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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 10 – 17 september 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. Een overzicht van de aanhangige en 

recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg vindt u op Monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Wet- en regelgeving 

Prinsjesdag 2018 

Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven 

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 18-09-2018 

Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De 

netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er 

meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, 

medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in 

de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een 

groei van 3,5 procent. 

Zie ook: 

Prinsjesdag – thema Zorg 

Rijksbegroting - XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2019 

 

Sociaal domein 

Brief Algemene Rekenkamer; Advies ‘Wegwijs in het sociaal domein’  

13-09-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 40 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Wegwijs in het sociaal domein 

 

Officiële bekendmakingen 

Besluit van 27 augustus 2018, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de 

vereveningsbijdrage over het jaar 2019 

14-09-2018 | Staatsblad 2018, 308 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/18/investeren-in-zorg-en-beheerste-groei-zorguitgaven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/prinsjesdag-op-thema/zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/begrotingen/2018/09/18/xvi-volksgezondheid-welzijn-en-sport-rijksbegroting-2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-40.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-855128.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-308.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-308.pdf
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Besluit van 27 augustus 2018, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het 

zorgpakket Zvw 2019 

14-09-2018 | Staatsblad 2018, 305 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Besluit van 27 augustus 2018, houdende de inwerkingtreding de artikelen I, onderdelen C tot en met 

E, en II, onderdelen A tot en met D en G, van het besluit van 6 december 2017, houdende wijziging 

van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor een tijdige facturering van 

de bijdrage in de kosten van zorg of maatschappelijke ondersteuning, een verruiming van de 

gemeentelijke beleidsruimte bij het opleggen van de bijdrage voor een cliënt, het delegeren van 

regels over zorgovereenkomsten, een grondslag voor het stellen van regels over het berekenen van 

de urennorm voor de verlaagde eigen bijdrage voor een modulair pakket thuis en enkele redactionele 

verduidelijkingen (Stb. 2017, 481) 

14-09-2018 | Staatsblad 2018, 307 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 augustus 2018, nr. 

2018-0000733916, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het algemeen 

bezoldigingsmaximum van de Wet normering topinkomens voor 2018 en 2019 en met betrekking tot 

de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de 

functievervulling van het Uitvoeringsbesluit WNT voor 2019 

13-09-2018 | Staatscourant 2018, 50317 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Tweede Kamer 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 

12 september 2018, wetsvoorstel - Een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen versterkt de positie van cliëntenraden en maakt meer maatwerk mogelijk. De Kamer 

debatteert hierover met minister Bruins (Medische Zorg). 

Bruins' wetsvoorstel regelt dat cliëntenraden over meer onderwerpen kunnen meepraten. Ze krijgen 

een instemmingrecht bij verschillende zaken, zoals catering en recreatie. Zorginstellingen worden 

daarnaast verplicht voldoende voorzieningen en financiële middelen ter beschikking te stellen aan 

cliëntenraden. Ook komt er een enquêterecht. 

Het debat gaat op een later moment verder met de tweede termijn van de Kamer.  

Zie ook: 

Wmcz: Tweede Kamer geeft gehoor aan oproep kleinschalige zorgaanbieders – LHV, 13-09-2018 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Hoogste punt kern EMA-gebouw Zuidas 

Nieuwsbericht | 13-09-2018  

Aankomende week wordt het hoogste punt van de kern van de nieuwbouw voor het Europees 

Geneesmiddelenagentschap bereikt, dat heeft minister Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede 

Kamer gemeld. Dit is een belangrijke mijlpaal in de verhuizing van het EMA naar Amsterdam als 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-305.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-307.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50317.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50317.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50317.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50317.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50317.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/wet-medezeggenschap-cli%C3%ABnten-zorginstellingen-2018
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/wmcz-tweede-kamer-geeft-gehoor-aan-oproep-kleinschalige-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/09/13/hoogste-punt-kern-ema-gebouw-zuidas
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gevolg van de Brexit. In slechts anderhalf jaar tijd wordt een voor EMA op maat gemaakt 

kantoorgebouw met conferentiecentrum aan de Zuidas gerealiseerd. Voordat de nieuwbouw gereed is 

dient het EMA-personeel tijdelijke gehuisvest te worden. Vanaf 1 januari 2019 is het Spark-gebouw 

beschikbaar om het EMA tijdelijk te huisvesten. Hiertoe wordt het gebouw bij Amsterdam Sloterdijk 

momenteel verbouwd. De organisatie verhuist definitief in het geheel in maart 2019 van Londen naar 

Amsterdam. 

Zie ook: 

Kamerbrief over de voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 12-09-2018 

 

Kamerbrief voortgang pilot Beleidsevaluaties VWS 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2018 

Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis 

(VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang pilot Beleidsevaluaties VWS. Hierin staat de 

voortgang van de pilot Lerend evalueren in 2018. Daarbij bieden zij de taakopdrachten aan van de 

beleidsthema’s die in 2019 worden geëvalueerd. 

