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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 9 – 16 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    

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Brief van de minister voor MZS inzake Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen 

van een cliëntenraad  

16-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 34858, nr. F 

Bijlage: 

Ontwerpbesluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad  

 

Eerste Kamer nieuws 

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg 

Naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van 

wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling adviseert de commissie het College van Senioren de 

plenaire behandeling, van het op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS 

aangehouden wetsvoorstel, voort te zetten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te 

houden op 5 november 2019. 

 

Officiële publicaties 

Besluit experiment integraal pgb 2019  

13-09-2019 Staatsblad 2019, 255 Verbeterblad 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-898600.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-898600.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20190709/brief_van_de_minister_van_vws_de_2
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180605/brief_aan_de_minister_president
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20180605/brief_aan_de_minister_president
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33168_wet_vergroten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-255-n1.pdf
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Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2019, kenmerk 

1564875-193879-LZ, houdende de instelling van de Commissie Expertisecentra langdurige zorg 

(Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg)  

13-09-2019 Staatscourant 2019, 50152 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Kabinet investeert in toekomstbestendige zorg 

Nieuwsbericht | 17-09-2019  

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar 

ervoor. Het kabinet investeert in de zorg voor jeugd en ouderen in verpleeghuizen. Ook voor de 

beschikbaarheid van geneesmiddelen en om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken wordt 

extra geld uitgetrokken. Het kabinet realiseert zich daarbij dat ook na deze kabinetsperiode de 

zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Daarom wordt samen met 

zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten nagedacht over de toekomstige zorgvraag, 

de samenhang in regio’s en de wijze waarop ons zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het 

kabinet komt voor de zomer van 2020 met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en 

organiseerbaar te houden. 

Zie ook: 

Begrotingen 2020 - XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting 2020  

 

Kamerbrief over verslag EU Gezondheidsraad 14 juni 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-09-2019 

Minister Bruins biedt het verslag van de EU Gezondheidsraad op 14 juni 2019 aan de Tweede 

Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

 

Kamerbrief reactie op open brief 'Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg van 

Ziekenhuis St Jansdal' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-09-2019 

Minister Bruins reageert op de open brief van 1 juli 2019 van de voorzitter van de raad van bestuur 

van het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk (en Lelystad). De brief heeft als onderwerp ‘Lessen uit 

faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg’. 

 

Kamerbrief over voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang pilot beleidsevaluaties VWS 2018 -

2019. 

Bijlage: 

Resultaten onderzoeken pilot Lerend evalueren - Brief | 10-09-2019 

 

Kamerbrief met reactie op bericht ‘Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over'  

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2019 

Minister Bruins reageert op het bericht ‘Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over’ en op het 

daarin genoemde rapport 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis' van ZonMw.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-50152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-50152.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-50152.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/kabinet-investeert-in-toekomstbestendige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/begrotingen/2019/09/17/xvi-volksgezondheid-welzijn-en-sport-rijksbegroting-2020/16_VWS.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/13/kamerbrief-over-verslag-eu-gezondheidsraad-14-juni-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/commissiebrief-inzake-open-brief-lessen-uit-faillissement-ziekenhuizen-voor-spoedzorg-van-ziekenhuis-st-jansdal
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/commissiebrief-inzake-open-brief-lessen-uit-faillissement-ziekenhuizen-voor-spoedzorg-van-ziekenhuis-st-jansdal
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/10/kamerbrief-over-voortgang-pilot-beleidsevaluaties-vws-2018-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/10/commissiebrief-inzake-ziekenhuiszorg-voor-oudere-laat-te-wensen-over-alsmede-op-het-rapport-meer-aandacht-in-het-zieken-van-zonmw
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Beantwoording Kamervragen over het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar miljonair worden in 

de thuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar 

miljonair worden in de thuiszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over de dyslexieindustrie 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2019 

Antwoorden van minister De Jonge op Kamervragen over de dyslexieindustrie.  

 

Beantwoording Kamervragen over de ontmanteling van jeugdzorgaanbieder Juzt 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de Kamervragen over de ontmanteling van jeugdzorgaanbieder Juzt.  

