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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 8 -15 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 

Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) 

Brief regering; Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens (WNT)  

11-10-2018 | Kamerstuk 34366 nr. 3 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens 2015-2020 

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving 

Nader voorlopig verslag 

09-10-2018 | Kamerstuk 33980 nr. E | Eerste Kamer 

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 oktober 2018 

het nader voorlopig verslag (EK, E) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord. 

Positionering algemene ziekenhuizen 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake wettelijke verplichting tot overleg en dialoog  

10-10-2018 | Kamerstuk 27295 nr. 170 | Tweede Kamer 

 

Herziening Zorgstelsel 

Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’ 

(Kamerstuk 29689-896) 

15-10-2018 | Kamerstuk 29689 nr. 938 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34366-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858089.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27295-170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-858460.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-858460.pdf
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Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen 

11-10-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 426 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen 

 

Initiatiefnota van de leden Dijksma, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet 

gezond!” 

Brief van het lid Van Gerven inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota 

10-10-2018 | Kamerstuk 34834 nr. 6 | Tweede Kamer 

 

Brief van het lid Ploumen inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota 

10-10-2018 | Kamerstuk 34834 nr. 7 | Tweede Kamer  

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het artikel van de NOS inzake het bericht 

“Haperende ict in de zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen”  

10-10-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 159 | Tweede Kamer 

 

Tweede Kamer 

Kamer bespreekt het actieprogramma Werken in de zorg 

11 oktober 2018, debat - Met het actieprogramma Werken in de zorg willen minister De Jonge 

(Volksgezondheid), minister Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) 

het groeiende personeelstekort in de zorg aanpakken. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Ouderen adviseren over ouderenzorg 

Nieuwsbericht | 11-10-2018  

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de 

Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van 

Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen 

die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad, die bestaat uit 

11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, wordt vandaag 

gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.  

 

Minister Bruins tekent Green Deal voor duurzame zorg 

Nieuwsbericht | 10-10-2018  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag de Green Deal ‘Duurzame zorg 

voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en 

bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-426.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858227.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34834-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34834-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-159.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-159.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-het-actieprogramma-werken-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/10/11/ouderen-adviseren-over-ouderenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/10/10/minister-bruins-tekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
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CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde 

leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers. 

Samenvatting: 

Samenvatting Green Deal voor duurzame zorg - Publicatie | 10-10-2018 

Zie ook: 

NVZ tekent Green Deal voor duurzame zorg – NVZ, 11-10-2018 

ActiZ ondertekent Green Deal voor duurzame zorg – ActiZ, 10-10-2018 

ZN-voorzitter André Rouvoet tekent Green Deal – ZN, 10-10-2018 

LHV ondertekent Green Deal Zorg – LHV, 11-10-2018 

 

Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen Ontwerpbegroting ministerie VWS 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2018 

De ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis 

bieden de Tweede Kamer de antwoorden aan op de schriftelijke vragen over de 

Ontwerpwerpbegroting van het ministerie van VWS voor het jaar 2019. 

Bijlage: 

Antwoorden op schriftelijke vragen Ontwerpbegroting ministerie VWS 2019 - Kamerstuk: 

Kamervragen | 10-10-2018 

O.a.: 

Vraag 13 Hoeveel winst is er gemaakt in de Nederlandse zorgsector in 2018? 

Vraag 18 Hoe hebben de winsten en reserves van zorgverzekeraars zich ontwikkeld de afgelopen vijf 

jaar? 

Vraag 19 Hoe hebben de winsten en reserves van zorginstellingen (uitgesplitst naar ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, zelfstandige behandelcentra (zbc's), geestelijke gezondheidszorg (ggz-), jeugd-, 

thuiszorg- en eerstelijnsinstellingen) zich ontwikkeld de afgelopen vijf jaar? 

Vraag 20 Hoe hebben de winsten van farmaceuten en hulpmiddelenfabrikanten zich de afgelopen vijf 

jaar ontwikkeld? 

Vraag 311 Hoeveel en welke ziekenhuisfusies hebben plaatsgevonden de afgelopen tien jaar?  

Vraag 688 Wat zijn de gevolgen op de hoogte van de zorgpremie van het invoeren van een verbod op 

winstuitkering voor zorgverzekeraars? 

 

Kamerbrief over voortgang pilot waardegedreven hartzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018 

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

monitoring van de pilot voor een waardegedreven zorgmodel in de hartzorg. Binnen deze pilot werken 

betrokken partijen aan kwaliteitsverbetering van de zorg voor hartpatiënten. 

 

Kamerbrief over zorginformatiedeling in internationale context 

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over zijn ambities op het 

gebied van het internationaal delen van zorginformatie. Daarbij is het belang van de patiënt 

uitgangspunt. 

