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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 7 – 28 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    

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde 

investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet 

vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) 

Brief van de minister voor MZS over de intrekking van wetsvoorstel 33168  

28-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 33168, nr. P 

Zie ook: 

Wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg ingetrokken – 

Eerste Kamer, 28-10-2019 

 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) 

Koninklijke boodschap 

08-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35299, nr. 1 

 

Voorstel van wet  

08-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35299, nr. 2 

 

Memorie van toelichting  

08-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35299, nr. 3 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

08-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35299, nr. 4 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-906512.pdf
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191028/wetsvoorstel_vergroten
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35299-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35299-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35299-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35299-4.pdf
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Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief commissie; Openbaarmaking van de quick scan ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg’   

17-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 32620, nr. 237 

Bijlage: 

Quick scan ‘wachttijden en wachtlijsten in de zorg’   

 

Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio 

Brief regering; Moties en toezeggingen Notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 

zorg in de regio (Kamerstuk 35138)  

16-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35138, nr. 10 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Toezeggingen over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve 

lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en 

één tarief te hanteren  

17-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 451  

 

Brief regering; Voorhangbrief prestatie ‘coördinatiefunctie verblijf’   

16-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 452 

 

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

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Gewijzigd voorstel van wet  

10-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34971, nr. A 

 

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 

Derde nader verslag  

09-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34445, nr. 17 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie om stand van zaken over de zienswijze op het voorstel 

van de Patiëntenfederatie Nederland over het creëren van een patiëntgeheim  

10-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 190 

 

Brief regering; Informatieveiligheid en Privacy in de zorg  

14-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 193 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-237.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-905681.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35138-10.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35138-10.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-451.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-451.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-451.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-452.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-A.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34445-17.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-903815.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-903815.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-904119.pdf


 

 

Week 42-44  

News Update Zorg 

3/17 

Langdurige zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2019, over eigen bijdragen in de zorg  

14-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 264 

 

Brief regering; Definitieve kaderbrief Wlz 2020  

28-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 265 

Bijlagen: 

Advies over de benutting van het budgettair kader Wlz 2019 

Rapport bij het augustus-advies over de benutting van het budgettair kader Wlz 2019 

Addendum op het augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2019 

 

Thuiszorg en wijkverpleging 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 september 2019, over Wijkverpleging  

14-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 23235, nr. 185 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief Presidium; Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving (RVS) inzake acute zorg  

11-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 31016, nr. 253 

 

Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de 

referentielanden 

Memorie van antwoord  

24-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. C 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Resultaten verkenning regieverpleegkundige  

11-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 29282, nr. 381 

Bijlage: 

Afschrift brief dhr Rinnooy Kan inzake terugkoppeling verkenningsgesprekken wetsvoorstel BIG I I 

inzake de regieverpleegkundigen 

Zie ook: 

Minister Bruins: definitief een streep door wetsvoorstel BIG-II - Nieuwsbericht Rijksoverheid, 09-10-

2019  

Vraag & Antwoord wet BIG-II - Publicatie Rijksoverheid, 09-10-2019 

Wetvoorstel BiG II definitief van tafel - Brancheorganisaties Zorg, 09-10-2019 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-904142.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-906552.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-906553.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-906555.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-906556.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-904159.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-904050.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-904050.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-903874.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-903875.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-903875.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/10/09/minister-bruins-definitief-een-streep-door-wetsvoorstel-big-ii
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/10/09/vraag--antwoord-wet-big-ii
https://www.brancheorganisatieszorg.nl/nieuws_list/wetvoorstel-big-ii-definitief-van-tafel/
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Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en 

ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL)  

Nader voorlopig verslag  

07-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. E 

 

Nadere memorie van antwoord  

08-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. F 

 

Brief van de ministers van EZK en van Financiën inzake nadere procedure van wetsvoorstel 

Machtigingswet oprichting Invest-NL  

15-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. G  

 

