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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 23 – 30 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    

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang 

27-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 436 

Bijlage: 

Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang. Inventarisatie van initiatieven 

 

Brief regering; Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg  

27-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 437 

Bijlage: 

Capaciteit Verpleeghuiszorg 

 

Brief regering; Knelpunten in de overgang tussen thuis en het verpleeghuis   

30-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 438 

Bijlage: 

Rapport 'Van thuis naar het verpleeghuis - Op weg naar een soepele overgang' 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Geneesmiddelentekorten  

25-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 612 

Bijlagen: 

Brief van de Voorzitter College ter beoordeling van geneesmiddelen aan Huidpatiënten Nederland 

over geneesmiddelentekorten 

Brief van Huidpatiënten Nederland over geneesmiddelentekorten 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-436.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901116.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-437.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901136.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-901296.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901297.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-612.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-900864.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-900864.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-900865.pdf
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Tweede Kamer 

Debat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties 

26-09-2019 

Onderzoek van de Consumentenbond is aanleiding voor een debat met minister De Jonge 

(Volksgezondheid) over het toezicht op thuiszorgorganisaties.  

Goede en veilige zorg krijgen is in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend, zo stelt de 

Consumentenbond op basis van een analyse van inspectierapportages: 48 van 50 onderzochte 

thuiszorgorganisaties voldeden bij het eerste inspectiebezoek niet aan de eisen voor goede en veilige 

zorg. De thuiszorg faalt en de inspectie grijpt niet in, zo schreef het AD naar aanleiding daarvan. De 

Telegraaf kopte: Alarm om thuiszorg. 

Zie ook: 

Kamerbrief over stand van het zaken van ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2019 

 

Debat over het actieprogramma Langer Thuis 

25-09-2019 

Het programma Langer Thuis van minister De Jonge (Volksgezondheid) moet ouderen helpen in hun 

eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden met een goede kwaliteit van leven. Hoe pakt 

het in de praktijk uit?  

Het aantal ouderen neemt toe en ze blijven steeds langer thuis wonen. Met het programma Langer 

Thuis probeert minister De Jonge daarop in te spelen, bijvoorbeeld door goede ondersteuning en 

zorg thuis te bieden. Daarnaast bevordert hij mantelzorg en vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. 

 

D66 vraagt naar overlijdensrisicoverzekering ex-kankerpatiënten 

24-09-2019 

Van Weyenberg (D66) wil een wet waardoor ex-kankerpatiënten niet meer hoeven op te geven dat ze 

kanker hebben gehad, zodat overlijdensrisicoverzekeraars ze niet meer op die grond kunnen 

weigeren. 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 18 september 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het 

Besluit experiment integraal pgb 2019  

30-09-2019 Staatsblad 2019, 304 

Het Besluit experiment integraal pgb 2019 treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Oproep Bruins aan landen tijdens VN-top: strijd mee tegen te hoge medicijnprijzen 

Nieuwsbericht | 23-09-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft landen wereldwijd opgeroepen mee te doen 

aan het International Horizon Scanning Initiative. Hij deed deze oproep tijdens een top van de 

Verenigde Naties (VN) in New York. Het mede door Nederland geïnitieerde samenwerkingsverband 

gaat volgende maand officieel van start en is bedoeld om medicijnen betaalbaar te houden. Door 

vroegtijdig te kijken welke nieuwe medicijnen eraan komen en hoe effectief die naar verwachting 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-ondermaats-presteren-van-48
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/26/kamerbrief-over-stand-van-het-zaken-van-ondermaats-presteren-van-48-thuiszorgorganisaties
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-het-actieprogramma-langer-thuis
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/d66-vraagt-naar-overlijdensrisicoverzekering-ex
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-304.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-304.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/09/23/oproep-bruins-aan-landen-tijdens-vn-top-strijd-mee-tegen-te-hoge-medicijnprijzen
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zullen zijn, kunnen landen met deze kennis samen en ook op nationaal niveau tijdig anticiperen op 

deze medicijnen. Het doel is om deze medicijnen snel toegankelijk te maken tegen een aanvaardbare 

prijs. Zo kunnen bijvoorbeeld ook prijsonderhandelingen – eventueel door landen samen – gestart 

worden en forse besparingen worden gehaald. 