Bijlage: 

Voortgang onderzoeken pilot Lerend evalueren opgestart in 2018 - Publicatie | 17-09-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over falend toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018 

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

toezicht en ongeschoold personeel in de thuiszorg. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen - Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-

2018 

Beantwoording Kamervragen over het beleid van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij 

inspecties bij thuiszorginstellingen - Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018 

 

Kamervragen over het bericht ‘Rechtbank geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond’  

Kamerstuk: Kamervragen | 11-09-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Hijink (SP) over het bericht ‘Rechtbank 

geeft Nijmegen tik op vingers; zorgfraude niet aangetoond’. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:CBB:2018:468 - Wet marktordening gezondheidszorg 

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 04-09-2018 Datum publicatie10-09-2018  

Zaaknummer 18/416 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Tussenuitspraak bestuurlijke lus 

Inhoudsindicatie 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/kamerbrief-over-de-voortgang-verhuizing-europees-geneesmiddelenagentschap-ema
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/17/kamerbrief-voortgang-pilot-beleidsevaluaties-vws
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/beantwoording-kamervragen-over-falend-toezicht-en-ongeschoold-personeel-in-de-thuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-beleid-van-pappen-en-nathouden-van-de-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-bij-inspecties-in-thuiszorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-beleid-van-pappen-en-nathouden-van-de-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-bij-inspecties-in-thuiszorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-beleid-van-de-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-bij-inspecties-bij-thuiszorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-beleid-van-de-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-bij-inspecties-bij-thuiszorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/11/kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98rechtbank-geeft-nijmegen-tik-op-vingers-zorgfraude-niet-aangetoond%E2%80%99
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:468
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Wet marktordening gezondheidszorg. Beroep door de zorgverzekeraars van een door NZa aan 

Stichting Centrum ’45 toegekende toeslag op een bepaalde verblijfsprestatie. Volgens NZa is sprake 

van bijzondere omstandigheden. Betreft de behandeling van oorlog gerelateerd psychotrauma, 

waarvoor volgens de Stichting nodig is dat de patiënten de weekenden thuis doorbrengen. Het 

bezettingspercentage bedraagt bij Centrum ’45 als gevolg van het weekend/vakantie/feestdagen -

verlof 64%. De DBC-tarieven gaan uit van een bezettingspercentage van 97%. Kernvraag in het 

geschil is of NZa op grond van artikel 4:84 Awg heeft kunnen afwijken van de beleidsregel en 

vervolgens de tariefbeschikking heeft mogen aanvullen met de bestreden toeslag t.b.v. de 

behandeling van de categorie patiënten zoals in de prestatieomschrijving voor de toeslag in het 

bestreden besluit is beschreven. Het College overweegt dat de omstandigheid dat Centrum ’45 met 

het tarief voor verzorgingsgraad D voor deze categorie patiënten niet uitkomt, niet zonder meer 

betekent dat een toeslag op deze verzorgingsgraad c.q. een aparte verzorgingsgraad voor deze 

categorie patiënten moet worden gecreëerd. Het is immers mogelijk dat Centrum ’45, zoals de 

zorgverzekeraars hebben aangevoerd, niet voldoende efficiënt werkt. NZa heeft een 

kostenonderzoek uitgevoerd, maar het College heeft niet kunnen vaststellen dat verweerster een 

normatieve toets op de uitkomsten uit dat onderzoek heeft uitgevoerd, om te beoordelen of de door 

Centrum ’45 in het kader van de behandeling van de betrokken categorie patiënten gemaakte kosten 

zijn aan te merken als kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het bieden van zorg in de zin van 

artikel 11 van de Zorgverzekeringswet. Het College sluit niet uit dat sprake is van bijzondere 

omstandigheden in de zin van een categorie patiënten waarmee geen rekening is gehouden bij de 

omschrijving van de verzorgingsgraden A tot en met H in de beleidsregel, waardoor zij niet in één van 

deze verzorgingsgraden indeelbaar zijn. Als daardoor zorgaanbieders voor deze patiënten de 

deelprestatie verblijf niet redelijkerwijs kostendekkend kunnen aanbieden kan mogelijk vooruitlopend 

op een aanpassing van de beleidsregel, met toepassing van artikel 4:84 Awb, een aparte prestatie en 

een apart tarief worden gesteld. Dat is echter onvoldoende gemotiveerd door NZa. Het bestreden 

besluit voldoet niet aan het vereiste van een deugdelijke motivering. Bestuurlijke lus. Verweerster 

wordt opgedragen binnen acht weken het geconstateerde gebrek te herstellen of een ander besluit te 

nemen met inachtneming van deze uitspraak. 

