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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 15 - 29 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 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht 

op het terrein van de gezondheidszorg 

Brief regering; Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg 

23-10-2018 | Kamerstuk 34445 nr. 13 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Reactie ACM op verzoeken Minister om suggesties voor verscherping fusietoezicht  

Zie ook: 

Brief aan minister VWS over fusietoezicht in de zorg – ACM, 23-10-2018 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen en patiëntveiligheid 

25-10-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 111 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Tijd voor verbinding. De volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen 

Addendum bij ‘Tijd voor verbinding’. De volgende stap voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen  

Aanbiedingsbrief Plan van aanpak patiëntveiligheid in ziekenhuizen 

 

Brief regering; Surseance van betaling MC IJsselmeerziekenhuizen & MC Slotervaart  

24-10-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 110 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen 

29-10-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 112 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34445-13.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859468.pdf
https://www.acm.nl/nl/publicaties/brief-aan-minister-vws-over-fusietoezicht-de-zorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859678.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859680.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859681.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859679.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859607.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859809.pdf
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Zie ook: 

Zorgplicht na uitstel van betaling - Nieuwsbericht NZa | 23-10-2018  

Patiënten van het Slotervaart ziekenhuis en de IJsselmeer ziekenhuizen blijven voorlopig gewoon 

zorg ontvangen na de aanvraag van surseance van betaling. De Nederlandse Zorgautoriteit 

onderhoudt nauw contact met de grootste verzekeraar in de regio, Zilveren Kruis over de continuïteit 

van zorg voor de patiënten. Onzekerheid over de financiële situatie is ingrijpend voor patiënten en 

personeel van de ziekenhuizen. Om onrust te voorkomen is het essentieel dat patiënten er op kunnen 

vertrouwen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Toestemming verleend voor voortzetting IJsselmeerziekenhuizen - Rechtspraak.nl, 26-10-2018 

De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland heeft gisteravond zijn toestemming 

gegeven voor het voorlopig openhouden van de ziekenhuizen van de MC IJsselmeerziekenhuizen. 

Daarmee is zorg voor de patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen op dit moment gewaarborgd.  

 

Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen tot wijziging van het 

voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Ploumen houdende een verbod 

op winstuitkering door zorgverzekeraars 

Brief van de initiatiefnemers inzake verzoeken om advies over de novelle 

23-10-2018 | Kamerstuk 34995 nr. A | Eerste Kamer 

 

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet 

toetreding zorgaanbieders) 

Brief regering; Toezeggingen inzake de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders 

23-10-2018 | Kamerstuk 34767 nr. 10 | Tweede Kamer 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots 

op elke locatie’  

16-10-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 345 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’  

‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’   

Eindrapportage deel 2: Ruimte voor verpleeghuizen  

Overleg werkgevers en onderwijsinstellingen over inzet studenten in de vakantie   

 

Brief regering; Voorhang experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf   

18-10-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 346 | Tweede Kamer  

 

Brief regering Toekomst indicatiestelling Wlz (werkwijze) 

22-10-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 347 | Tweede Kamer 

Bijlagen: 

Uitkomst steekproef 2018  

Behoeftepeiling ontwikkeling indicatiestelling Wlz 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/23/zorgplicht-na-uitstel-van-betaling
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Toestemming-verleend-voor-voortzetting-IJsselmeerziekenhuizen.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34995-A.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-10.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-345.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-345.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858690.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858691.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858692.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858693.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-346.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-347.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859326.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-859327.pdf
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Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Wmo 

22-10-2018 | Kamerstuk 29538 nr. 275 | Tweede Kamer 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en 

forensische zorg (fz) 

24-10-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 428 | Tweede Kamer 

 

Geneesmiddelenbeleid 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 4 september 2018, over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het 

geneesmiddel CDCA 

18-10-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 523 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een 

mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en 

uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij 

inbegrepen 

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de 

Gezondheidswet en de Jeugdwet 

24-10-2018 | Kamerstuk 34111 nr. 25 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met 

de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie 

gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen 

Voorlopig verslag 

23-10-2018 | Kamerstuk 34874 nr. B | Eerste Kamer 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Rapport "Eenheid van taal in de Nederlandse zorg" van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 

15-10-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 161 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Eenheid van taal in de Nederlandse zorg. Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor 

betere zorg 

 

Brief regering; Rapport “Outcome-doelen in kaart” 

17-10-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 162 | Tweede Kamer  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-275.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859604.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859604.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29477-523.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859609.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-859609.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34874-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858575.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858575.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-162.pdf
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Bijlagen: 