 

Kamerbrief over Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2019 

Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over 

de Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021. De eerste voortgangsrapportage van 

dit programma is in december 2018 verstuurd. 

Bijlage: 

2e Voortgangsrapportage rechtmatige zorg 2018-2021 - Aanpak van fouten en fraude - Rapport | 26-

09-2019 

 

Kamerbrief over de financiering van koplopergemeenten cliëntondersteuning 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de financiering van koplopergemeenten 

cliëntondersteuning. 

 

Kamerbrief stand van zaken bloedvoorziening 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2019 

Minister Bruins meldt de ontwikkelingen in de bloedvoorziening van het afgelopen jaar en de 

relevante financiële situatie van de Bloedvoorzieningsorganisatie (Stichting Sanquin 

Bloedvoorziening). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn om een 

passende zorgverzekering te kiezen 

Kamerstuk: Kamervragen | 27-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn om 

een passende zorgverzekering te kiezen. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Wachtlijsten dreigen in ziekenhuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-09-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht Wachtlijsten dreigen in ziekenhuiszorg.  

 

Beantwoording Kamervragen over lager vaststellen van maximumprijzen voor ggz-zorg door de 

Nederlandse Zorgautoriteit 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-09-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt Kamervragen over het lager vaststellen van de 

maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Kamerbrief over gegevensuitwisseling en privacy bij meervoudige problematiek 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/26/kamerbrief-over-tweede-voortgangsrapportage-rechtmatige-zorg-2018-2021
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/26/kamerbrief-over-de-financiering-van-koplopergemeenten-clientondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/23/kamerbrief-stand-van-zaken-bloedvoorziening-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/27/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-mensen-onvoldoende-op-de-hoogte-zijn-om-een-passende-zorgverzekering-te-kiezen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/27/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-mensen-onvoldoende-op-de-hoogte-zijn-om-een-passende-zorgverzekering-te-kiezen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/26/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-wachtlijsten-dreigen-in-ziekenhuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/24/beantwoording-kamervragen-over-het-lager-vaststellen-van-de-maximumprijzen-voor-ggz-zorg-door-de-nederlandse-zorgautoriteit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/24/beantwoording-kamervragen-over-het-lager-vaststellen-van-de-maximumprijzen-voor-ggz-zorg-door-de-nederlandse-zorgautoriteit
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/09/27/kamerbrief-over-gegevensuitwisseling-en-privacy-meervoudige-problematiek
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Minister Ollongren (BZK) stuurt een brief over de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de 

beoogde aanpassing van wetgeving voor gegevensuitwisseling en privacy bij de aanpak van 

meervoudige problematiek. Dit is problematiek op meerdere gebieden als werk, schulden of zorg. 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

24 miljoen voor samenwerking wetenschap en investeerders 

Nieuwsbericht | 26-09-2019  

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) trekken € 24 miljoen uit om 

kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders 

gestimuleerd om geld te steken in start-ups die gebruik maken van kennis van 

onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology Transfer 

(TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De 

consortia rond de thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen 

krijgen ieder € 8 miljoen. 

 

Kabinet benoemt Inreda Diabetic, Ioniqa en Hiber tot Nationale Iconen 

Nieuwsbericht | 23-09-2019  

Een kunstalvleesklier voor mensen met diabetes, oneindig hergebruiken van plastic PET-afval en een 

satellietnetwerk waardoor het Internet of Things (IoT) overal ter wereld te gebruiken is. De innovaties 

van Inreda Diabetic (kunstalvleesklier), Ioniqa (PET-upcycling) en Hiber (satellietnetwerk HiberBand) 

zijn door het kabinet benoemd tot Nationale Iconen. De drie winnaars zijn door staatssecretaris Mona 

Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vanavond bekendgemaakt in het tv-programma De 

Wereld Draait Door. 

Document: 

Kamerbrief over Nationale Iconen 2019 - Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2019 

Toezicht  

Autoriteit Persoonsgegevens  

AP stelt geen onderzoek in naar opslag medische gegevens in cloud 

30-09-2019 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet geen aanleiding tot het instellen van een nader 

controlerend onderzoek naar eventuele overtredingen van de AVG door MRDM bij de opslag van 

medische gegevens op een cloud platform. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die afkomstig zijn 

van Nederlandse ziekenhuizen. Over de werkwijze van de organisatie zijn publiekel ijk vragen gesteld. 

