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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 30 september – 7 oktober 

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    

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; CPB-onderzoek inzake vrijwillig eigen risico  

07-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 29689, nr. 1025 

Bijlage: 

CPB Discussion Paper ‘Selection and moral hazard effects in healthcare’  

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Evaluatie toezicht Careyn  

04-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 447 

Bijlage: 

Evaluatierapport IGJ. Effectiviteit van toezicht in de casus Careyn 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Eindrapportage Platform Inkoopkracht  

04-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 29477, nr. 613 

Bijlage: 

Eindrapportage Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen  

Zie ook: 

Ontwikkelingen dure geneesmiddelen – NVZ, 07-10-2019 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-902165.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29689
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-447.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-902006.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-902138.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-902139.pdf
https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/ontwikkelingen-dure-geneesmiddelen
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Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de 

referentielanden 

Voorlopig verslag  

02-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. B 

 

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

hulpmiddelen) 

Nadere memorie van antwoord  

04-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35043, nr. E 

 

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

van rechtspersoonlijkheid van het CIZ 

Nota naar aanleiding van het verslag  

01-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35270, nr. 6 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars versterkt 

Nieuwsbericht | 08-10-2019  

Verzekerden worden meer betrokken bij de totstandkoming van beleid van zorgverzekeraars. Dat 

heeft minister Bruins voor Medische Zorg besloten. Door een aanpassing van de 

Zorgverzekeringswet kunnen zorgverzekeraars straks wensen en behoeften van verzekerden beter 

meenemen in hun beleid. Het gaat om meer inspraak van verzekerden bij het zorginkoop- en het 

communicatiebeleid van zorgverzekeraars. 

Zie ook: 

Kamer bespreekt versterking invloed verzekerden op zorgverzekeraars – Tweede Kamer, 03-10-2019 

Stemminguitslagen: 

- Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van 

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971) – wetsvoorstel 

aangenomen 

- Moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet 

 

Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken 

Nieuwsbericht | 04-10-2019  

Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om 

opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Dat hebben de ministers De Jonge 

(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Bruins (Medische Zorg en Sport) afgesproken met de 

zorgverzekeraars. Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandeld arts voldoende. 

Het is één van de maatregelen die wordt genomen om de onnodige administratie in de zorg te lijf te 

gaan. 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-902140.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35270-6.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/08/invloed-verzekerden-op-beleid-zorgverzekeraars-versterkt
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-versterking-invloed-verzekerden-op
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P15909
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P15909
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P15910
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/10/04/eenmalige-diagnose-voor-chronisch-zieken
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Kamerbrief over Gespecificeerde Toestemming Structureel 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek door het 

programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Het programma GTS heeft gezocht 

naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke oplossing voor de uitvoering van artikel 15a, lid 2 van de 

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).  

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlagen: 

Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel - Rapport | 09-08-2019 

Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel - Juridische toestemming route map bij het 

kennisdocument - Rapport | 04-10-2019 

Gegevensbescherming door ontwerp - Rapport | 01-08-2019 

Eindrapportage Validatie van online toestemmingsvoorziening - Rapport | 23-05-2019 

PBLQ Met succes online toestemmingen registreren - Rapport | 24-05-2019 

Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel - Scenario wetsartikel Gespecificeerde 

toestemming - Rapport | 09-08-2019 - Advies over de (uitwerking van) gespecificeerde toestemming 

bij elektronische gegevensuitwisseling (Wabvpz) - Brief | 18-09-2019 

Bijlage totstandkoming gespecificeerde toestemming - Publicatie | 04-10-2019 

 

Kamerbrief met reactie op artikel over secundair gebruik data 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019 

Minister Bruins reageert op het artikel 'Strenge privacyregels hinderen medisch onderzoek in 

Nederland'. 

 

Kamerbrief over bescherming van gezondheidsgegevens 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het beleid inzake bescherming van 

gezondheidsgegevens en gebruikers van applicaties (apps) waarin gezondheidsgegevens worden 

opgeslagen. 

Bijlage: 

Analyse van de position paper van Patiëntenfederatie Nederland - Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-

2019 

 

Kamerbrief over Voortgang vervanging UZI-certificaten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vervanging van enkele UZI -

certificaten. UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie. 

 

Kamerbrief over vierde voortgangsrapportage Relocatie EMA 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer de Vierde voortgangsrapportage over de bouw van de 

nieuwbouw voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). 