Eindverslag  

16-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35123, nr. H  

 

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

generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)  

Tweede nota van wijziging  

24-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34972, nr. 14 

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

25-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34972, nr. 15 

 

Eerste Kamer 

De Eerste Kamer heeft op 15 oktober 2019 het voorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043) als 

hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend. 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 1 oktober 2019, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het 

zorgpakket Zvw 2020  

11-10-2019 Staatsblad 2019, 314 

 

Besluit van 4 oktober 2019, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voor de verdere doorvoering van het abonnementstarief voor 

maatschappelijke ondersteuning, de aanpassing van de bijdragesystematiek voor persoonsgebonden 

budgetten voor beschermd wonen en het regelen van een bevoegdheid voor het inkorten van de 

termijn waarover de bijdrage wordt geïnd of kwijtschelden van een bijdrage in het geval een verzuim 

in het opleggen daarvan niet aan de verzekerde of cliënt te wijten is  

17-10-2019 Staatsblad 2019, 319 

 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2019, nr. 

2019-0000450806, houdende wijziging van de bedragen van het algemeen bezoldigingsmaximum in 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-G.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-G.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35123-H.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-14.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-906487.pdf
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35043_wet_medische_hulpmiddelen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-314.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-319.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49153.pdf
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de Wet normering topinkomens voor 2020 en van de maximale bezoldiging van topfunctionarissen 

zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf maanden van de functievervulling in het 

Uitvoeringsbesluit WNT voor 2020  

10-10-2019 Staatscourant 2019, 49153 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport         

Bruins start gesprekken over medicijnen in India 

Nieuwsbericht | 17-10-2019  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport is in India gesprekken gestart over tekorten van 

(grondstoffen van) medicijnen. Doel is samen tot een strategie te komen om tekorten in de toekomst 

te verminderen, zowel in Nederland, India en Europa. Bruins heeft gesproken met de Indiase minister 

Harsh Vardhan voor Gezondheidszorg en Welzijn, de koepel van geneesmiddelenfabrikanten en de 

toezichthouder voor medicijnen in India. 

 

Minister Bruins: verbetering toegang nieuwe geneesmiddelen 

Nieuwsbericht | 22-10-2019  

De toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen voor ernstige en vaak zeldzame 

aandoeningen, zoals weesgeneesmiddelen wordt verbeterd. Dat heeft minister Bruno Bruins 

(Medische Zorg) besloten. Op dit moment worden bijna alle nieuwe geneesmiddelen vergoed uit het 

basispakket. Daar waar de toegang soms nog knelt, kan een fabrikant nu onder strenge voorwaarden 

meer onderzoek doen terwijl alle patiënten toegang krijgen tot het geneesmiddel. De Voorwaardelijke 

Toelating van geneesmiddelen wordt hierop ingericht. 

Documenten: 

Kamerbrief over beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen - Kamerstuk: Kamerbrief | 

22-10-2019 

Uitvoeringstoets procedure voorwaardelijke toelating geneesmiddelen - Rapport | 27-08-2019 

Zie ook: 

Veelbelovende geneesmiddelen sneller toegankelijk voor patiënten met ernstige en/of zeldzame 

ziekten – Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 22-10-2019 

 

Kamerbrief met reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2019 

Minister Bruins biedt namens de minister van Economische Zaken zijn reactie op het op de visie 

'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'. 

 

Aanbiedingsbrief bij Kamervragen over de Ontwerpbegroting VWS 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2019 

Aanbiedingsbrief van minister De Jonge bij Kamervragen over de VWS Ontwerpbegroting 2020.  

