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

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

 

 
In deze News Update: 
 

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

jurisprudentie en toezicht in de zorg. Dit overzicht betreft de periode van 17 – 24 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 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

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

Werkzaamheden van 4 september 2018, over sponsoring door de farmaceutische industrie  

20-09-2018 | Kamerstuk 32620 nr. 210 | Tweede Kamer 

 

Kwaliteit van zorg  

Verslag van een schriftelijk overleg over het Programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg  

18-09-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 342 | Tweede Kamer 

 

Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis 

Brief regering; Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over 

het Zorgbuurthuis 

17-09-2018 | Kamerstuk 34849 nr. 8 | Tweede Kamer 

 

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 10 september 2018, over de initiatiefnota van het lid 

Hijink over het Zorgbuurthuis 

20-09-2018 | Kamerstuk 34849 nr. 9 | Tweede Kamer 

 

Initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige 

ouderenzorg.” 

Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een 

toekomstbestendige ouderenzorg” 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-855911.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-855911.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-342.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34849-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34849-8.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-855890.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-855890.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34948-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34948-3.pdf
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17-09-2018 | Kamerstuk 34948 nr. 3 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met 

de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen 

Gewijzigd voorstel van wet 

19-09-2018 | Kamerstuk 34874 nr. A | Eerste Kamer 

 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2019 

Voorstel van wet  

18-09-2018 | Kamerstuk 35000-XVI nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Memorie van toelichting   

18-09-2018 | Kamerstuk 35000-XVI nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Nader rapport  

19-09-2018 | Kamerstuk 35000-XVI nr. 3 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

Kabinet blijft investeren in zorg voor ouderen – ActiZ, 18-09-2018 

Extra investeringen voor huisartsenzorg in de Miljoenennota – LHV, 20-09-2018 

ZN-voorzitter Rouvoet: samen verantwoordelijkheid nemen voor zorg van de toekomst  – ZN, 18-09-

2018 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Kamerbrief over Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-09-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft het voornemen om de subsidieregeling voor op- bij- 

en nascholing van personeel in de ziekenhuiszorg voort te zetten. Dit schrijft hij de Tweede Kamer.  

Bijlage: 

Concept-subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg - Regeling | 21-09-2018 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBLIM:2018:8245  

Instantie Rechtbank Limburg  

Datum uitspraak 29-08-2018 Datum publicatie 17-09-2018  

Zaaknummer C/03/232804 / HA ZA 17-136 

Rechtsgebieden Civiel recht 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-A.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-XVI-3.pdf
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/09/kabinet-blijft-investeren-in-zorg-voor-ouderen
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/extra-investeringen-voor-huisartsenzorg-de-miljoenennota
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3339681792
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/09/21/kamerbrief-over-subsidieregeling-kwaliteitsimpuls-ziekenhuiszorg
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:8245
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Statuten: prijsbepaling, stemrecht en goedkeuring besluiten door de AVA. 

 

ECLI:NL:GHDHA:2018:2297  

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 18-09-2018 Datum publicatie 18-09-2018  

Zaaknummer 200.181.088/01 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Inkoopprocedure / aanbesteding zorg. Voor herstel vatbare fout? 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor samenwerking bij medisch-specialistische zorg 

Nieuwsbericht | 20-09-2018  

De Nederlandse Zorgautoriteit voert per 2019 nog enkele regels door om onderlinge samenwerking 

tussen zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg te bevorderen. Alleen als zorgaanbieders 

goed samenwerken, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Zo kunnen 

zorginstellingen die onderling samenwerken of deel uitmaken van een zorgnetwerk voortaan 

makkelijker hun patiënten, met behoud van eigen arts, doorverwijzen van de ene zorginstelling naar 

de andere. Vooral voor patiënten is het fijn als zij hun eigen arts kunnen behouden, ook als zij 

worden behandeld in een andere instelling. 

European Commission  
 

Cross-border healthcare Directive: proven to clarify and guarantee patients' rights 

EC, Health and Food Safety Directorate General, 21-09-2018 

During the last three years, the Directive on Cross-border Healthcare (2011/24/EU) has proven to 

clarify and guarantee patients' rights to receive healthcare in another Member State, according to the 

latest implementation report the European Commission published today. Since the adoption of the 

Directive, no further European court rulings were needed to ensure these rights. Nevertheless, patient 

mobility and its financial dimensions within the EU remain relatively low and the Cross -border 

Healthcare Directive has not resulted in a major budgetary impact on the sustainability of the national 

health systems. The report also shows that patients are increasingly aware of their rights under the 

Directive. In the last reporting period (2015-2018), the National Contact Points (NCPs) have been 

trained and supported to carry out proactive day-to-day interaction with citizens. The quality of 

information through dedicated national websites and other means has also improved. The Directive 

has created a framework for cooperation between health systems especially in areas of Heal th 

Technology Assessment and eHealth. In addition, 24 thematic European Reference Networks (ERNs) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2297
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/09/20/nieuwe-regels-bieden-meer-ruimte-voor-samenwerking-bij-medisch-specialistische-zorg
http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=10813&page=1&fullDate=Fri%2021%20Sep%202018&lang=default
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1537521773305&uri=COM:2018:651:FIN
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for rare, complex and rare prevalence diseases have been established, bringing together more than 

900 highly specialised healthcare units located in more than 300 hospitals across the EU. There are 

now also more than 200 virtual panels on patient cases operating under the ERNs. Overall, in terms 

of the numbers, cross-border patient mobility within the EU has slightly increased in the last three 

years, as citizens have more access to information. 

Publicaties 
 

NJB 2018/1649 - Nederlands Juristenblad, Nawoord Zorgverzekeringswet: stand van de wetenschap 

en praktijk 

Exter den, A.P.  

 

Oxfamrapport: Medicijn voor armoede - Oxfam Novib 

Hoe kan het dat de farmaceutische industrie miljardenwinsten maakt, terwijl zorg voor de 

allerarmsten onbetaalbaar is? 
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advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 
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