemakers. Het kort geding is aanhangig gemaakt voorafgaand aan de gunning en betreft 

de opzet van de aanbesteding (waarbij onder meer de kosten van bepaalde dienstverlening moeten 

zijn inbegrepen in de prijs van de producten, zogenoemde wissels worden gegund aan iedere 

leverancier die niet in aanmerking komt voor een Raamovereenkomst A (voor novo’s en wissels) en 

bij de levering van wissels aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan zonder dat er een 

afnamegarantie wordt gegeven). De voorzieningenrechter volgt eiseres (een leverancier van 

genoemde producten) niet in haar bezwaren. De vordering tot staking van de aanbesteding wordt 

afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:7586  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 21-08-2019 Datum publicatie 21-08-2019 Zaaknummer C/03/258176 / HA ZA 18-624 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/05/beantwoording-kamervragen-over-het-gebrekkige-toezicht-op-de-data-van-patinten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/03/beantwoording-vragen-over-de-nederlandse-voorbereiding-op-een-harde-brexit
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:7772
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:7773
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:7586
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Gegevensverstrekking bij aanbesteding. 

 

Arbeidsrecht 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3532  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 26-07-2019 Datum publicatie 03-09-2019 Zaaknummer 7603223 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Detachering zorgpersoneel. Uitleg werkingssfeer cao aan de hand van cao-norm. Uitleg begrip 

'huisartsenzorg'. Onaannemelijk gevolg wanneer uitleg werkingssfeer zou leiden tot conclusie dat 

deze partijen wel onder de cao zouden vallen. 

 

Belastingrecht 

 

ECLI:NL:PHR:2019:517  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 14-05-2019 Datum publicatie 26-07-2019 Zaaknummer18/00274 

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHSHE:2017:5454  

Inhoudsindicatie 

Belanghebbende, een fiscale eenheid tussen een huisartsencoöperatie en haar 100%-dochter, valt 

onder de Kwaliteitswet zorginstellingen. Zij coördineert de multidisciplinaire zorg voor bepaalde 

chronische aandoeningen voor patiënten van aangesloten huisartsen. Hiertoe sluit zij contracten met 

zorgverzekeraars conform een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de bekostiging 

van multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen. Op basis van deze contracten 

declareert belanghebbende de kosten van ketenzorg aan zorgverzekeraars aan de hand van een 

‘diagnose behandel combinatie-tarief’ (dbc-tarief). Het dbc-tarief bevat een overheadcomponent ter 

vergoeding van kosten die worden gemaakt voor de nascholing van de betrokken zorgverleners, 

patiëntenonderzoeken, organisatie van de zorg en de verzameling en bundeling van patiëntgegevens 

in een keteninformatiesysteem. De zorgverlener brengt de kosten van de eigen zorgprestatie niet in 

rekening aan de zorgverzekeraar. In plaats daarvan sluit belanghebbende contracten met huisartsen 

en andere zorgverleners, aan wie zij een deel van het dbc-tarief doorbetaalt.  

 

Bestuursrecht 

 

ECLI:NL:CBB:2019:279  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 09-07-2019 Datum publicatie 10-07-2019 Zaaknummer 18/678 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wmg. Vaststelling van een tarief voor het verrichten van diensturen in een 

huisartsendienstenstructuur (HDS) voor praktijkhoudende huisartsen, alsmede vaststelling van 

tarieven voor een aantal prestaties tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) voor 

huisartsen die niet in een HDS participeren. Enkele huisartsen voerden in bezwaar aan dat de NZa 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3532
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:517
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:279
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een gedifferentieerd tarief had moeten vaststellen (hogere tarieven voor nachten, weekenden en 

feestdagen). Ook voerden de huisartsen aan dat het in strijd met de keuzevrijheid van de patiënt is 

als een huisarts die participeert in een HDS tijdens HDS-diensturen waarin hij/zij zelf niet is 

ingeroosterd geen dienstverrichtingen voor eigen patiënten in rekening mag brengen. Hun bezwaren 

worden ongegrond verklaard. Daartegen komen de huisartsen in beroep. Het College verklaart het 

beroep ongegrond. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3442 

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 23-07-2019 Datum publicatie 23-08-2019 Zaaknummer AWB - 16 _ 4199 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Verzoek om handhaving tegen het verstrekken en verwerken van gegevens via DIS. Trefwoorden: 

Wet bescherming persoonsgegevens, Ex nunc toets na bestuurlijke lus, nieuw besluit, Wmg, Zvw, 

handhaving, DIS, medische gegevens, verwerking en verstrekking van medische gegevens, 8 EVRM, 

anonimisering en pseudo-anonimisering. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3448  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 23-07-2019 Datum publicatie 23-08-2019 Zaaknummer AWB - 16 _ 3326 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Verzoek om handhaving gericht op de verwerking van medische gegevens door de zorgverzekeraars 

in Nederland. Trefwoorden: Wet bescherming persoonsgegevens, handhaving, gedragscode, 

medische gegevens, 8 EVRM. 

 

ECLI:NL:CBB:2019:340  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 13-08-2019 Datum publicatie 13-08-2019 Zaaknummer 18/682 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2018:2425, Overig  

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Proceskostenveroordeling 

Inhoudsindicatie 

Wmg. Overtreding van art. 35 Wet marktordening gezondheidszorg (het in rekening brengen van een 

tarief voor een niet geldige prestatie dan wel het in rekening brengen van een hoger tarief dan door 

NZa is vastgesteld). NZa heeft daarvoor hoofdelijke boetes opgelegd aan de Nederlandse 

onderneming en aan de aandeelhouder/bestuurder die tevens de enige orthodontist is in die praktijk. 