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de afbouw en overdracht van de zorg bij jeugdzorginstelling Juzt  - 

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over verwachte geneesmiddelentekorten in 2019 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over de verwachte toename van het aantal 

geneesmiddelentekorten in 2019. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht Gemeentepolis minima staat onder druk 

Kamerstuk: Kamervragen | 09-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht Gemeentepolis minima staat onder druk.  

 

Antwoorden op Kamervragen over Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet 

tekenen 

Kamerstuk: Kamervragen | 09-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een 

zwijgcontract liet tekenen. 

Rechtspraak      
 

CBb: tarief verloskundigen hoeft niet omlaag 

Rechtspraak.nl, 10-09-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft de tarieven voor verloskundige hulp niet te verlagen. Dat 

oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag in het beroep dat 24 

zorgverzekeraars hadden ingesteld tegen de tariefstijging van 9% in 2018. Volgens NZa is deze 

verhoging nodig voor een kostendekkend tarief. De zorgverzekeraars zien reden de tarieven minder 

te laten stijgen. Verminderde productiviteit door een overaanbod aan verloskundigen moet namelijk 

voor rekening van de verloskundigen blijven en mag niet leiden tot tariefverhoging. NZa zag geen 

reden voor lagere tarieven, omdat zij geen duidelijke oorzaak vond voor de 

productiviteitsvermindering. Het CBb geeft NZa gelijk. Omdat gericht onderzoek naar de oorzaak van 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgcowboys-binnen-twee-jaar-miljonair-worden-in-de-thuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-zorgcowboys-binnen-twee-jaar-miljonair-worden-in-de-thuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/beantwoording-kamervragen-over-de-dyslexieindustrie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/beantwoording-kamervragen-over-de-ontmanteling-van-jeugdzorgaanbieder-juzt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/12/beantwoording-kamervragen-over-de-afbouw-en-overdracht-van-de-zorg-bij-jeugdzorginstelling-juzt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/11/beantwoording-kamervragen-over-verwachte-geneesmiddelentekorten-in-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-over-bericht-gemeentepolis-minima-staat-onder-druk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-over-cordaan-die-verstandelijk-beperkte-clinten-een-zwijgcontract-liet-tekenen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/09/beantwoording-kamervragen-over-cordaan-die-verstandelijk-beperkte-clinten-een-zwijgcontract-liet-tekenen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/CBb-tarief-verloskundigen-hoeft-niet-omlaag.aspx
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de terugloop in productiviteit geen duidelijke resultaten opleverde, mocht NZa die terugloop buiten 

beschouwing laten bij het herijken van de tarieven. 

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2019:393 

 

ECLI:NL:GHSHE:2019:3267 

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 03-09-2019 Datum publicatie 11-09-2019 Zaaknummer 200.231.576_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2017:9797  

Rechtsgebieden Arbeidsrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Beëindigingsovereenkomst en WNT; art. 7:902 BW; maximale bezoldiging en overgangsrecht WNT, 

uitbetaling vakantiedagen en plafond WNT.  

 

ECLI:NL:RBGEL:2019:4086  

Instantie Rechtbank Gelderland  

Datum uitspraak 18-04-2019 Datum publicatie 10-09-2019 Zaaknummer NL18.17054 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Tussenvonnis: Zorgverzekeraar heeft zorgmakelaar ingeschakeld voor afsluiten zorgovereenkomsten 

met zorgaanbieders. Zorgmakelaar is failliet verklaard en zorgaanbieders hebben daardoor voor door 

hen verrichte zorg geen vergoeding gekregen. Onrechtmatig handelen zorgverzekeraar door bij haar 

beslissing om een zorgmakelaar in te schakelen geen rekening te houden met belangen van 

zorgaanbieder, met name ten aanzien van debiteurenrisico. Verwijzing naar schadestaat. Tussentijds 

hoger beroep toegestaan.  

Toezicht & advies 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Uitkomsten verdiepend onderzoek naar contractering wijkverpleging 

Nieuwsbericht | 10-09-2019  

Zowel aanbieders als zorgverzekeraars kunnen stappen zetten om de contractering in de 

wijkverpleging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft laten 

doen waarom verzekeraars en aanbieders geen contract sluiten. Een van de redenen is dat 

aanbieders niet altijd goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in 

de sector. Daar kunnen de aanbieders zelf, maar ook verzekeraars zich voor inzetten.  