 

Kamerbrief over toename regeldruk in de zorg voor dementerenden thuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3771-nvz-tekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/10/actiz-ondertekent-green-deal-voor-duurzame-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3397517312
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/lhv-ondertekent-green-deal-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/10/kamerbrief-met-antwoorden-op-schriftelijke-vragen-ontwerpbegroting-ministerie-vws-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/12/kamerbrief-over-voortgang-pilot-waardegedreven-hartzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/12/kamerbrief-over-zorginformatiedeling-in-internationale-context
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/15/kamerbrief-over-toename-regeldruk-in-de-zorg-voor-dementerenden-thuis
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Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van ActiZ en BTN waarin 

zorgen worden geuit over de extra regeldruk inzake de regeling 'Transparantie zorgaanbieders 

casemanagement dementie'. 

 

Kamerbrief over 'Gezond vertrouwen' over ontwikkeling van het Wmo-toezicht 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond 

vertrouwen’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze brief gaat in het bijzonder in op 

hoe gemeenten in samenwerking met de IGJ en Toezicht Sociaal Domein het toezicht binnen het 

sociaal domein gaan doorontwikkelen. 

 

Kamerbrief over de pilots met gespecialiseerde cliёntondersteuning 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018 

Minister De Jonge (VWS0 informeert de Tweede Kamer over de pilots met meer gespecialiseerde 

vormen van (cliёnt)ondersteuning. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar 

toezichthouders verhogen eigen beloning’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2018 

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

‘Zeeuwse zorginstelling is in nood maar toezichthouders verhogen eigen beloning’.  

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RVS:2018:3298  

Instantie Raad van State  

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

Zaaknummer 201801209/1/A3 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2018:131, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf 

afgedaan  

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Bij besluiten van 19 mei 2016 heeft het CBG aan Synthon B.V. en Mylan B.V. handelsvergunningen 

verleend voor de geneesmiddelen "Brabio 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, 

RVG 115980", "Sclerthon 20 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 115987" 

en "Glatirameeracetaat Mylan 20mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit, RVG 

115993" (hierna: de vergunde geneesmiddelen). 

 

ECLI:NL:CRVB:2018:3117  

Instantie Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak 03-10-2018 Datum publicatie 11-10-2018  

Zaaknummer 17/8108 WMO15 

Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/15/kamerbrief-over-gezond-vertrouwen-over-ontwikkeling-van-het-wmo-toezicht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/15/kamerbrief-over-de-pilots-met-gespecialiseerde-cli%D1%91ntondersteuning
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98zeeuwse-zorginstelling-is-in-nood-maar-toezichthouders-verhogen-eigen-beloning%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/15/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98zeeuwse-zorginstelling-is-in-nood-maar-toezichthouders-verhogen-eigen-beloning%E2%80%99
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3298
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3117
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Betrokkene, een cliëntenraad als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wmcz, is geen 

belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De functie van de cliëntenraad is beperkt tot 

het geven van advies. Gezien zijn specifieke functie als medezeggenschapsorgaan in de interne 

verhouding tot de instelling, is het belang van betrokkene niet rechtstreeks bij de aan cliënten van de 

instelling gerichte brieven van het college. Van een ledenbestand en een verenigingsbestuur is geen 

sprake. 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa publiceert Stand van de zorg: investeren in gezondheidswinst 

Nieuwsbericht | 12-10-2018  

Inwoners van Nederland hebben toegang tot goede, betaalbare zorg als zij dat nodig hebben. Maar 

dat is niet vanzelfsprekend. We staan voor grote uitdagingen. “De zorg is in Nederland goed 

geregeld, maar om dit zo te houden vraagt de toekomst om een fundamenteel andere benadering. De 

NZa gaat hierover graag de dialoog aan,” zegt Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur 

van de Nederlandse Zorgautoriteit in de jaarlijkse Stand van de zorg. “We zien samenwerking als de 

sleutel om innovatie en preventie, maar ook een integrale benadering van zorg en meer substitutie 

mogelijk te maken. Wij zullen er alles aan doen om deze samenwerking te ontwikkelen, stimuleren en 

verankeren. Het is nodig om de vernieuwing tot stand te brengen voor goede, betaalbare en 

toegankelijke zorg te blijven leveren.” 

 

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering 

Nieuwsbericht | 11-10-2018  

Geven zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie zodat mensen in staat z ijn om de 

zorgverzekering te kiezen die bij hen past? Dat controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 

komende maanden. We kijken dit jaar specifiek of de informatie die mensen nodig hebben voor hun 

keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook kijken we of zorgverzekeraars inspelen op de 

veranderende online informatiebehoefte van verzekerden. 

Publicaties 
 

1. NTB 2018/59 - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, De semipublieke sector in de Wet 

Normering Topinkomens: inzichten voor het algemeen bestuursrecht 

Amerongen van, N.H.  

2. MP 2018/256 - Art. - Inkoop in de zorg: over de zorgplicht en machtsverhoudingen 

Boer de, C.J.  

3. ESB 4766 Ziekenhuisfusies 

11-10-2018 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/12/nza-publiceert-stand-van-de-zorg-investeren-in-gezondheidswinst
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/NZa%20publiceert%20Stand%20van%20de%20zorg:%20investeren%20in%20gezondheidswinst
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/11/nza-controleert-zorgverzekeraars-op-goede-keuze-informatie-over-zorgverzekering
https://esb.nu/esb/20045405/esb4766-ziekenhuisfusies
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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   
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