De aandeelhouder/bestuurder van de Nederlandse praktijk heeft ook een eenmanszaak in Duitsland. 

Na een eerste gesprek in de Nederlandse praktijk, waarbij de consument een voorlopige 

kostenbegroting ontvangt waarin onder meer is vermeld dat een aparte overeenkomst afgesloten 

dient te worden voor het opstellen van een behandelplan door de Duitse praktijk, wordt vanuit de 

Duitse praktijk een behandelplan opgesteld, waarvoor een bedrag van € 420, -- in rekening wordt 

gebracht. Het College oordeelt dat het factureren van het behandelplan kan worden toegerekend aan 

de Nederlandse onderneming en dat de aandeelhouder/bestuurder als feitelijke leidinggever aan de 

overtredingen kan worden aangemerkt. Het moet voor appellanten evident zijn geweest dat zij zich 

aan de door NZa vastgestelde prestaties en maximumtarieven hadden te houden en dat die 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3442
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3448
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:340
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prestaties en tarieven niet via de Duitse praktijk kunnen worden omzeild. Het beroep wordt gegrond 

verklaard omdat verweerster de boete ten onrechte hoofdelijk heeft opgelegd aan de Nederlandse 

onderneming (een BV) en de orthodontist in persoon gezamenlijk en de rechtbank dat ten onrechte in 

stand heeft gelaten. Het College stelt afzonderlijke boetebedragen vast voor de Nederlandse 

onderneming en de daar werkzame orthodontist. 

 

ECLI:NL:CBB:2019:351  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 13-08-2019 Datum publicatie 13-08-2019 Zaaknummer 19/408 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Vaststelling van een maximumprijs voor het geneesmiddel Apo -

Go. Appellante (distributeur van Apo-Go in Nederland) voert onder meer aan dat het besluit van de 

minister onvoldoende gemotiveerd is en dat geen (kenbare) belangenafweging heeft plaatsgevonden. 

De minister heeft volgens appellante onvoldoende rekening gehouden met het door haar – uit de prijs 

van het geneesmiddel bekostigde – zorgprogramma, dat voorziet in begeleiding van de (zeer 

kwetsbare) patiënten door gespecialiseerde verpleegkundigen. Het College oordeelt dat het 

bekostigen van het zorgprogramma uit de prijs van het geneesmiddel buiten het bereik van de Wgp 

valt. Het College constateert dat appellante de aan haar geboden overgangstermijn vanaf  1 oktober 

2018 niet ten volle heeft benut voor het voorbereiden van een andere wijze van bekostiging van het 

door haar bedoelde zorgprogramma. Appellante is wel actief geweest in het terugbrengen van de 

kosten die verband houden met het geneesmiddel zelf, maar is afwachtend geweest ten aanzien van 

de andere wijze van bekostiging van het zorgprogramma. Dat de door de minister geboden 

overgangstermijn onvoldoende is gebleken, dient onder deze omstandigheden voor risico van 

appellante te komen. Het beroep is ongegrond. 

 

ECLI:NL:RVS:2019:2718  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 07-08-2019 Datum publicatie 07-08-2019 Zaaknummer 201806060/1/A3 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 6 april 2016 heeft de minister van VWS het verzoek van [appellante A] en [appellant B] 

om documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur te openbaren gedeeltelijk 

toegewezen. Bij brief van 22 december 2015 hebben [appellante A] en [appellant B] de minister 

verzocht om openbaarmaking van documenten over het overlijden van hun [dochtertje] in het Tergooi 

ziekenhuis in Blaricum. Daarnaast hebben zij verzocht om openbaarmaking van documenten over het 

functioneren van dit ziekenhuis, de verbetermaatregelen van het ziekenhuis en het toezicht van de 

Inspectie voor de gezondheidszorg. 

 

Civiel recht 

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:1449  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 18-06-2019 Datum publicatie 11-07-2019 Zaaknummer 200.233.933/01 

Formele relaties E erste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2017:15903, Bekrachtiging/bevestiging  

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:351
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2718
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:1449
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Inhoudsindicatie 

Verzekeringsrecht; Materiële controle tandartspraktijk 

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:2018  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 29-01-2019 Datum publicatie 30-07-2019 Zaaknummer 200.246.801/01 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Geneesmiddelenrecht 

 

ECLI:NL:PHR:2019:667  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 21-06-2019 Datum publicatie 02-08-2019 Zaaknummer 18/02851 

Inhoudsindicatie 

Private aanbesteding; gevolgen inschrijving verkeerde rechtspersoon. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:7545  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 01-04-2019 Datum publicatie 25-07-2019 Zaaknummer C-09-566148-KG ZA 19-22 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Verwijtbare overschrijding van een in zorginkoopovereenkomst opgenomen omzetplafond; 

verplichting tot terugbetaling van vergoede declaraties die omzetplafond overstijgen.  

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:3316  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 05-07-2019 Datum publicatie 23-07-2019 Zaaknummer 354650 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Hoe moet in deze zaak het begrip budgetplafond in de overeenkomst tussen 

zorgverzekeraar en zorgaanbieder worden uitgelegd? Geen sprake van onrechtmatig handelen door 

de zorgverzekeraar. 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:2644  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 26-03-2019 Datum publicatie 21-08-2019 Zaaknummer 200.231.747 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Faillissement verpleeghuis. Vordering inzage in en afschrift van medisch dossier door erfgenamen 

patiënt. Rol curator.  