Outcome-doelen in kaart 

Outcome-doelen in kaart: Bijlagen 

Memo rapport “Outcome-doelen in kaart" 

 

Brief regering; Rapport ‘Informatielandschap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie 

in de caresector: een overzicht’ 

18-10-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 163 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg 

 

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de 

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) 

Verslag 

23-10-2018 | Kamerstuk 34972 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Officiële publicaties 

Wet van 26 september 2018, houdende jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 2017 

23-10-2018 | Staatsblad 2018, 365 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Verzamelwet VWS 2018 

23-10-2018 | Staatsblad 2018, 356 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Wet van 26 september 2018 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de 

Voorjaarsnota) 

19-10-2018 | Staatsblad 2018, 361 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Reclamecode voor medische cosmetische behandelingen 

Nieuwsbericht | 19-10-2018  

Vanaf half oktober geldt een reclamecode op reclame voor medische cosmetische behandelingen 

uitgevoerd door artsen. De code is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS en is 

opgesteld door de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde. De code is onderdeel van de 

Nederlandse Reclame Code en geldt daarmee voor alle adverteerders in de branche. 

 

Kamerbrief over toezegging visie vertrouwen in de zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer wanneer de bewindspersonen 

van VWS met een gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg komen. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858704.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858705.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858706.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-163.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-163.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-858897.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-365.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-365.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-356.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-361.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-361.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-361.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/10/19/reclamecode-voor-medische-cosmetische-behandelingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/16/kamerbrief-over-toezegging-visie-vertrouwen-in-de-zorg


 

 

Week 44  

News Update Zorg 

5/9 

Kamerbrief over het bericht ‘Apotheker negeert arts bij keuze voor medicijn’  

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de 

commissiebrief over het bericht ‘Apotheker negeert arts bij keuze voor medicijn’. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over apothekers die een voorschrift van een arts negeren - Kamerstuk: 

Kamervragen | 29-10-2018 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de apotheker de keuze van de arts voor een 

bepaald medicijn negeert - Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2018 

 

Kamerbrief onderzoeksopzet evaluatie Besluit reële prijs 

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de opzet van het evaluatieonderzoek 

voor het Besluit reële prijs. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Verliest Delfzijl na ziekenhuis ook huisartsenpost? 

Stemming onder huisartsen geeft de doorslag’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) 

over het bericht ‘Verliest Delfzijl na ziekenhuis ook huisartsenpost? Stemming onder huisartsen geeft 

de doorslag’. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over de dreigende sluiting van de huisartsenpost in Delfzijl  - Kamerstuk: 

Kamervragen | 29-10-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ziekenhuispersoneel inschrijft op obligaties van het 

Bernhoven ziekenhuis 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2018 

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

over het bericht dat ziekenhuispersoneel inschrijft op obligaties van het Bernhoven ziekenhuis. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:CRVB:2018:3241  

Instantie Centrale Raad van Beroep  

Datum uitspraak 08-10-2018 Datum publicatie 23-10-2018  

Zaaknummer 18/4138 WMO15-VV 

Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht 

Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening+bodemzaak 

Inhoudsindicatie 

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting. Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende 

geconcretiseerd. Het college heeft ten onrechte niet bepaald wat de omvang van de verstrekte 

huishoudelijke ondersteuning is. In feite weet verzoeker door deze wijze van verstrekking van een 

maatwerkvoorziening tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen. Het college 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/29/kamerbrief-over-het-bericht-%E2%80%98apotheker-negeert-arts-bij-keuze-voor-medicijn%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-apothekers-die-een-voorschrift-van-een-arts-negeren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-apotheker-de-keuze-van-de-arts-voor-een-bepaald-medicijn-negeert
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-apotheker-de-keuze-van-de-arts-voor-een-bepaald-medicijn-negeert
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/29/kamerbrief-onderzoeksopzet-evaluatie-besluit-reele-prijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98verliest-delfzijl-na-ziekenhuis-ook-huisartsenpost-stemming-onder-huisartsen-geeft-de-doorslag%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98verliest-delfzijl-na-ziekenhuis-ook-huisartsenpost-stemming-onder-huisartsen-geeft-de-doorslag%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-de-dreigende-sluiting-van-de-huisartsenpost-in-delfzijl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-ziekenhuispersoneel-inschrijft-op-obligaties-van-het-bernhoven-ziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-ziekenhuispersoneel-inschrijft-op-obligaties-van-het-bernhoven-ziekenhuis
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3241
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heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met de in het leveringsplan genoemde activiteiten en frequentie 

een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd alsmede schone, draagbare en doelmatige 

kleding. 