Bijlage 

Antwoorden op Kamervragen bij de Ontwerpbegroting VWS 2020 - Kamerstuk | 17-10-2019 

 

Kamerbrief over maatregelen om te bevorderen dat geld dat bedoeld is voor de zorg daadwerkelijk 

wordt besteed aan zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2019 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49153.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-49153.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/10/17/bruins-start-gesprekken-over-medicijnen-in-india
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/10/22/minister-bruins-verbetering-toegang-nieuwe-geneesmiddelen
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/veelbelovende-geneesmiddelen-sneller-toegankelijk-voor-patienten-met-ernstige-en-of-zeldzame-ziekten
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/veelbelovende-geneesmiddelen-sneller-toegankelijk-voor-patienten-met-ernstige-en-of-zeldzame-ziekten
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/kamerbrief-over-reactie-op-visie-voor-n-gezonde-europese-geneesmiddelenmarkt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/aanbiedingsbrief-bij-kamervragen-over-de-ontwerpbegroting-vws-2020
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/kamerbrief-over-maatregelen-om-te-bevorderen-dat-geld-dat-bedoeld-is-voor-de-zorg-daadwerkelijk-wordt-besteed-aan-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/kamerbrief-over-maatregelen-om-te-bevorderen-dat-geld-dat-bedoeld-is-voor-de-zorg-daadwerkelijk-wordt-besteed-aan-zorg
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Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de maatregelen om te bevorderen dat geld dat 

bedoeld is voor de zorg daadwerkelijk wordt besteed aan zorg. 

 

Kamerbrief over goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de maatregelen om interne en externe toezicht 

op integere en professionele bedrijfsvoering te versterken en om voorwaarden te stellen aan 

dividenduitkering in de extramurale zorg. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de oud-bestuurders van PrivaZorg ruim 14 miljoen 

zorggeld uit de zorginstelling hebben gesluisd - Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2019 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de overheid wist van financiële misstanden bij 

Privazorg, maar niets deed - Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2019 

Beantwoording Kamervragen over de artikelen over PrivaZorg van Follow the Money en Trouw - 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2019 

 

Kamerbrief over Wetsvoorstel bevorderen contracteren 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-10-2019 

Minister De Jonge stuurt een brief aan de Tweede Kamer over Wetsvoorstel bevorderen 

contracteren. 

 

Kamerbrief over Verzekerdenmonitor 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019 

Minister Bruins stuurt de VWS-Verzekerdenmonitor 2019 aan de Tweede Kamer. Deze monitor biedt 

een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten 

van de Zorgverzekeringswet en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2018.  

Bijlage: 

VWS Verzekerdenmonitor 2019 - Rapport | 14-10-2019 

 

Kamerbrief over toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de toezegging betreft de overheadkosten in de 

gehandicaptenzorg. 

 

Kamerbrief over Moties en toezeggingen Notaoverleg Zorg in de Regio van 9 september 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over Moties en toezeggingen Notaoverleg Zorg in de 

Regio van 9 september 2019. 

 

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg betreft VSO Voorhang wijziging Wet BIG physician 

assistant 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019 

Minister Bruins biedt het Verslag Schriftelijk Overleg betreft VSO Voorhang wijziging Wet BIG 

physician assistant aan de Tweede Kamer. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/kamerbrief-over-verzoek-uit-regeling-van-werkzaamheden-inzake-miljoenen-euros-bedoeld-voor-de-thuiszorg-zijn-weggesluisd-bij-organisatie-privazorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-oud-bestuurders-van-privazorg-ruim-14-miljoen-zorggeld-uit-de-zorginstelling-hebben-gesluisd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-oud-bestuurders-van-privazorg-ruim-14-miljoen-zorggeld-uit-de-zorginstelling-hebben-gesluisd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-overheid-wist-van-financile-misstanden-bij-privazorg-maar-niets-deed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-de-overheid-wist-van-financile-misstanden-bij-privazorg-maar-niets-deed
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-de-artikelen-over-privazorg-van-follow-the-money-en-trouw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/25/kamerbrief-over-wetsvoorstel-bevorderen-contracteren
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/14/kamerbrief-over-verzekerdenmonitor-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-toezegging-overheadkosten-gehandicaptenzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/kamerbrief-over-moties-en-toezeggingen-notaoverleg-zorg-in-de-regio-dd-9-september-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-voorhang-wijz-wet-big-physician-assistant-29282-375
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-voorhang-wijz-wet-big-physician-assistant-29282-375


 

 

Week 42-44  

News Update Zorg 

7/17 

Kamerbrief over RVS advies De B van Bekwaam 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over het rapport van RVS 'De B van Bekwaam. Een 

toekomstbestendige Wet BIG´ en biedt het rapport aan. 

