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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 1 – 8 oktober 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 

Positionering algemene ziekenhuizen 

Brief regering; Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde bij Treant 

03-10-2018 | Kamerstuk 27295 nr. 169 | Tweede Kamer 

 

Governance in de zorgsector 

Brief regering; Accreditatie raden van toezicht 

04-10-2018 | Kamerstuk 32012 nr. 44 | Tweede Kamer 

 

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) 

Brief regering; Evaluatie ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek 

04-10-2018 | Kamerstuk 29248 nr. 313 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Externe evaluatie programma DoelmatigheidsOnderzoek 2006-2017 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Waarheidsvinding in de jeugdhulp 

04-10-2018 | Kamerstuk 31839 nr. 626 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Voortgang financiële arrangementen voor geneesmiddelen 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27295-169.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32012-44.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29248-313.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857294.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-626.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-520.pdf
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03-10-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 520 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Lopende financiële arrangementen en (aangekondigde) sluisprocedures 

Zie ook: 

Prijsonderhandelingen dure medicijnen leiden tot forse kostenverlaging - Nieuwsbericht Rijksoverheid 

| 03-10-2018  

 

Brief regering; Sluiskandidaten eerste helft 2019 

08-10-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 521 | Tweede Kamer 

 

Officiële bekendmakingen 

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd 

laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 

05-10-2018 | Staatsblad 2018, 337 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 2018 tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg- 

Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 

04-10-2018 | Staatscourant 2018, 50191 | Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen | 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Koning met minister De Jonge op werkbezoek in het kader van kwaliteit verpleeghuiszorg 

Nieuwsbericht | 03-10-2018  

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 3 oktober 2018 samen met vicepremier en minister De 

Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek gebracht aan het Sint 

Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis (EVG) in Amersfoort. Dit verpleeghuis is onderdeel van 

zorgorganisatie Beweging 3.0 en biedt zorg aan oudere mensen met dementie. Tijdens het 

werkbezoek stond centraal hoe een zorgorganisatie een kwaliteitsachterstand kan ombuigen naar 

kwalitatief goede zorg. 

 

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg 

Nieuwsbericht | 01-10-2018  

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de 

toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te 

verbeteren. 

Documenten: 

Programma Volwaardig leven - Rapport | 30-09-2018 

Programma Volwaardig leven: eenvoudig verteld - Rapport | 30-09-2018 

Kamerbrief over programma Volwaardig leven - Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2018 

Zie ook: 

Zorgkantoren nauw betrokken bij kabinetsplan voor betere gehandicaptenzorg – ZN, 02-10-2018 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857247.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/03/prijsonderhandelingen-dure-medicijnen-leiden-tot-forse-kostenverlaging
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-857630.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-337.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-337.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50191.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50191.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/03/koning-met-minister-de-jonge-op-werkbezoek-in-het-kader-van-kwaliteit-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/kabinet-zet-in-op-betere-gehandicaptenzorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3375497216
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Kamerbrief over advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging medisch-specialistische 

zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) biedt de Tweede kamer twee rapporten aan van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza.) 

Bijlagen: 

Belonen van zorg die waarde toevoegt - Rapport | 04-10-2018 

Monitor - Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 - Rapport | 04-10-2018 

Zie ook: 

NZa: Zet gezondheidswinst centraal in bekostiging medisch-specialistische zorg - Nieuwsbericht NZa 

| 04-10-2018  

 

Kamerbrief over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij vertrouwelijk inzage geeft in het 

onderzoeksrapport over de melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Kamerbrief over de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het 

actieprogramma 'Werken in de Zorg'. 

Bijlage: 

Monitor actieprogramma Werken in de Zorg - Rapport | 01-10-2018 

 

Kamerbrief over Stand van zaken moties en toezeggingen voor de begroting 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond moties en 

toezeggingen voor de begroting 2019. 