Vernietiging bestreden besluit. De Raad bepaalt dat aan verzoeker gedurende 5,5 uur per week 

huishoudelijke ondersteuning wordt verstrekt. 

Zie ook: 

Uitspraak CRvB doodsteek resultaatgericht indiceren - Binnenlands Bestuur, 26-10-2018 

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:4036  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 24-10-2018 Datum publicatie 24-10-2018  

Zaaknummer C/08/223117 / KG ZA 18-285 

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Artikelen 125 lid 1 en artikel 45 e.v. Rv. Eiseres heeft i.h.k. van een aanbestedingsprocedure niet 

binnen de vereiste termijn van 20 kalenderdagen door rechtsgeldige betekening van een dagvaarding 

aan de gemeenten een kort geding jegens die gemeenten aanhangig gemaakt. Volgt niet-

ontvankelijkheid. 

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:4034  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 24-10-2018 Datum publicatie 24-10-2018  

Zaaknummer C/08/223043 / KG ZA 18-281 

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding. Niet voldaan aan geformuleerde geschiktheidseis m.b.t. personeel. Geen geldige 

inschrijving derhalve. 

 

ECLI:NL:CBB:2018:526  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven  

Datum uitspraak 23-10-2018 Datum publicatie 23-10-2018  

Zaaknummer 16/580, 16/581, 16/582, 16/583 en 16/1012 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2016:3477, Overig  

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Proceskostenveroordeling 

Inhoudsindicatie 

Mededingingsrecht. Hoger beroep. Overtreding van artikel 6, eerste lid, van de Mw en artikel 101, 

eerste lid, van het VWEU (kartelverbod). Marktverdelingsafspraak tussen franchisenemers actief op 

het gebied van textielverzorging voor de gezondheidszorg in Nederland. Het bestaan van de 

franchiseovereenkomsten laat onverlet dat de afspraak in overwegende mate een horizontaal 

karakter heeft. Enkele voortdurende overtreding. Geen groeps- of individuele vrijstelling van 

toepassing. Betrokken omzet omvat ook omzet die niet aantoonbaar door de overtreding is behaald. 

Verlaging ernstfactor van 1 naar 0,5. De omstandigheid dat na verlaging van de ernstfactor een 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/uitspraak-crvb-doodsteek-resultaatgericht.9600048.lynkx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:4036
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:4034
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2018:526
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boetebedrag resteert dat nog steeds aanzienlijk is, hangt samen met het feit dat de betrokken omzet 

mede gelet op de duur van de overtreding (van 1998 tot en met 2009) eveneens aanzienlijk  is. Het 

College acht boetes van € 9.393.000,-, € 1.398.000,-, € 1.635.000,- en € 154.000,- passend en 

geboden. 

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:6749  

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 11-09-2018 Datum publicatie 23-10-2018  

Zaaknummer C/13/649680 / KG ZA 18-618 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Aanbestedingsgeschil over het uitvoeren van jeugdhulp met verblijf. Van een redelijk handelende 

inschrijver mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt. Daarom dient een inschrijver zijn 

eventuele bezwaren tegen de voorgeschreven procedure bij de aanbestedende dienst duidelijk en in 

een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde te stellen, zodat eventuele onregelmatigheden zo nodig 

kunnen worden gecorrigeerd met zo min mogelijk consequenties voor het verloop van de 

aanbestedingsprocedure in haar geheel. Vordering afgewezen. 

 

ECLI:NL:RBOBR:2018:5213  

Instantie Rechtbank Oost-Brabant  

Datum uitspraak 19-10-2018 Datum publicatie 23-10-2018  

Zaaknummer C/01/337452 / KG ZA 18-486 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Vervolg op eerder vonnis van 3 mei 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:2237). Gemeenten 

hebben bij het vaststellen van het budget voor 2018 voor specialistische hulp onder Wmo wederom 

niet de juiste contractuele maatstaf gehanteerd. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel. 

