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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 16 - 23 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 

Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor 

iedereen  

17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35227, nr. 3 

 

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio 

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 9 september 2019, over de initiatiefnota van het lid Van 

den Berg over zorg in de regio  

23-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 35138, nr. 8 

 

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

hulpmiddelen) 

Nader voorlopig verslag  

19-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 35043, nr. D 

 

Persoonsgebonden Budgetten 

Brief Kamer; Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer inzake een 

onderzoek naar de governance van de structurele beheerorganisatie van het PGB 2.0-systeem  

19-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 25657, nr. 322 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35227-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-900516.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-900516.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-D.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-900200.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-900200.pdf
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Thuiszorg en wijkverpleging 

Brief regering; Stand van zaken wijkverpleging  

18-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 23235, nr. 183 

 

Brief regering; Verdiepend onderzoek naar redenen van niet contracteren in de wijkverpleging   

17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 23235, nr. 184 

Bijlage: 

Redenen om geen contract aan te gaan in de wijkverpleging: een verdiepend onderzoek. Kwalitatieve 

verdieping Monitor contractering wijkverpleging 2019 

 

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

van rechtspersoonlijkheid van het CIZ 

Verslag  

17-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35270, nr. 5 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Aanbiedingsbrief werkprogramma 2020 Gezondheidsraad 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2019 

Minister De Jonge stuurt het werkprogramma 2020 Gezondheidsraad naar de Tweede Kamer. 

Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Werkprogramma 2020 Gezondheidsraad - Rapport | 17-09-2019 

 

Kamerbrief stand van zakenbrief inzake overgangsregeling wetsvoorstel BIG-II 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de overgangsregeling van 

het wetsvoorstel BIG II. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over werkgevers in de zorg die vooruitlopen op het wetsvoorstel BIG-II - 

Kamerstuk: Kamervragen | 23-09-2019 

Beantwoording Kamervragen over de BIG-II - Kamerstuk: Kamervragen | 23-09-2019 

BoZ wil samen met verpleegkundigen nieuwe route naar functiedifferentiatie  - BoZ, 19-09-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over fraude in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 20-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over fraude in de zorg. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-183.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-23235-184.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-899737.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-899737.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35270-5.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/17/aanbieding-werkprogramma-2020-gezondheidsraad
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/23/commissiebrief-inzake-verzoek-om-stand-van-zakenbrief-inzake-overgangsregeling-wetsvoorstel-big-ii
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/23/beantwoording-kamervragen-over-het-toenemende-aantal-signalen-dat-werkgevers-in-de-zorg-vooruitlopen-op-het-nog-niet-ingediende-en-mogelijk-nooit-ingediend-wordende-wetsvoorstel-big-ii
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/23/beantwoording-kamervragen-over-de-big-ii
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/boz-wil-samen-met-verpleegkundigen-nieuwe-route-naar-functiedifferentiatie/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/20/beantwoording-kamervragen-over-fraude-in-de-zorg
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Rechtspraak      
 

ECLI:NL:RBROT:2019:7461  

Instantie Rechtbank Rotterdam  

Datum uitspraak 18-09-2019 Datum publicatie 20-09-2019  

Zaaknummer C/10/461497 / HA ZA 14-1051 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Vervolg op vonnis van de rechtbank van 21 juni 2017 (ECLI:NL:RBROT:2017:4825). 

Produktenaansprakelijkheid/productaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid producent voor geplaatste 

heupprotheses. Benoeming van verschillende deskundigen om te rapporteren over het zogenaamde 

ontwikkelingsrisico. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Verplicht fysiek consult op de poli vervalt per 2020 

Nieuwsbericht | 19-09-2019 

Het verplichte face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt 

per 1 januari 2020 uit de NZa-regels voor de medisch-specialistische zorg. De Nederlandse 

Zorgautoriteit stelt dat deze regel niet meer aansluit bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist 

steeds meer op het leveren van zorg dichtbij de patiënt als dat in diens belang is. Nu leidt de regel er 

toe dat patiënten soms onnodig naar de polikliniek komen voor een gesprek met de arts, terwijl een 

digitaal consult ook voldoende kan zijn. In die gevallen waar dat nodig is, blijft het dbc-systeem op 

andere manieren borgen dat een fysiek consult tussen arts en patiënt plaatsvindt. Meer informatie 

leest u in de informatiekaart Wijzigingen dbc-pakket 2020. 

Autoriteit Consument & Markt 

Nader onderzoek nodig naar fusie Stichting Omring en Stichting Vrijwaard 

Publicatie | Besluit | 17-09-2019 

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard mogen nog niet fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) op 16 augustus 2019 besloten. 

 

Brede inspanning nodig voor duurzame concurrentie reumageneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 24-09-2019 

Het aflopen van patenten en de toetreding van concurrerende geneesmiddelen heeft geleid tot 

dalingen van de netto-inkoopprijzen van drie belangrijke middelen tegen reuma, de zogenaamde 

TNF- alfaremmers. Ziekenhuizen hebben hierdoor fors kunnen besparen op de inkoop van deze 

medicijnen. Om de betaalbaarheid ervan ook voor de toekomst te waarborgen is het belangrijk dat 

concurrenten in staat zijn voldoende marktaandeel te veroveren. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en 

de overheid zijn hiervoor aan zet. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar 

sectoronderzoek naar TNF-alfaremmers. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:7461
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/09/19/verplicht-fysiek-consult-op-de-poli-vervalt-per-2020
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_290028_22/1/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/nader-onderzoek-nodig-naar-fusie-stichting-omring-en-stichting-vrijwaard
https://www.acm.nl/nl/publicaties/brede-inspanning-nodig-voor-duurzame-concurrentie-reumageneesmiddelen
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Autoriteit Persoonsgegevens 

Zorgsector opnieuw koploper datalekmeldingen bij AP 

19-09-2019 

In de eerste helft van 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 11.906 meldingen van 

datalekken. Het gaat om ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze trend zich voortzet dan 

verwacht de AP voor heel 2019 een stijging van 14 procent ten opzichte van 2018. De meeste 

datalekken worden opnieuw gemeld door de zorgsector. De AP geeft zorginstellingen daarom tips om 

een aantal veel voorkomende typen datalekken te voorkomen. 
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