De privacytoezichthouder heeft hierop informatie ingewonnen bij MRDM. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/09/26/24-miljoen-voor-samenwerking-wetenschap-en-investeerders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/09/23/kabinet-benoemt-inreda-diabetic-ioniqa-en-hiber-tot-nationale-iconen
https://inredadiabetic.nl/nl/
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-stelt-geen-onderzoek-naar-opslag-medische-gegevens-cloud
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Sectornieuws 
 

Vernieuwde afspraken aanpak wachttijden GGZ 

ZN, 26-09-2019 

In het gezamenlijke actieprogramma van GGZ Nederland, MeerGGZ, MIND en Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) zijn de afgelopen maanden in vrijwel alle regio’s Taskforces gevormd.  

 

Samenwerking tussen medewerkers en bestuur essentieel voor ouderenzorg 

ActiZ, 30-09-2019 

Goede medezeggenschap levert beter bestuur op. Door het organiseren van goede 

medezeggenschap in zorgorganisaties, kan er bij besluiten aandacht zijn voor meerdere opties en 

invalshoeken bij het maken van afwegingen.  

 

'Goede zorg kun je niet in een paar getallen vatten' 

Nieuwsbericht RV&S | 30-09-2019  

In het advies 'Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg' pleit de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ervoor om het vertrekpunt van verantwoorden bij 

zorgverleners zelf te leggen en niet bij de partijen die nu verantwoording vragen. 

 

Recht op onbereikbaarheid vastgelegd cao Gehandicaptenzorg 

FNV, Erna Bosschart, 25-09-2019 

Het onderhandelaarsakkoord van de cao Gehandicaptenzorg dat vorige week is afgesloten, heeft een 

primeur.  

 

We gaan voor een goede cao VVT  

FNV, 27-09-2019 

Op 9 oktober praten we verder 

Snel een goede cao voor jou en al je collega’s in verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorg.  

Publicaties    
 

Meerderheid werknemers zorg meldt toename werkdruk 

CBS, 30-09-2019 

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge 

werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan 

de enquête toegenomen. Ook bijna de helft van de werkgevers in de sector geeft aan dat de 

werkdruk is opgelopen. Toch is ruim drie kwart van de werknemers in de zorg- en welzijnssector 

tevreden of zeer tevreden met hun werk. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van de werknemers- en 

werkgeversenquêtes zorg en welzijn die het CBS dit jaar heeft uitgevoerd voor het 

onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). 

 

 

 

 

https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4262887424
https://www.actiz.nl/nieuws/samenwerking-tussen-medewerkers-en-bestuur-essentieel-voor-ouderenzorg
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/09/30/rvs-roept-op-tot-een-nieuwe-manier-van-veratwoording-afleggen
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/09/fnv-recht-op-onbereikbaarheid-vastgelegd-in-cao-ge
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/09/we-gaan-voor-goede-cao-vvt
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/40/meerderheid-werknemers-zorg-meldt-toename-werkdruk
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NJ 2019/346 - Met noot - Legemaate, J.L. - Hoge Raad - 7-6-2019 

Zorgverzekering. Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg onder een naturapolis; ‘hinderpaal-

criterium’ (art. 13 lid 1 Zorgverzekeringswet); toelaatbaarheid van generieke korting van 25% van het 

gemiddelde gecontracteerde tarief; gemiddelde zorggebruiker als referentiesubject. 

  

ZIP 2019/129 - Groot de, G.J. - Art. - Wie betaalt de veerman (en vooral: hoeveel)? 

Over de begrippen ‘hinderpaalcriterium’ en ‘marktconform tarief’ bestaat nog onduidelijkheid, 

waardoor zorgverzekeraars consumenten niet goed kunnen informeren. 

  

NJB 2019/1993 - Sijmons, J.G. e.a.  

Nederlands Juristenblad, De overkill aan geneesmiddelen en het tekort van de wet 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 
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E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   
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