Bijlagen: 

Stand van zaken moties en toezeggingen - Brief | 04-10-2018 

Uitvoeringstoets Invoering abonnementstarief en uitvoering van de Wmo 2015 per 2020 - Rapport | 

25-07-2018 

Werkwijzer Medisch noodzakelijk verblijf ggz - Publicatie | 31-08-2018 

 

Kamerbrief over actualiteiten bloedvoorziening 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de 

bloedvoorziening in 2018. Daarnaast stelt hij voor 2019 de prijzen vast van plasma als grondstof voor 

plasmageneesmiddelen. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Overzicht instanties uitgenodigd door ministerie VWS voor delen opvattingen bloedvoorziening - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-advies-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-over-bekostiging-medisch-specialistische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-advies-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-over-bekostiging-medisch-specialistische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/04/nza-zet-gezondheidswinst-centraal-in-bekostiging-medisch-specialistische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-de-melding-van-een-aantal-ontwikkelingen-binnen-de-organisatie-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-nza
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-de-melding-van-een-aantal-ontwikkelingen-binnen-de-organisatie-van-de-nederlandse-zorgautoriteit-nza
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-de-voortgang-van-het-actieprogramma-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-stand-van-zaken-moties-en-toezeggingen-voor-de-begroting-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-actualiteiten-bloedvoorziening-2018
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Kamerbrief bij aanbieding rapporten over medische technologie 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer 3 rapporten over medische 

technologie. De rapporten gaan over de toekomst van de medische-technolgiesector en medische  

Bijlagen: 

The future of the medical technology market (Engels) - Rapport | 21-09-2018 

Horizon scan of medical technologies (Engels) - Rapport | 08-10-2018 

The role of medical technologies and devices for patient-centred care (Engels) - Rapport | 27-09-

2018 

 

Kamerbrief over inzicht in collectieve middelen voor medicijnontwikkeling 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief om inzicht te geven in de 

collectieve middelen voor medicijnontwikkeling. 

Bijlage: 

Overzicht van collectieve middelen in verband met medicijnontwikkeling - Kamerstuk | 08-10-2018 

 

Kamerbrief over het bericht ‘Ombudsman: mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben’  

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een commissiebrief over het bericht ‘Ombudsman: 

mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een groeiend aantal geneesmiddelen tijdelijk niet 

leverbaar is 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2018 

Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Ploumen 

(PvdA) over het bericht dat een groeiend aantal geneesmiddelen tijdeli jk niet leverbaar is. 

 

Beantwoording Kamervragen over de schijn van belangenverstrengeling met de totstandkoming van 

de Wmo 2015 

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de schijn van 

belangenverstrengeling met de totstandkoming van de Wmo 2015. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'VVD onder vuur om Wmo-advies' 

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Agema (PVV) over het bericht 

'VVD onder vuur om Wmo-advies'. 

 

Beantwoording Kamervragen over bericht inzake niet leveren huishoudelijke hulp maar wel een 

verplichte eigen bijdrage vragen 

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het het Kamerlid Agema (PVV) over de 

gemeente Eindhoven. Het bericht gaat over het niet leveren van huishoudelijke hulp en daar wel een 

verplichte eigen bijdrage voor vragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-bij-aanbieding-rapporten-over-medische-technologie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-inzicht-in-collectieve-middelen-voor-medicijnontwikkeling
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/kamerbrief-over-het-bericht-%E2%80%98ombudsman-mensen-krijgen-niet-de-zorg-waar-ze-recht-op-hebben%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/02/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-een-groeiend-aantal-geneesmiddelen-tijdelijk-niet-leverbaar-is
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/02/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-een-groeiend-aantal-geneesmiddelen-tijdelijk-niet-leverbaar-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/beantwoording-kamervragen-over-de-schijn-van-belangenverstrengeling-met-de-totstandkoming-van-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/beantwoording-kamervragen-over-de-schijn-van-belangenverstrengeling-met-de-totstandkoming-van-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vvd-onder-vuur-om-wmo-advies
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/beantwoording-kamervragen-over-bericht-inzake-niet-leveren-huishoudelijke-hulp-maar-wel-een-verplichte-eigen-bijdrage-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/08/beantwoording-kamervragen-over-bericht-inzake-niet-leveren-huishoudelijke-hulp-maar-wel-een-verplichte-eigen-bijdrage-vragen
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Rechtspraak 
 

Ontneming van meer dan 3,5 ton voor fraude bij SGL 

Rechtspraak.nl, 02-10-2018 

De oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) moet een bedrag van ruim 

315.000 euro aan de Staat betalen, zo besliste de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg 

vandaag.  

Het bedrag is een schatting van het voordeel dat de man heeft genoten met het verduisteren van geld 

en goederen van SGL. Eerder al werd hij in verband hiermee veroordeeld tot een celstraf van 2,5 

jaar. Zijn partner, die een celstraf van 8 maanden kreeg, moet een bedrag van bijna 56.000 euro 

betalen. De bedragen vallen lager uit dan de officier van justitie had gevorderd. Dit komt vooral 

doordat de rechtbank rekening houdt met de uitkomst van een civiele procedure tussen SGL en de 

oud-bestuurder.  