 

ECLI:NL:RBROT:2018:7726 - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 13-09-2018 Datum publicatie 14-09-2018  

Zaaknummer ROT 18/4651 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening 

Inhoudsindicatie 

Mondelinge uitspraak voorzieningenrechter. Publicatie van een aanwijzing. Niet wezenlijk  is betwist 

dat de geboden zorg niet voldoet aan de eisen van de artikelen 2, 3, 7 en 9 van de Wkkgz. Daarmee 

is in beginsel ook de bevoegdheid tot openbaarmaking van het bestreden besluit op grond van artikel 

8 van de Wet openbaarheid van bestuur gegeven. De belangenafweging valt niet uit in het voordeel 

van verzoekster. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2018:7726
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Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa onderzoekt meldingen contracteerproces 

Nieuwsbericht | 12-09-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze zomer meerdere meldingen over het 

contracteerproces onderzocht. Zorgaanbieders kunnen zich bij ons melden als zij vermoeden dat 

zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerprocesregels houden bij de inkoop van zorg. De NZa 

vindt het van belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars de patiënt niet belasten met de 

onderhandelingen. Conflicten over contracten mogen niet worden uitgevochten via de media of over 

de rug van de patiënt. 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

Naviva Kraamzorg mag Careyn Kraamzorg overnemen (concentratiebesluit) - 17-09-2018 

EU 
 

Informal meeting of health ministers – focus on medicines and investment in digital health  

Austrian Presidency of the Council of the EU, Press release, 11-09-2018 

Beate Hartinger-Klein: Patient benefit must be at the centre of all decisions 

“Yesterday and today we have focused in much detail on two areas that in recent years have become 

increasingly important in terms of our health systems: security of supply of medicines and the use of 

modern electronic communication means in healthcare”, 

Federal Minister Beate Hartinger-Klein and EU Commissioner Vytenis Andriukaitis explained at the 

informal meeting of health ministers in Vienna on 10 and 11 September 2018. 

The Federal Minister presented a wide range of topics for discussion related to regulatory 

requirements for medicinal products. 

 

MEPs back plans to boost joint assessment of medicines 

Press Releases ENVI European Parliament, 13-09-2018 

 national pricing and reimbursement of medicines a national competence 

 results in duplication of assessments for a single new medicine 

 legislation will facilitate joint assessments, saving costs and time 

 boosts cooperation in health technology assessment 

The new law aims to avoid duplicating national assessments to determ ine a medicine’s added value 

that help EU countries decide on pricing and reimbursement. 

MEPs highlight that there are many barriers to accessing medicine and innovative technologies in the 

EU, the main ones being the lack of new treatments for certain diseases and the high price of 

medicines, which in many cases do not have added therapeutic value. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/09/12/nza-onderzoekt-meldingen-contracteerproces
https://www.acm.nl/nl/publicaties/naviva-kraamzorg-mag-careyn-kraamzorg-overnemen-concentratiebesluit
https://www.eu2018.at/latest-news/news/09-11-Informal-meeting-of-health-ministers---focus-on-medicines-and-investment-in-digital-health.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180913IPR13417/health-committee-meps-back-plans-to-boost-joint-assessment-of-medicines
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Sector nieuws 
 

NVZ: Investeringen in digitalisering van zorg moeten omhoog 

NVZ, 17-09-2018 

De dalende investeringen door ziekenhuizen leggen een forse druk op de afspraken die dit jaar zijn 

gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit het jaarlijkse Brancherapport van de NVZ.  

Publicaties 
 

Uitkering voor Wmo beïnvloedde huishoudelijke hulp én andere vormen van thuiszorg 

CPB Discussion Paper 382, 13-09-2018 

Wij concluderen dat een hervorming van de uitkering voor de Wmo niet alleen invloed had op het 

gebruik huishoudelijke hulp binnen de Wmo, maar ook op het gebruik van AWBZ-gefinancierde 

thuiszorg. Deze waterbedeffecten binnen de AWBZ concentreren zich op zorgvormen die aan huis 

geleverd worden (individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging). Wij vinden 

aanwijzingen dat de gevonden effecten binnen de Wmo en binnen de AWBZ elkaar opheffen, 

waardoor de hervorming in de uitkering voor de Wmo aan de marge geen invloed had op de totale 

uitgaven aan thuiszorg. 

 

ZIP 2018/157 - Art. - Wachten op de oplossing van de te lange wachttijden? 

Michels, E.  

 

ZIP 2018/156 - Art. - Sluis voor dure geneesmiddelen: toekomst van pakketbeheer? 

Zeegers, J.  

 

ZIP 2018/155 - Art. - Goede zorg, ziekenhuisbestuur of medisch specialist aan zet? 

Jong de, M.  

 

TREMA 2018/3 - Rechtspraak onder de Wmo 2015 

Klein Egelink, E. e.a.  

 

VNG Magazine 2018/13 - Hoger uurtarief moet hulp veiligstellen 

Zwan van der, P.  

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3756-nvz-investeringen-in-digitalisering-van-zorg-moeten-omhoog
http://www.cpb.nl/publicatie/uitkering-voor-wmo-beinvloedde-huishoudelijke-hulp-en-andere-vormen-van-thuiszorg
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