 

ECLI:NL:RBOVE:2018:3843  

Instantie Rechtbank Overijssel  

Datum uitspraak 18-09-2018 Datum publicatie 16-10-2018  

Zaaknummer 7120842 \ HA VERZ 18-81 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Beschikking  

Inhoudsindicatie 

Verzoek om ontbinding arbeidsovereenkomst middellijk bestuurder van de vennootschap. Geen 

verwijtbaar handelen (e-grond). Ook geen ontbinding gerechtvaardigd op de h-grond. Het enkele feit 

dat de managementvennootschap van werknemer als statutair bestuurder ontslag is verleend, 

waardoor de arbeidsovereenkomst met werknemer inhoudsloos is geworden, brengt nog niet zonder 

meer een redelijke (h-)grond mee die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen 

rechtvaardigt. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op de g-grond, gegeven onder 

meer de gespannen verhoudingen tussen werknemer en de ava en de RvC. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:6749
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2018:5213
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3843


 

 

Week 44  

News Update Zorg 

8/9 

Sector nieuws 
 

Verdiepende analyses: stijging en daling zorgkosten in beeld 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 19-10-2018  

Een helder zicht op de ontwikkeling van zorgkosten. Dit biedt het rapport 'Verdiepende analyses 

zorglasten Zvw 2015' dat begin oktober 2018 is verschenen.  

 

Risicomanagement Zorgvastgoed kan beter 

NVZ, 17-10-2018 

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) geeft gezien de recente ontwikkelingen in het 

zorgvastgoed een actueel signaal af tot vermindering van de vastgoedrisico’s in de zorg.  

 

NVZ: Afspraak is afspraak 

NVZ, 17-10-2018 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zitten middenin de onderhandelingen over de budgetten voor 

2019. De afspraken uit het hoofdlijnenakkoord zijn daarbij leidend.  

 

Onderzoeksrapport Nictiz over betere informatie-uitwisseling langdurige zorg 

ActiZ, 24-10-2018 

Nictiz heeft het rapport ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’ uitgebracht. 

ActiZ herkent de uitkomsten van het onderzoek en werkt aan verbetering van de digitale 

gegevensuitwisseling binnen de sector en met andere sectoren (ziekenhuizen, huisartsen, enz. 

 

Cliënten tevreden over uitvoering pgb door zorgkantoor  

ZN, 25-10-2018 

Mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) hebben voor langdurige zorg, zijn tevreden over de 

uitvoering daarvan door het zorgkantoor.  

 

ZN: vernieuwing zorg begint bij ziekenhuizen 

ZN, 15-10-2018 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) doet in een brief aan de Tweede Kamer een appel op de 

ziekenhuissector om haast te maken met de vernieuwing van de zorg.  

Publicaties 
 

Regionale verschillen in zorguitgaven: wat zijn mogelijke verklaringen? 

CPB Discussion Paper 384 | 18 oktober 2018 

Zorggebruik en -uitgaven verschillen aanzienlijk tussen verschillende provincies in Nederland. In 

2013 waren bijvoorbeeld de gemiddelde zorguitgaven per persoon in Limburg 2181 euro, terwijl deze 

in Utrecht gemiddeld 1758 euro bedroegen. Wat veroorzaakt dit verschil?  

 

Artikel: Benchmark Ziekenhuizen 2018: sector vereist radicaal nieuw businessmodel 

BDO, 23-10-2018 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018/10/19/verdiepende-analyses-stijging-en-daling-zorgkosten-scherp-in-beeld
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3778-risicomanagement-zorgvastgoed-kan-beter
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3776-nvz-afspraak-is-afspraak
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/10/onderzoeksrapport-nictiz-over-betere-informatie-uitwisseling-langdurige-zorg
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3435331584
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3409543168
https://www.cpb.nl/publicatie/regionale-verschillen-in-zorguitgaven-wat-zijn-mogelijke-verklaringen
https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/benchmark-ziekenhuizen-2018-sector-vereist-radicaal-nieuw-businessmodel-bmz18
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Het lijkt financieel goed te gaan met de Nederlandse ziekenhuizen. Over 2017 scoorden zij gemiddeld 

een 7,2 voor hun financiële gezondheid. ‘Ruim voldoende’ dus, zelfs iets beter dan de 7,1 over 2016.  

 

ZIP 2018/176 - Art. - De hoofdlijnenakkoorden 2019-2022: transformatie en behoud 

Sijmons, J.G. - Er zijn voor de periode 2019-2022 opnieuw hoofdlijnenakkoorden gesloten over 

medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en 

wijkverpleging. De auteur licht de inhoud van deze vier akkoorden toe. 

  

JUTD 2018/129 - Hoofdartikel - Zorg, financiering en bekosting - Joint ownerschip in de zorg: 

oplossing voor krapte op arbeidsmarkt? 

Kamp van der, B. e.a.  
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