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:7456  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 14-08-2019 Datum publicatie 15-08-2019 Zaaknummer C/03/266779 / KG ZA 19-338 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2018
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:667
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:7545
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3316
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:2644
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:7456
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Inhoudsindicatie 

De kort gedingrechter oordeelt dat een radioloog in loondienst kan treden van een ander ziekenhuis. 

Er is geen concurrentiebeding dat de radioloog daarvan weerhoudt. 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:5467  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 02-07-2019 Datum publicatie 08-08-2019 Zaaknummer 200.254.628 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Twee ziektekostenverzekeraars hebben besloten om, een uitzondering daargelaten, afbouwmedicatie 

niet te vergoeden. Een man die afbouwmedicatie heeft gebruikt en zijn apotheek vorderen een 

afschrift van onderzoeksrapporten van het onderzoek dat de ziektekostenverzekeraars in dit verband 

hebben verricht. 

 

ECLI:NL:GHSHE:2019:2951  

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 06-08-2019 Datum publicatie 07-08-2019 Zaaknummer 200.222.824_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2017:3601, Overig  

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Opzegging toelatingsovereenkomst met kaakchirurg in arbitraal vonnis gerechtvaardigd geoordeeld. 

Geen nieuwe toetsing van het besluit daartoe mogelijk. Geen herroeping van het arbitraal vonnis. 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:6875  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 27-08-2019 Datum publicatie 29-08-2019 Zaaknummer200.234.920/01 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Geschil over de beëindiging van de samenwerking tussen een zorginstelling en een 

belangenbehartiger van alfahulpen. Ziet het kwijtingsbeding in de beëindigingsovereenkomst ook op 

nog niet afgedragen subsidies in het kader van de Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp 

Toelage? 

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:2241  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 27-08-2019 Datum publicatie 27-08-2019 Zaaknummer 200.204.576/02 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:5812  

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Onrechtmatige daad. Zorgverzekeraar vordert tandartsvergoedingen terug voor behandelingen die 

zijn uitgevoerd door een niet BIG-geregistreerde tandarts. Wet BIG. Wet marktwerking 

gezondheidszorg. 

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:3861  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 16-04-2019 Datum publicatie 29-08-2019 Zaaknummer 7458515\HA VERZ 19-6 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5467
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2951
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:6875
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2241
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3861
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Huurovereenkomst 

 

ECLI:NL:RBLIM:2019:4876  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 22-05-2019 Datum publicatie 02-09-2019 Zaaknummer 6869721 CV EXPL 18-2673 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Zeven fysiotherapeuten in loondienst bij praktijk (werkgever). Werknemers ontvangen een 

overeengekomen variabel loon, waarvan de hoogte deels wordt bepaald door de door werknemers 

zelf gerealiseerde omzet. Het variabel deel van het loon wordt tijdens vakanties niet - het 

garantiedeel wel - doorbetaald. De kantonrechter oordeelt deze constructie niet in strijd met het recht 

van de werknemers op vakantie met behoud van loon. 

 

ECLI:NL:GHARL:2019:7106  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 03-09-2019 Datum publicatie 05-09-2019 Zaaknummer 200.225.454/01 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde 

hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar.  

 

ECLI:NL:GHARL:2019:7108  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 03-09-2019 Datum publicatie 05-09-2019 Zaaknummer 200.236.872/01 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde 

hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerlijke handelspraktijken door de zorgverzekeraar.  

 

ECLI:NL:GHARL:2019:7109  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 03-09-2019 Datum publicatie 05-09-2019 Zaaknummer 200.236.873/01 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Vergoeding van niet-gecontracteerde zorg bij naturaverzekeringen; betekenis van het zogenoemde 

hinderpaalcriterium; de vraag of sprake is van oneerli jke handelspraktijken door de zorgverzekeraar. 

 

Insolventierecht 

 

ECLI:NL:PHR:2019:616 

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 07-06-2019 Datum publicatie 23-07-2019 Zaaknummer 18/00869 

Inhoudsindicatie 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2019:4876
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:7106
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:7108
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:7109
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:616
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Faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking 

doorstarter en betrokken artsen? Uitleg HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7928 ([...]/[...]). 

Onrechtmatige daad? Rekening houden met belangen derde. Toepasselijkheid HR 14 juli 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:1355 ([...]/Compaen). 

 

ECLI:NL:PHR:2019:617  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 07-06-2019 Datum publicatie 23-07-2019 Zaaknummer 18/00866 

Inhoudsindicatie 

Faillissement ziekenhuis. Doorstart via activaovereenkomst. Ongerechtvaardigde verrijking 

doorstarter en betrokken artsen? Uitleg HR 30 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7928 ([...]/[...]). 

Onrechtmatige daad? Rekening houden met belangen derden. Toepasselijkheid HR 14 juli 2017, 

ECLI:NL:HR:2017:1355 ([...]/Compaen). 

 

ECLI:NL:RBROT:2019:6455 

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 17-07-2019 Datum publicatie 13-08-2019 Zaaknummer19.37 RK 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Gefailleerde gaat in verzet tegen haar faillissementsvonnis. 

Faillissement is op aanvraag schuldeiser uitgesproken. 

Gefailleerde doet beroep op misbruik van recht. 

Bij schuldeiser was bekend dat gefailleerde over geen enkele financiële middelen beschikte. 

Verzet is ongegrond verklaard. Geen sprake van misbruik van recht. Gefailleerde is geen 

rechtspersoon en het faillissement is niet op eigen aangifte uitgesproken. 