Bijlage: 

Het vierde schriftelijk verslag over de bouw van het permanente gebouw - Kamerstuk: Kamerbrief | 

04-10-2019 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-gespecificeerde-toestemming-structureel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-reactie-artikel-fd-over-secundair-gebruik-data
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/commissiebrief-inzake-verzoek-om-stand-van-zaken-over-de-zienswijze-op-het-voorstel-van-de-patintenfederatie-nederland-over-het-creren-van-een-patintgeheim
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-voortgang-vervanging-uzi-certificaten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-vierde-voortgangsrapportage-relocatie-ema
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Kamerbrief over Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2019 

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

de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg. 

Bijlagen: 

Infographic - Voortgang (Ont)regel de Zorg 2019 - Brochure | 04-10-2019 

(Ont)Regel de Zorg - Rapport | 04-10-2019 

Blijk van vertrouwen - Rapport | 04-10-2019 

 

Kamerbrief over contracteerproces ggz 

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-10-2019 

Staatsecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over het contracteerproces ggz.  

Bijlagen:  

Ontwikkeling (niet-)gecontracteerde ggz 2016-2019 – macro-cijfers - Rapport | 03-10-2019 

Verdiepend onderzoek ggz: stimuleren van contracteren - Brief | 03-10-2019 

Stimuleren van contracteren in de ggz: wat te leren van redenen om geen contract aan te gaan? - 

Rapport | 03-10-2019 

Stimuleren van contracteren in de ggz: wat te leren van redenen om geen contract aan te gaan? - 

Kwalitatieve verkenning op de monitor contractering ggz 2019 - Brief | 03-10-2019 

Zie ook: 

Onderzoek biedt handvatten om contracteren in de ggz te stimuleren - Nieuwsbericht NZa | 03-10-

2019 

Afspraken tussen zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders bevorderen zorg voor cliënten – ZN, 03-10-

2019 

 

Aanbieding afschrift reactie op brief Urk over toekomstverkenning zorg Flevoland 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van de gemeente 

Urk over het rapport 'Toekomstverkenning zorg in Flevoland'. 

Bijlage: 

Reactie op brief Urk over toekomstverkenning zorg Flevoland - Brief | 01-10-2019 

 

Kamerbrief over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en 

Zuidoost Groningen. 

 

Kamerbrief over concept Algemene Maatregel van Bestuur acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de AMvB acute zorg. 

 

Kamerbrief over toegankelijkheid acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2019 

Minister Bruins meldt de uitkomsten van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit naar de 

toegankelijkheid van de zorg op de spoedeisende hulp en de ambulancezorg. 

Bijlage: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/kamerbrief-over-voortgang-programma-ontregel-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/03/kamerbrief-over-bevorderen-contractering-ggz
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/03/onderzoek-biedt-handvatten-om-contracteren-in-de-ggz-te-stimuleren
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4282318848
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/02/commissiebrief-inzake-afschrift-brief-gemeente-urk-aan-minister-voor-mzs-mbt-rapport-toekomstverkenning-zorg-in-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/02/kamerbrief-over-de-toekomst-van-de-ziekenhuiszorg-in-drenthe-en-zuidoost-groningen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/kamerbrief-over-concept-amvb-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/kamerbrief-over-toegankelijkheid-acute-zorg
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Toegankelijkheid acute zorg - Brief | 20-09-2019 

 

Kamerbrief met reactie op Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-10-2019 

Minister De Jonge stuurt een reactie op de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2019 van Ernst 

& Young. 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage programma Volwaardig leven 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage programma 

Volwaardig leven. 

Bijlagen: 

Inzicht in de uitvoeringspraktijk van AVG-poliklinieken – een inventarisatie - Rapport | 10-09-2019 

Voortgang programma Volwaardig leven - eenvoudig verteld - Rapport | 30-09-2019 

Programma Volwaardig Leven - Brochure | 30-09-2019 

Voortgangsrapportage Volwaardig leven - Rapport | 30-09-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over de zorggroep Aventura 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de zorggroep Aventura. 