Uitspraken: ECLI:NL:RBLIM:2018:9250, ECLI:NL:RBLIM:2018:9251     

 

ECLI:NL:RVS:2018:3198  

Instantie Raad van State  

Datum uitspraak 03-10-2018 Datum publicatie 03-10-2018  

Zaaknummer 201709159/1/R2 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Bij besluit van 19 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonzorgvoorziening 

Achterberg West" vastgesteld. 

 

ECLI:NL:RBOBR:2018:4790  

Instantie Rechtbank Oost-Brabant  

Datum uitspraak 03-10-2018 Datum publicatie 03-10-2018  

Zaaknummer C/01/261623 / HA ZA 13-257 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak 

Inhoudsindicatie 

Contradictoir. IT-zaak over software voor een ZIS en EPD voor vier ziekenhuizen en een 

apotheekorganisatie. Vervolg op ECLI:NL:RBOBR:2016:3387. Zie voor deze kwestie ook 

ECLI:NL:HR:2018:426 (JBZ) en ECLI:NL:GHSHE:2016:2350 (TSZ). 

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:3560  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 19-09-2018 Datum publicatie 02-10-2018  

Zaaknummer C/08/220491 / KG ZA 18-208 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt. Eerst vragen dan klagen. 

 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Ontneming-van-meer-dan-3-5-ton-voor-fraude-bij-SGL.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:9250
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:9251
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3198
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:4790
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3560


 

 

Week 41  

News Update Zorg 

6/7 

ECLI:NL:RBOVE:2018:3562  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 19-09-2018 Datum publicatie 02-10-2018  

Zaaknummer C/08/220489 / KG ZA 18-207 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerkenKort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt 

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:3561  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 19-09-2018 Datum publicatie 02-10-2018  

Zaaknummer C/08/220492 / KG ZA 18-209 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Recht om te klagen verwerkt 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa: CAK moet tijdig verantwoording aanleveren 

Nieuwsbericht | 02-10-2018  

Het CAK moet de interne processen op orde krijgen en tijdig verantwoording afleggen over zijn 

werkzaamheden. Het CAK heeft een spilfunctie in de zorg en het is belangrijk dat het CAK zijn taken 

goed uitvoert, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben het CAK daarom deze zomer 

een aanwijzing opgelegd om tijdig zijn verantwoordingsdocumenten bij ons in te dienen.  

 

Autoriteit Consumenten & Markt 

Concentratiemelding  

Aurobindo Pharma wil, via dochteronderneming Agile Pharma, Apotex Europe en Apotex Nederland 

overnemen. 05-10-2018 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

AP rondt controle ziekenhuizen en zorgverzekeraars af 

05-10-2018 

Alle gecontroleerde ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een functionaris voor de 

gegevensbescherming (FG) aangesteld. Iedereen die dat wil kan ook makkelijk contact opnemen met 

de FG: hun (directe) contactgegevens zijn gepubliceerd op de websites van de organisaties. Dit is de 

opbrengst van een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij 91 ziekenhuizen en 33 

zorgverzekeraars. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3562
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3561
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/02/nza-cak-moet-tijdig-verantwoording-aanleveren
https://www.acm.nl/nl/publicaties/aurobindo-pharma-wil-dochteronderneming-agile-pharma-apotex-europe-en-apotex-nederland-overnemen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/aurobindo-pharma-wil-dochteronderneming-agile-pharma-apotex-europe-en-apotex-nederland-overnemen
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-rondt-controle-ziekenhuizen-en-zorgverzekeraars-af
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European Parliament 
 

MEPs back plans to boost joint assessment of medicines 

Press Releases PLENARY SESSION ENVI, 03-10-2018  

- pricing and reimbursement of medicines is a national competence 

- this 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 adopted on Wednesday aims to avoid duplicating national assessments to determine a 

medicine’s added value that help EU countries decide on pricing. 

Sectornieuws 
 

Check je ziekenhuis! 

NVZ, 04-10-2018 

De Nederlandse ziekenhuizen lanceren 4 oktober de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl.  

 

NVZ: Ziekenhuizen willen af van vele keurmerken 

NVZ, 02-10-2018 

Er zijn meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in omloop binnen de medisch -

specialistische zorg.  

 

Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14444/meps-back-plans-to-boost-joint-assessment-of-medicines
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3769-check-je-ziekenhuis
https://www.ziekenhuischeck.nl/
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3765-nvz-ziekenhuizen-willen-af-van-vele-keurmerken
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