Bij de curator ligt de taak een onderzoek in te stellen naar het vermogen van gefailleerde.  

Omgevingsrecht 

 

ECLI:NL:RVS:2019:2337  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 10-07-2019 Datum publicatie 10-07-2019 Zaaknummer2 01806591/1/A1 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 11 april 2017 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan het Leger des 

Heils voor het bouwen van een gezondheidszorggebouw op het perceel Oudwijkerveldstraat 120 -124 

te Utrecht (hierna: het perceel). 

 

Socialezekerheidsrecht 

 

ECLI:NL:CRVB:2019:2782  

Instantie Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak 22-08-2019 Datum publicatie 23-08-2019 Zaaknummer 17/74 ZVW 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

De Raad verzoekt het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing als bedoeld in artikel 267 van het 

VWEU uitspraak te doen over de volgende vragen: 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:617
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:6455
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:2337
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2782
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1. Moet Richtlijn 2011/24/EU aldus worden uitgelegd dat personen bedoeld in artikel 24 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004, die in het woonland voor rekening van Nederland verstrekkingen 

ontvangen, maar die in Nederland niet verzekerd zijn krachtens de wettelijke 

ziektekostenverzekeringen, zich rechtstreeks kunnen beroepen op die richtlijn voor het toekennen 

van vergoeding van kosten van verleende zorg? 

Zo nee, 

2. Volgt uit artikel 56 van het VWEU dat in een geval als het onderhavige het niet toekennen van een 

vergoeding voor in een andere lidstaat dan het woon- of pensioenland verleende zorg, een 

ongerechtvaardigde belemmering vormt voor het vrij verkeer van diensten? 

De verdere behandeling van het geding wordt aangehouden totdat het Hof uitspraak zal hebben 

gedaan. 

 

Verbintenissenrecht 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3160  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 15-07-2019 Datum publicatie 15-07-2019 Zaaknummer C/16/482366 / KL ZA 19-158 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Acht Gooise gemeenten hoeven de tarieven voor huishoudelijke hulp niet aan te passen. Dat heeft de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen 

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Services BV en de acht gemeenten. De thuiszorgorganisatie was naar 

de rechter gestapt omdat zij vindt dat de tarieven die de gemeenten betalen niet reëel zijn en 

daarmee onrechtmatig. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3439  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 26-07-2019 Datum publicatie 26-07-2019 Zaaknummer C/16/483353 / KG ZA 19-429 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Zorgverzekeraar heeft betaling declaraties aan zorgaanbieder opgeschort vanwege 

lopend fraudeonderzoek. Vordering zorgaanbieder om betaling op grond van de zorgovereenkomst te 

hervatten wordt afgewezen. Zorgverzekeraar heeft voldoende gegevens aangedragen die 

opschorting van haar betalingsverplichting op grond van de zorgovereenkomst rechtvaardigen.  

 

ECLI:NL:RBROT:2019:6047  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 17-07-2019 Datum publicatie 06-08-2019 Zaaknummer C/10/574980 / KG ZA 19-484 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Kort geding, aanbestedingsrecht, uitsluiting van deelname, voorwaardelijke inschrijving. 

Aanbesteding Jeugdgezondheidszorg. Vordering tot verbod op uitsluiting inschrijving afgewezen, 

aangezien eiseres een voorwaardelijke inschrijving heeft gedaan. 

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3193  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3160
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3439
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:6047
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3193
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Datum uitspraak 17-07-2019 Datum publicatie 27-08-2019 Zaaknummer NL18.12337 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Overcapaciteit door kwalitatieve mismatch? Billijke vergoeding uit frictiefonds. Fusie ziekenhuizen.  

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:3342  

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 19-07-2019 Datum publicatie 28-08-2019 Zaaknummer C/16/481804 / KG ZA 19-352 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding tussen een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. Medisch-

specialistische revalidatiezorg (MSR). Mag de zorgverzekeraar het machtigingsbeleid dat zij voert, 

voeren? 

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Lees alles over onze regels voor 2020 

15-07-2019 

De nieuwste editie van ons digitale magazine Stand van de zorg is uit. Dit keer praten we u bij over 

onze regels voor 2020. Welke wijzigingen zijn er in de regels, en hoe passen deze bij de 

ontwikkelingen in de zorg? Ook leest u over de mogelijkheden voor het starten van een experiment of 

proeftuin om kortdurende zorg beter te organiseren. 

 

Partijen slaan handen ineen voor gezonde toekomst Amsterdam-Noord 

Nieuwsbericht | 22-07-2019  

Intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’ 

Afgelopen week tekenden vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse zorg- 

en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een 

intentieovereenkomst ‘Beter samen in Noord’. In deze overeenkomst spreken ze met elkaar af zorg 

en welzijn met elkaar te verbinden met als doel een beter ervaren gezondheid en kwaliteit van leven 

van de inwoners van Amsterdam-Noord. 

 

De NZa waarschuwt VGZ na overtreding regels zorginkoop mondzorg 

Nieuwsbericht | 26-07-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit legt VGZ een waarschuwing op omdat ze wijzigingen in het 

inkoopbeleid mondzorg niet tijdig bekend heeft gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg. 

Als VGZ het betreffende artikel 7 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw opnieuw 

overtreedt bij de inkoop van mondzorg riskeert de zorgverzekeraar een bestuurlijke boete.   