 

Beantwoording Kamervragen over doorgaan invoering functiedifferentiatie verpleegkundigen 

Amsterdam UMC 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht dat het Amsterdam UMC doorgaat met de 

invoering van functiedifferentiatie onder verpleegkundigen (wetsvoorstel BIG-II), ondanks de oproep 

een pas op de plaats te maken. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat gemeenten massaal korten op het sociaal domein  

Kamerstuk: Kamervragen | 03-10-2019 

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over het bericht dat gemeenten massaal korten op het 

sociaal domein. 

 

Beantwoording Kamervragen over oproep transparante medicijnprijzen 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over het bericht dat hij de fabrikant Leadiant ter verantwoording 

heeft geroepen vanwege het 500 maal zo duur maken van het geneesmiddel CDCA. 

 

Beantwoording Kamervragen over noodsituatie psychiatrische zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over berichten van medewerkers van zorginstelling 

GGNet die de noodklok luiden over onvoldoende opvang voor mensen in acute psychische nood. 

 

Beantwoording Kamervragen over het af en toe in een instelling kunnen verblijven van ouderen en 

gehandicapten 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-10-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/commissiebrief-inzake-verzoek-om-reactie-op-barometer-nederlandse-gezondheidszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-programma-volwaardig-leven
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/07/beantwoording-kamervragen-over-de-zorggroep-aventura
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/beantwoording-kamervragen-over-invoering-functiedifferentiatie-verpleegkundigen-amsterdam-umc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/04/beantwoording-kamervragen-over-invoering-functiedifferentiatie-verpleegkundigen-amsterdam-umc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-gemeenten-massaal-korten-op-het-sociaal-domein
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/02/beantwoording-kamervragen-over-oproep-transparante-medicijnprijzen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/02/beantwoording-kamervragen-over-de-noodsituatie-in-de-psychiatrische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/beantwoording-kamervragen-over-het-af-en-toe-in-een-instelling-kunnen-verblijven-van-ouderen-en-gehandicapten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/beantwoording-kamervragen-over-het-af-en-toe-in-een-instelling-kunnen-verblijven-van-ouderen-en-gehandicapten
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Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over het af en toe in een instelling kunnen verblijven 

van ouderen en gehandicapten. 

 

Beantwoording Kamervragen over 'Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden voor de 

Nederlandse zorg' 

Kamerstuk | 01-10-2019 

Minister Der Jonge beantwoordt de vragen over 'Zuid- en Oost-Europeanen die omgeschoold worden 

voor de Nederlandse zorg' 

 

Beantwoording Kamervragen over de uitzending van De Monitor over ICT in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-09-2019 

Minister Bruins beantwoord vragen over de uitzending van De Monitor over ICT in de zorg.  

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat hulpverleners afhaken door te lage zorgtarieven 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht dat hulpverleners afhaken door te lage 

zorgtarieven. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg 

gaan schrappen zonder alternatieve opvang 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-09-2019 

Minister De Jonge beatnwoordt vragen over het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische 

jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang. 

 

Beantwoording Kamervragen over schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel 

ambulante jeugdzorg beschikbaar is 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-09-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, 

dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz 

Nieuwsbericht | 04-10-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om in de contracten 

concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Om de doelen te 

halen die ze zich gezamenlijk gesteld hebben in het hoofdlijnenakkoord, is een grote inspanning 

nodig van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. In dit akkoord hebben zij gezamenlijk 

afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te kunnen leveren, onder andere door meer in te 

zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie is 

hierbij belangrijk. In de inkoopcontracten voor 2019 zagen wij hier te weinig van terug. Op dit moment 

voeren zorgverzekeraars en ziekenhuizen weer volop gesprekken om de contracten voor volgend jaar 

te sluiten. Wij verwachten nu concrete afspraken in deze contracten. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/beantwoording-kamervragen-over-zuid-en-oost-europeanen-die-omgeschoold-worden-voor-de-nederlandse-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/01/beantwoording-kamervragen-over-zuid-en-oost-europeanen-die-omgeschoold-worden-voor-de-nederlandse-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-de-uitzending-van-de-monitor-over-ict-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-hulpverleners-afhaken-door-te-lage-zorgtarieven
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-gemeenten-bedden-in-de-specialistische-jeugdzorg-gaan-schrappen-zonder-alternatieve-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-gemeenten-bedden-in-de-specialistische-jeugdzorg-gaan-schrappen-zonder-alternatieve-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-het-schrappen-van-zware-jeugdzorg-voordat-alternatieve-dan-wel-ambulante-jeugdzorg-beschikbaar-is
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/09/30/beantwoording-kamervragen-over-het-schrappen-van-zware-jeugdzorg-voordat-alternatieve-dan-wel-ambulante-jeugdzorg-beschikbaar-is
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/nza-focus-op-verplaatsing-van-zorg-en-waardengedreven-zorg-in-contractering-msz
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Autoriteit Consument & Markt 