Zie ook: 

Kamerbrief over verdiepend onderzoek naar redenen van niet contracteren in de wijkverpleging 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over verdiepend onderzoek naar redenen van niet 

contracteren in de wijkverpleging. 

Bijlagen: 

Verdiepend onderzoek om geen contract te sluiten in de Wijkverpleging - Brief | 10-09-2019 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:393
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3267
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:4086
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/10/uitkomsten-verdiepend-onderzoek-naar-contractering-wijkverpleging
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289768_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/10/kamerbrief-over-verdiepend-onderzoek-naar-redenen-van-niet-contracteren-in-de-wijkverpleging
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Kwalitatieve verdieping Monitor contractering wijkverpleging 2019 - Rapport | 10-09-2019 

 

NZa: zorgverzekeraars moeten duidelijk zijn over omzetplafond en gelijke polissen 

Nieuwsbericht | 12-09-2019  

Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een 

omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het 

omzetplafond bij een zorgaanbieder bereikt is of bekend is wanneer dit zal gebeuren. Daarnaast vindt 

de NZa dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken welke polissen in hun aanbod 

overeenkomen. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit besloten in de Regeling 

informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017). In deze regeling 

staat aan welke minimale eisen de informatievoorziening aan consumenten moet voldoen. Wij vinden 

het belangrijk dat mensen weten bij welke zorgaanbieder zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben.  

Daarom moeten mensen vooraf weten of er sprake is van een omzetplafond en welke gevolgen di t 

mogelijk voor hen heeft. 

NZa trekt goedkeuring overname IJsselland door Erasmus MC in 

Nieuwsbericht | 13-09-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt haar eerdere goedkeuring onder voorwaarden in nadat een 

zorgverzekeraar bezwaar maakte tegen de overnameplannen. In de bezwaarzaak bleek dat Erasmus 

MC en het IJsselland Ziekenhuis zowel de zorgverzekeraar als de NZa onvolledig informeerden. 

 

NZa start uitvraag om maatwerk in bekostiging voor verpleeghuizen mogelijk te maken 

Nieuwsbericht | 16-09-2019 

In Nederland is de afgelopen periode een steeds luidere roep om betere kwaliteit van zorg voor 

mensen in een verpleeghuis. Onder andere het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers leidde tot 

de politieke keuze meer geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van die kwaliteit. De 

gewenste kwaliteit is vastgesteld in een kwaliteitskader door het Zorginstituut. De minister van VWS 

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd goede tarieven vast te stellen zodat ieder 

verpleeghuis aan het kwaliteitskader kan voldoen.  

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Pretoria Zorg bv en de aan haar gelieerde zorgorganisaties voldoen niet aan last onder dwangsom 

Nieuwsbericht | 11-09-2019  

Pretoria Zorg bv en de aan haar gelieerde zorgorganisaties (Stichtse Zorg bv, MDO Zorg bv, 

Amanazorg bv en Thuiszorg Avira bv) voldoen niet aan de last onder dwangsom die de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd op 24 juni van dit jaar oplegde. Hierdoor zijn Pretoria Zorg en de aan 

haar gelieerde organisaties elk een geldbedrag van 20.000 euro verschuldigd aan in de inspectie.  

 

Last onder dwangsom voor curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. 

Nieuwsbericht | 12-09-2019  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen B .V. 

een last onder dwangsom opgelegd. De curatoren hebben informatie die door de inspectie is 

gevorderd niet verstrekt. De last onder dwangsom bedraagt 5.000 euro per dag, met een maximum 

van 50.000 euro. 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/12/nza-zorgverzekeraars-moeten-duidelijk-zijn-over-omzetplafond-en-gelijke-polissen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289900_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289900_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/13/nza-trekt-goedkeuring-overname-ijsselland-door-erasmus-mc-in
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/04/25/nza-stelt-voorwaarden-aan-concentratie-erasmus-mc-en-ijsselland-ziekenhuis
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289916_22/1/
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/16/nza-start-uitvraag-om-maatwerk-in-bekostiging-voor-verpleeghuizen-mogelijk-te-maken
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/09/11/pretoria-zorg-bv-en-de-aan-haar-gelieerde-zorgorganisaties-voldoen-niet-aan-last-onder-dwangsom
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/09/12/last-onder-dwangsom-voor-curatoren-mc-ijsselmeerziekenhuizen-b.v
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Zorginstituut Nederland 