 

Kostenonderzoek in kraamzorg 

Nieuwsbericht | 30-07-2019  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:3342
https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2019/07/index
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/22/partijen-slaan-handen-ineen-voor-gezonde-toekomst-amsterdam-noord
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/26/de-nza-waarschuwt-vgz-na-overtreding-regels-zorginkoop-mondzorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/30/kostenonderzoek-in-kraamzorg
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De Nederlandse Zorgautoriteit gaat een kostenonderzoek doen in de kraamzorg. Het onderzoek moet 

inzicht geven in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De 

uitkomsten van het kostenonderzoek vormen de basis voor nieuwe tarieven in 2021. 

 

Waarschuwing voor drie rijbewijskeurders 

Nieuwsbericht | 30-07-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren een 

waarschuwing op. Het gaat om Bureau rijbewijskeuringen, Rijbewijsbelang.nl en Neuroconsult-Inc. Zij 

hebben de regels voor het declareren van rijbewijskeuringen overtreden en moeten direct stoppen 

met dit gedrag. Bij een volgende overtreding riskeren zij een boete. 

 

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 beschikbaar 

Nieuwsbericht | 01-08-2019  

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op 

ons documentenplatform. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 

2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) 

vervolgopleidingen in de ggz opgenomen. 

 

NZa stelt nieuwe tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoek 

Nieuwsbericht | 01-08-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de geestelijke 

gezondheidszorg (ggz). Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Wij baseren ons op een 

groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers 

van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. Daarnaast publiceren we de nieuwe 

regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz. 

 

NZa besluit op bezwaar Stichting Zorghuis 

Nieuwsbericht | 06-08-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een besluit genomen op een bezwaar van Stichting 

Zorghuis. De Stichting zette in het bezwaar vraagtekens bij het onderzoek van de NZa naar de 

vergoeding van ongecontracteerde zorg. In 2018 bepaalde de NZa na onderzoek dat 

zorgverzekeraars voor zorg door ongecontracteerde zorgaanbieders een vergoeding betalen conform 

hun polisvoorwaarden. Slechts in een enkel geval week dit af. Stichting Zorghuis heeft in een 

bezwaarprocedure aangevoerd dat het onderzoek van de NZa niet klopt. De NZa heeft het bezwaar 

op dit punt ongegrond verklaard. 

 

 

NZa stelt tarieven forensische zorg vast 

Nieuwsbericht | 20-08-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de forensische 

zorg. Net als in de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz dalen de tarieven licht ten 

opzichte van 2019. We hebben de tarieven vastgesteld op basis van de uitkomsten van een groot 

opgezet kostenonderzoek in de ggz en fz. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met de sector 

aan gewerkt. Naast de tarieven publiceren we ook de nieuwe regelgeving voor de forensische zorg 

voor volgend jaar. 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/07/30/waarschuwing-voor-drie-rijbewijskeurders
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/beleidsregel-beschikbaarheidbijdrage-medische-vervolgopleidingen-2020-beschikbaar
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-stelt-nieuwe-tarieven-ggz-vast-na-uitgebreid-kostprijsonderzoek
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/nza-besluit-op-bezwaar-stichting-zorghuis
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_287274_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/08/20/nza-stelt-tarieven-forensische-zorg-vast
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_288425_22/
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NZa publiceert monitor zorgverzekeringen: beperk schijnkeuze en blijf risicoverevening verbeteren 

Nieuwsbericht | 09-09-2019 

In 2019 is het aantal zorgpolissen met 4 gestegen naar 59. Dat komt onder meer door de toetreding 

van zorgverzekeraar Eucare. Ook steeg de gemiddelde premie. Zorgverzekeraars bieden binnen 

concerns nog steeds veel dezelfde polissen aan onder verschillende merknamen en voor 

uiteenlopende premies. Dat en meer blijkt uit de monitor zorgverzekeringen 2019 van de Nederlandse 

Zorgautoriteit. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

St Jansdal mag IJsselmeerziekenhuis Lelystad overnemen 

17-07-2019 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad 

door St Jansdal definitief goed. MC IJsselmeerziekenhuizen ging in oktober 2018 failliet. De 

ziekenhuisgroep had meerdere vestigingen, waaronder de locatie in Lelystad. Ziekenhuis St Jansdal 

is gevestigd in Harderwijk. Doordat de locatie Lelystad wordt overgenomen, blijft er zorgaanbod in de 

regio Lelystad. Vanwege de noodsituatie die ontstond door het faillissement, gaf de ACM eerder al 

toestemming om de overname tot stand te brengen, onder voorbehoud van een definitief besluit van 

de ACM. 

 

ACM biedt ruimte voor samenwerking bij Juiste Zorg op Juiste Plek 

19-07-2019 

Afspraken tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over het verplaatsen van zorg in het kader 

van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ kunnen in strijd zijn met de Mededingingswet. De ACM zal 

echter voor dergelijke afspraken geen boetes opleggen als wordt voldaan aan een aantal 

voorwaarden. De voorwaarden staan in een concept beleidsregel van de ACM. Zorgverzekeraars, 

zorginstellingen, patiëntenorganisaties en andere belangstellenden kunnen tot en met 8 september 

reageren. In het najaar wordt de beleidsregel definitief. 

De ACM zal geen boetes opleggen als de gemaakte afspraken gebaseerd zijn op een objectief tot 

stand gekomen en openbaar gemaakt plan over het zorgaanbod in een regio. Ook stelt de ACM als 

voorwaarde een volwaardige betrokkenheid van patiëntenorganisaties bij de totstandkoming van dat 

plan. Op die manier is gewaarborgd dat de verplaatsing van de zorg bijdraagt aan de kwalite it en aan 

het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. 