Meer onderzoek nodig naar wijkverpleging bij overname TSN door Espria 

01-10-2019 

Zorgconcern Espria wil TSN Thuiszorg overnemen. Ze hebben dit voornemen in juli bij de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) gemeld. Beide zorginstellingen bieden zorg zoals wijkverpleging, 

verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf (bijvoorbeeld na een ziekenhuisbehandeling) aan kwetsbare 

mensen. Espria doet dit in Noord- en Midden-Nederland. TSN is vooral actief in Groningen. De ACM 

heeft de aanvraag beoordeeld en vindt nader onderzoek naar de gevolgen van deze overname voor 

de wijkverpleging noodzakelijk. Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen 

probleem. 

Na het eerste onderzoek komt de ACM tot de voorlopige conclusie dat Espria en TSN in de 

wijkverpleging, vooral in Zuidoost Groningen, allebei groot zi jn. Er zijn wel andere, kleinere, 

aanbieders, maar die lijken niet altijd een alternatief te kunnen bieden. Toetreding door nieuwe 

zorgaanbieders in het gebied lijkt ook niet makkelijk. De overname kan dus gevolgen hebben voor de 

prijs, kwaliteit en innovatie van de dienstverlening in deze regio. Daarom wil de ACM een 

diepgaander onderzoek doen en stelt zij nu de eis dat een vergunning nodig is voor deze overname.  

 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg 

Nieuwsbericht | 04-10-2019  

Als gevolg van een datalek in een jeugdzorginstelling eerder dit jaar hebben ICT en 

informatiebeveiliging in de jeugdzorg extra aandacht gekregen binnen de IGJ.  Jeugdhulp is, net 

zoals veel andere sectoren, steeds meer afhankelijk van ICT. Informatiebeveiliging bij het gebruik 

hiervan is belangrijk. De inspectie wil met het uitzetten van een vragenlijst nagaan waar de jeugdzorg 

staat als het gaat om ICT en informatiebeveiliging. 

 

Meer transparantie nodig in overeenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische 

hulpmiddelen 

Nieuwsbericht | 07-10-2019  

De dienstverleningsovereenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische 

hulpmiddelen moeten transparanter worden. In een onderzoek naar gunstbetoon bij medische 

hulpmiddelen zag de inspectie dat er weliswaar altijd een dienstverleningsovereenkomst is 

opgemaakt, maar dat die meestal te weinig inzicht geeft in de geleverde dienst en vergoeding. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:PHR:2019:999  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 13-09-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 19/01544 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Vordering tot voeging in cassatie. Art. 217 Rv. Voldoende belang bij vordering tot voeging. HR 24 

februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:306. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/meer-onderzoek-nodig-naar-wijkverpleging-bij-overname-tsn-door-espria
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/04/ict-en-informatiebeveiliging-in-de-jeugdzorg
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/07/meer-transparantie-nodig-in-overeenkomsten-tussen-zorgprofessionals-en-leveranciers-van-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/07/meer-transparantie-nodig-in-overeenkomsten-tussen-zorgprofessionals-en-leveranciers-van-medische-hulpmiddelen
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:999
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ECLI:NL:HR:2019:1490  

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 04-10-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 18/00869 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:616, Gevolgd  

In cassatie op: ECLI:NL:GHDHA:2017:3383, Bekrachtiging/bevestiging  

Rechtsgebieden Insolventierecht 

Bijzondere kenmerken Artikel 81 RO-zaken, Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Voortzetting failliet ziekenhuis na pre-packprocedure. 

Ongerechtvaardigde verrijking dan wel onrechtmatig handelen van voortzettende onderneming? 

 

ECLI:NL:HR:2019:1492  

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 04-10-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 18/00870 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:557, Gevolgd  

In cassatie op: ECLI:NL:GHDHA:2017:3385, Bekrachtiging/bevestiging  

Rechtsgebieden Insolventierecht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Insolventierecht. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van beoogd curator (stille 

bewindvoerder of stille curator) tijdens pre-packprocedure en tijdens daarop volgend faillissement. 