Afspraken over goede acute psychiatrische zorg 

Nieuwsbericht | 11-09-2019  

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

kwaliteit GGZ- geformuleerd wat goede acute psychiatrische zorg is en dit verwoord in de Generieke 

Module Acute Psychiatrie (GMAP). Zorginstituut Nederland heeft deze kwaliteitsstandaard 

ondertussen getoetst en in zijn Register ingeschreven. Daarmee is in één keer helder wat we in 

Nederland verstaan onder goede acute psychiatrische zorg.  

EU 
 

State aid: Commission opens in-depth investigations into individual “excess profit” tax rulings granted 

by Belgium to 39 multinational companies 

European Commission - Press release, Brussels, 16 September 2019 

The European Commission has opened separate in-depth investigations to assess whether “excess 

profit” tax rulings granted by Belgium to 39 multinational companies gave those companies an unfair 

advantage over their competitors, in breach of EU State aid rules. 

Sectornieuws   
 

Ad Melkert NVZ: Mededingingswet hindert samenwerking zorgpartners in regio 

NVZ, 10-09-2019 

‘Artikel 6 van de Mededingingswet hindert de samenwerking tussen zorgpartijen in een gemeente of 

regio’, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.  

 

Nederland geeft ziekenhuizen cijfer 7,7 

NVZ, 12-09-2019 

Nederlandse ziekenhuizen hebben een sterk imago en een goede reputatie.  

 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag met juiste zorg op de juiste plek 

NVZ, 13-09-2019 

Als partners optrekken, samen ambities formuleren en ook de rest van de regio meenemen in de 

transitie.  

Zie ook: 

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen aan de slag met transformatie naar de juiste zorg op de 

juiste plek - ZN, 13-09-2019 

 

Zorgverzekeraars: rem op grote instroom kleine aanbieders wijkverpleging  

ZN, 10-092019 

Zorgverzekeraars willen dat de minister een rem zet op de grote instroom van kleine aanbieders van 

wijkverpleging.  

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/09/12/afspraken-over-goede-acute-psychiatrische-zorg
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5578_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5578_en.htm
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/ad-melkert-nvz-mededingingswet-hindert-samenwerking-zorgpartners-regio
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Oplossen krapte arbeidsmarkt ligt voor de hand 

FNV, José Kager, 11-09-2019 

FNV vindt, dat de sleutel tot het oplossen van krapte op de arbeidsmarkt ligt in het meer vaste banen 

aanbieden.  

 

Loon en werkdruk reden om ziekenhuissector te verlaten 

FNV, Annika Heerekop, 12-09-2019    

Ruim 8 op de 10 ziekenhuismedewerkers vinden het loon dat zij ontvangen onvoldoende.  

 

Acties gehandicaptenzorg succesvol : Onderhandelingen volgende week hervat 

FNV, 13-09-2019 

Deze week zijn en worden er in veel instellingen in het land, verschillende acties voor een goede cao 

gevoerd. 

Publicaties   
 

Minder patiënten? Dan langere behandeling per patiënt 

CPB, 10-09-2019 

Wat doen psychiaters en psychologen als patiënten wegblijven en ze dus meer tijd krijgen? Ze 

gebruiken dan een deel van die tijd om andere patiënten langer te behandelen. De mate waarin ze 

dat doen hangt af van de betalingsstructuur. 

Dit blijkt uit het CPB-rapport 'Treatment responses of mental health care providers after a demand 

shock'. In 2012 en 2013 beperkte de overheid in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) het 

verzekerde pakket; in 2012 voerde ze extra eigen bijdragen in. De onderzoekers bekeken in hoeverre 

ggz-aanbieders, zoals psychologen, therapeuten en psychiaters, het wegvallen van patiënten 

probeerden te ondervangen door andere patiënten langer te behandelen. En of dit invloed had op de 

behandeluitkomsten. 
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