Consultatiedocument: Toezicht ACM op verplaatsing zorg bij ‘Juiste Zorg op Juiste Plek’  

 

Risico’s voor prijs en kwaliteit bij gezamenlijke onderhandelingen ziekenhuizen uit verschillende 

regio’s 

25-07-2019 

Ziekenhuizen mogen op veel manieren met elkaar samenwerken. Er zijn echter ook grenzen. Dit is 

het geval als de samenwerking tot hogere prijzen of minder goede zorg voor de patiënt -verzekerde 

leidt. Deze risico’s doen zich voor als de ziekenhuizen bij elkaar in de buurt liggen, maar in sommige 

gevallen ook als zij in verschillende regio’s actief zijn of niet dezelfde zorg aanbieden. Door 

gezamenlijk te onderhandelen met een zorgverzekeraar kunnen ziekenhuizen een blok vormen en 

hogere prijzen vragen. Dat deze risico’s zich ook kunnen voordoen als de ziekenhuizen geen directe 

concurrent van elkaar zijn, blijkt uit een zienswijze van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan 

de ziekenhuizen die samenwerken binnen de Santeon-groep. De ACM is van oordeel dat de 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/09/nza-publiceert-monitor-zorgverzekeringen-beperk-schijnkeuze-en-blijf-risicoverevening-verbeteren
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289640_22/1/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/st-jansdal-mag-ijsselmeerziekenhuis-lelystad-overnemen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-biedt-ruimte-voor-samenwerking-bij-juiste-zorg-op-juiste-plek
https://www.acm.nl/nl/publicaties/consultatiedocument-toezicht-acm-op-verplaatsing-zorg-bij-juiste-zorg-op-juiste-plek
https://www.acm.nl/nl/publicaties/risicos-voor-prijs-en-kwaliteit-bij-gezamenlijke-onderhandelingen-ziekenhuizen-uit-verschillende-regios
https://www.acm.nl/nl/publicaties/risicos-voor-prijs-en-kwaliteit-bij-gezamenlijke-onderhandelingen-ziekenhuizen-uit-verschillende-regios
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zorgverzekeraar bij een samenwerkingsverband zelf moet kunnen beslissen of zij wil onderhandelen 

met het collectief of met de individuele ziekenhuizen. Santeon heeft aan de ACM gemeld dat 

zorgverzekeraars individueel kunnen blijven onderhandelen. De ACM ziet daarom nu geen 

mededingingsrisico's. 

 

Meer onderzoek nodig naar fusie aanbieders verpleeghuiszorg Den Helder 

16-08-2019 

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard in Den Helder willen fuseren. Ze hebben dit voornemen bij de 

Autoriteit Consument & Markt (ACM) gemeld. Deze stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere 

vormen van ouderenzorg aan in Den Helder. Om te kunnen vaststellen of er als gevolg van de fusie 

een dominante aanbieder ontstaat voor verschillende vormen van ouderenzorg in Den Helder is 

vervolgonderzoek nodig. De ACM zal dan onderzoeken of na de fusie voor ouderen en hun fami lie 

voldoende keuze overblijft. Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie 

mogelijk weg. De ACM concludeert mede daarom dat vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen 

van de voorgenomen fusie. 

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren 

(eindmededeling), 20-08-2019 

 

Besluit op handhavingsverzoek Silver Psychologie tegen de FGzPt 

02-09-2019 

De ACM wijst het handhavingsverzoek van Silver Psychologie B.V. tegen de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten af. Het aanbieden van subsidiabele 

praktijkopleidingsplaatsen in het kader van de vervolgopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en 

psychotherapeut valt niet onder de Mededingingswet. 

 

Concentratiebesluiten 

Ziekenhuis Noordwest-Veluwe mag locatie Lelystad MC IJsselmeerziekenhuizen overnemen, 31-07-

2019 

Zorg van de Zaak mag Novadic-Kentron overnemen, 15-08-2019 

 

Concentratiemeldingen 

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen fuseren , 18-

06-2019 

Zorg van de Zaak Netwerk wil Stichting Novadic-Kentron Groep overnemen, 19-06-2019 

Stichting Espria wil TSN Woonzorg, TSN Verzorging en Verpleging en TSN Zorgcentrale overnemen, 

22-07-2019 

BENU Apotheken B.V. wil 20 apotheken van Thio overnemen, 26-07-2019 

 

Correspondentie  

Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe mag de locatie Lelystad van MC 

IJsselmeerziekenhuizen B.V. overnemen (eindmededeling), 22-07-2019 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Haga beboet voor onvoldoende interne beveiliging patiëntendossiers 

16-07-2019 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/meer-onderzoek-nodig-naar-fusie-aanbieders-verpleeghuiszorg-den-helder
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-omring-stichting-vrijwaard-en-stichting-hulp-thuis-vrijwaard-mogen-nog-niet-fuseren-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-omring-stichting-vrijwaard-en-stichting-hulp-thuis-vrijwaard-mogen-nog-niet-fuseren-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/besluit-op-handhavingsverzoek-silver-psychologie-tegen-de-fgzpt
https://www.acm.nl/nl/publicaties/ziekenhuis-noordwest-veluwe-mag-locatie-lelystad-mc-ijsselmeerziekenhuizen-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorg-van-de-zaak-mag-novadic-kentron-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-schakelring-stichting-de-riethorst-stromenland-en-stichting-volckaert-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/zorg-van-de-zaak-netwerk-wil-stichting-novadic-kentron-groep-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-espria-wil-tsn-woonzorg-tsn-verzorging-en-verpleging-en-tsn-zorgcentrale-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/benu-apotheken-bv-wil-20-apotheken-van-thio-overnemen-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-christelijk-algemeen-ziekenhuis-noordwest-veluwe-mag-de-locatie-lelystad-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-bv-overnemen-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-christelijk-algemeen-ziekenhuis-noordwest-veluwe-mag-de-locatie-lelystad-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-bv-overnemen-eindmededeling
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/haga-beboet-voor-onvoldoende-interne-beveiliging-pati%C3%ABntendossiers
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Het HagaZiekenhuis heeft de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde. Dit blijkt uit 

onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit onderzoek volgde toen bleek dat tientallen 

medewerkers van het ziekenhuis onnodig het medisch dossier van een bekende Nederlander hadden 

ingezien. De AP legt het HagaZiekenhuis voor de onvoldoende beveiliging een boete op van 460.000 

euro. 