 

ECLI:NL:HR:2019:1493  

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 04-10-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 18/00866 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:617, Gevolgd  

In cassatie op: ECLI:NL:GHDHA:2017:3384, Bekrachtiging/bevestiging  

Rechtsgebieden Insolventierecht 

Bijzondere kenmerken Artikel 81 RO-zaken, Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Art. 81 lid 1 RO. Insolventierecht. Voortzetting failliet ziekenhuis na pre-packprocedure. 

Ongerechtvaardigde verrijking dan wel onrechtmatig handelen van voortzettende onderneming? 

 

ECLI:NL:HR:2019:1494  

Instantie Hoge Raad  

Datum uitspraak 04-10-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 18/00867 

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:558, Gevolgd  

In cassatie op: ECLI:NL:GHDHA:2017:3386  

Rechtsgebieden Insolventierecht 

Bijzondere kenmerken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Insolventierecht. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid van beoogd curator (stille 

bewindvoerder of stille curator) tijdens pre-packprocedure en tijdens daarop volgend faillissement. 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1490
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1492
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1493
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1494
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ECLI:NL:PHR:2019:891  

Instantie Parket bij de Hoge Raad  

Datum conclusie 13-09-2019 Datum publicatie 04-10-2019 Zaaknummer 18/03770 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Inhoudsindicatie 

Aanbestedingsrecht. Topsegmenteis. Technische specificatie? Art. 2.75 en 2.76 Aanbestedingswet 

2012. Proportionaliteit. 

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:3445  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 01-10-2019 Datum publicatie 01-10-2019 Zaaknummer 08/996095-15 (P) 

Rechtsgebieden Strafrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 59-jarige man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 

maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur. De man heeft zich als bestuurder 

en directeur van de apotheek schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van een grote hoeveelheid 

declaraties. De apotheek diende de valse declaraties vervolgens in bij zorgverzekeraars, die 

vervolgens dit aan de apotheek uitkeerden. 

Sectornieuws 
 

Zorginstituut neemt regie op onderdeel Kwaliteitsstatuut GGZ 

Zorginstituut Nederland | Nieuwsbericht | 03-10-2019  

Zorginstituut Nederland neemt bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie 

over op het onderdeel ‘regiebehandelaarschap’.  

 

ZN: Verplicht ICT-leveranciers tot gebruik open standaarden voor gegevensuitwisseling in de zorg 

ZN, 07-10-2019 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat minister Bruins volgend jaar met een wet komt die 

leveranciers en zorgaanbieders verplicht om gebruik te maken van open standaarden voor 

gegevensuitwisseling in de zorg.  

 

Verplichte vermelding BIG-nummer in wachtkamer moet uit wetsvoorstel 

KNMG, 04-10-2019 

De KNMG, KNMT, ANT, KNMP, KNGF, NAPA en OVAL kunnen zich vinden in de vermelding van 

BIG-nummers van zorgverleners bij namen op websites, in digitale handtekeningen en op verzoek.  

 

LHV uit zorgen over gegevensuitwisseling in de zorg  

LHV, 03-10-2019 

Op woensdag 9 oktober gaat de Tweede Kamer in debat met minister Bruins over 

gegevensuitwisseling in de zorg. De eerder aangekondigde nieuwe wetgeving op dit gebied is er nog 

niet, maar desalniettemin is er vanuit de huisartsenzorg genoeg dat om aandacht vraagt op dit vlak.  

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:891
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:3445
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/10/03/zorginstituut-neemt-regie-op-onderdeel-kwaliteitsstatuut-ggz
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4292214784
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/verplichte-vermelding-big-nummer-in-wachtkamer-moet-uit-wetsvoorstel.htm
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/lhv-uit-zorgen-over-gegevensuitwisseling-de-zorg
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Bevindingen evaluatiecommissie RVS 

RVS Nieuwsbericht | 03-10-2019 

Een externe commissie heeft het functioneren van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS) tijdens de eerste raadsperiode 2015 – 2018 geëvalueerd. Dit is de eerste keer dat een 

evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd.  

 

Werknemers en werkgevers bereiken onderhandelaarsakkoord Jeugdzorg 

FNV, 01-10-2019 

De vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland hebben op 30 

september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao gesloten. 
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