 

Sterke toename van privacyklachten 

09-09-2019 

Het aantal privacyklachten blijft sterk toenemen. Ruim 15.000 mensen hebben in de eerste zes 

maanden van dit jaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat is bijna 60% 

meer dan in de tweede helft van 2018. Een verklaring hiervoor is dat de mogelijkheid om 

privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Ook speelt 

waarschijnlijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. Mensen maken zich zorgen 

over hun privacy en klagen over een schending van hun privacyrechten. Zij lopen bijvoorbeeld vast bij 

een inzageverzoek of het verzoek om verwijdering van hun gegevens. 

 

Zorginstituut Nederland     

Uitgaven aan hulpmiddelen en huisartsenzorg omhoog 

Nieuwsbericht | 12-07-2019 

De uitgaven aan het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 2,1 miljard euro (4,6 procent) 

naar 46,4 miljard euro in vergelijking met 2018. Volgens prognoses van zorgverzekeraars nemen de 

kosten van hulpmiddelen en huisartsenzorg in 2019 het hardst toe. Dit staat in de Zorgcijfers Monitor 

van Zorginstituut Nederland. De actuele kostenontwikkelingen van het basispakket en de langdurige 

zorg zijn vastgesteld op basis van voorlopige cijfers over het 1e kwartaal van 2019. 

 

Goede geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk gemaakt 

Nieuwsbericht | 17-07-2019 

Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa - alliantie 

kwaliteit GGZ - vastgesteld wat goede geestelijke gezondheidszorg is en dit verwoordt in 

verschillende kwaliteitsstandaarden. Zorginstituut Nederland heeft de standaarden getoetst en het 

merendeel intussen in zijn Register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat we in 

Nederland verstaan onder goede geestelijke gezondheidszorg. 

EU   
 

Handelsbesprekingen EU-VS: mijlpaal bereikt met wederzijdse erkenning van farmaceutische 

producten 

Europese Commissie – Persbericht, 11-07-2019 

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben vandaag een belangrijk onderdeel van de 

gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker en president Trump van juli 2018 in daden omgezet. 

Beide zijden hebben zich met de in het kader van de gezamenlijke verklaring vastgestelde positieve 

trans-Atlantische handelsagenda ertoe verbonden om in een aantal sectoren, waaronder die van 

farmaceutische producten, obstakels uit de weg te ruimen en de handel uit te breiden. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/sterke-toename-van-privacyklachten
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/12/uitgaven-aan-hulpmiddelen-en-huisartsenzorg-omhoog
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/07/17/goede-geestelijke-gezondheidszorg-inzichtelijk-gemaakt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_nl.htm
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Sectornieuws 
 

Raad van toezicht kan stimulerende rol spelen in vergroten duurzaamheid in de zorg 

NVTZ, 11-07-2019 

Duurzaamheid in de zorgsector is nog sterk in ontwikkeling.  

 

Huisarts kan probleem tussen VGZ en Ikazia niet oplossen  

LHV, 12-07-2019 

Veel huisartsen hebben bij de LHV verontwaardigde reacties laten horen op het verzoek van 

zorgverzekeraar VGZ om geen VGZ-verzekerden meer door te verwijzen naar het Ikazia Ziekenhuis 

in Rotterdam.  

 

1 miljoen patiënten duppen in tweede kwartaal 

NVZ, 18-07-2019 

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een online omgeving om medische gegevens te bekijken is 

in het tweede kwartaal van 2019 weer gestegen.  

 

NVZ-voorzitter Melkert doet financieel beroep op kabinet 

NVZ, 30-08-2019 

Om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en verpleegkundigen en hun col lega’s te belonen voor 

vaak zwaar werk is een goed salaris noodzakelijk.  

Zie ook: 

Melkert verschuilt zich achter Rutte – FNV, 30-08-2019 

 

Jan Kremer: ‘Huidige manier van verantwoorden leidt tot slechtere zorg’  

Nieuwsbericht RV&S | 26-07-2019  

Lees hier het interview met raadslid Jan Kremer over het advies ‘Blijk van Vertrouwen - Anders 

verantwoorden voor goede zorg’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, dat stelt dat de 

huidige manier van verantwoorden leidt tot slechtere zorg. 

 

Transparantieregister Zorg 2018  

Stichting Transparantieregister Zorg, 29-07-2019 

Meer bedrijven werken mee aan Transparantieregister Zorg. 

 

Gemeenten en OM koppelen zorginformatiesystemen  

VNG, 01-08-2019 

Vandaag nemen Openbaar Ministerie en gemeenten een automatische koppeling in gebruik die de 

gegevensuitwisseling bij de uitvoering van de wet BOPZ versnelt én veiliger maakt.  

 

ZN: gezamenlijke aanpak tegen medicijnverspilling nodig 

ZN, 30-08-2019 

Volgens onderzoekers van het Radboudumc kan de verspilling van medicijnen in het ziekenhuis met 

maar liefst 40% omlaag gebracht worden, als patiënten de medicijnen die zij thuis gebruiken ook in 

het ziekenhuis mogen gebruiken. 

 

 

https://www.nvtz.nl/nieuws/168-raad-van-toezicht-kan-stimulerende-rol-spelen-in-vergroten-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisarts-kan-probleem-tussen-vgz-en-ikazia-niet-oplossen
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/1-miljoen-patienten-duppen-tweede-kwartaal
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-voorzitter-melkert-doet-financieel-beroep-op-kabinet
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/08/melkert-verschuilt-zich-achter-rutte
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/07/26/jan-kremer-%E2%80%98huidige-manier-van-verantwoorden-leidt-tot-slechtere-zorg%E2%80%99
https://www.qruxx.com/jan-kremer-huidige-manier-van-verantwoorden-leidt-tot-slechtere-zorg/
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2019/05/14/advies-blijk-van-vertrouwen---anders-verantwoorden-voor-goede-zorg
https://www.transparantieregister.nl/nl-nl/nieuwsberichten/2019/transparantieregister-zorg-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wet-verplichte-geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/gemeenten-en-om-koppelen-zorginformatiesystemen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4194926592
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ZN: arbeidsmarkt de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor de zorg 

ZN, 09-09-2019 

Het groeiende tekort aan medewerkers is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg 

de komende jaren. 

Publicaties    
 

Spotlight on the health policy of the European Union 

Publications Office of the EU – July-August 2019 

Health care is, understandably, a matter of primary concern for citizens. While the Member States 

hold primary responsibility for organizing and delivering health services and medical care, the EU 

health policy serves to ensure that health protection is taken into account in all EU policies. Moreover, 

it complements and supports the efforts of the Member States by ensuring the accessibility, 

effectiveness and resilience of their health systems and by creating and exploiting synergies at 

European level. 

To achieve these objectives, the EU has adopted legislation and has addressed recommendations in 

a range of important health-related domains with the end goal of protecting and improving the health 

of Europe's citizens. These domains include, among others, cross-border healthcare and health 

threats such as dropping vaccination rates, pharmaceuticals, medical devices, tobacco, obesity, 

organs, blood and tissues. 

Find out more about the health policy of the European Union in this month's newsletter, along with 

some of the most interesting EU publications on other topics, including research.  

Health at a glance Europe 2018: state of health in the EU cycle 

Cross-border healthcare: Easier access to healthcare for EU citizens anywhere in the EU 

European drug report 2019: Trends and developments 

Robots in healthcare: A solution or a problem? : Workshop proceedings - Study   

 

NVZ EFFECT zomer 2019 gepubliceerd 

NVZ, 10-07-2019 

De nieuwe NVZ EFFECT zomer 2019 is onlangs gepubliceerd.  

 

ZIP 2019/110 - Art. - Het nieuwe openbaarmakingsregime van de IGJ 

Beijering-Beck, A.C. e.a. 

 

ZIP 2019/108 - Art. - De coöperatie, hét vehikel voor regionale samenwerking in de wijkverpleging 

Lam, E.  

  

AV&S 2019/22 - Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, De rechtvaardiging voor een 

netwerkaansprakelijkheid in de zorg 

Zegveld, C.B.M.C.  

  

RZA 2017/12 - Rechtbank Midden-Nederland - 7-7-2017 

De Autoriteit persoonsgegevens dient mogelijkheid tot handhaving te onderzoeken en afdoende te 

motiveren waarom zij daar al dan niet van afziet 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4218290176
https://ec.europa.eu/health/home_en
https://ec.europa.eu/health/home_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3028_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00021/health-committee-meps-warn-against-dropping-vaccination-rates
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180319IPR00021/health-committee-meps-warn-against-dropping-vaccination-rates
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0f33fe45-0fdf-11e9-81b4-01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_Summer2019
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/45cdb89d-e952-11e8-b690-01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_Summer2019
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6b2ec5f1-8b2c-11e9-9369-01aa75ed71a1/?WT.mc_id=NEWSLETTER_Summer2019
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89b4a8c3-713e-11e9-9f05-01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_Summer2019
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/nvz-effect-zomer-2019-gepubliceerd
https://live-nvz-api.pantheonsite.io/sites/default/files/2019-07/NVZ%20Effect%20zomer%202019.pdf
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P&I 2019/4 - Uniforme juridische begripsvorming bij omgang met gezondheidsgegevens 

Kits, P.  

  

TvOB 2019/4 - Governancecodes in permanente ontwikkeling 

Keijzer, F.E.  

  

NTHR 2019/4 - De vrije artsenkeuze: een heet hangijzer in de rechtspraak. Enige opmerkingen bij het 

arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:853 

Jacobs, E.  

  

TvT 2019/1.3 - Artikel - Fusietoetsing in de zorg: een terug- en vooruitblik 

Varkevisser, M. e.a. 

  

RZA 2019/15 - Hoge Raad - 7-6-2019 Vergoeding niet-gecontracteerde zorg en het 

hinderpaalcriterium. 

  

JUTD 2019/95 - Zorg, financiering en bekostiging - Hoge Raad: een generieke korting voor 

ongecontracteerde zorg is toegestaan 

Smeets, L.L.M.M.  

  

VNG Magazine 2019/11 - ‘Geen half miljard per jaar extra voor de jeugdzorg’ 

Zwan van der, P. 

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 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