Bijlagen:  

De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG - Rapport | 10-10-2019 

Aanbieding advies Beroepenregulering - Brief | 10-10-2019 

Zie ook: 

RVS: Neem bekwaamheid als uitgangspunt bij beroepenregulering in de zorg - Nieuwsbericht RVS, 

10-10-2019  

 

Kamerbrief over doorontwikkeling beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019 

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

het aangescherpte beleid rondom zorgaanbieders in de financiële problemen. 

 

Kamerbrief over toezeggingen (her)indicaties 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de 

administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één 

zorgprofiel en één tarief te hanteren. 

 

Aanbieding 3e nota van wijziging wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders 

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019 

Minister Bruins en minister De Jonge sturen de Tweede Kamer de 3e nota van wijziging bij het 

voorstel van wet houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe 

zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). 

Bijlagen: 

3e nota van wijziging wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders - Kamerstuk: Nota van wijziging | 

10-10-2019 

Advies Raad van State over 3e nota van wijziging wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders - 

Kamerstuk: Advies Raad van State | 06-09-2019 

Nader rapport over 3e nota van wijziging wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders - Kamerstuk: 

Nader rapport | 04-10-2019 

 

Aanbieding 3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders  

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019 

Minister Bruins en minister De Jonge sturen de Tweede Kamer de 3e nota van wijziging bij het 

voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). 

Bijlagen: 

3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders - Kamerstuk: Nota 

van wijziging | 10-10-2019 

Advies Raad van State over 3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding 

zorgaanbieders - Kamerstuk: Advies Raad van State | 06-09-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/10/kamerbrief-over-rvs-advies-de-b-van-bekwaam
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/10/10/rvs-neem-bekwaamheid-als-uitgangspunt-bij-beroepenregulering-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/kamerbrief-over-doorontwikkeling-beleid-rond-zorgaanbieders-in-financile-problemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/kamerbrief-over-toezeggingen-herindicaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/10/derde-nota-van-wijziging-bij-het-voorstel-van-wet-houdende-regels-in-verband-met-de-uitbreiding-van-het-toezicht-op-nieuwe-zorgaanbieders-wet-toetreding-zorgaanbieders
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/10/aanbieding-3e-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-aanpassingswet-wet-toetreding-zorgaanbieders
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Nader rapport 3e nota van wijziging wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders - 

Kamerstuk: Nader rapport | 10-10-2019 

Kamerbrief over Capaciteit IGJ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ). 

 

Kamerbrief over Schriftelijk overleg over de maatschappelijke rol van de universitaire medische 

centra (umc's) in het medische zorglandschap 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister Bruins stuurt de antwoorden op de vragen die de vaste commissie voor VWS heeft gesteld 

naar aanleiding van de brief over de maatschappelijke rol van de universitaire medische centra 

(umc's) in het medisch zorglandschap aan de Tweede Kamer. 

 

Aanbiedingsbrief bij rapport kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2019 

Minister Bruins stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Kosten en opbrengsten van 

stageplaatsen in ziekenhuizen'. 

Bijlage: 

Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen - Rapport | 30-09-2019 

 

Kamerbrief over stand van zaken intensieve kindzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de zorg voor kinderen met een intensieve 

zorgvraag. 

 

Kamerbrief over Kaderwetevaluatie Zorginstituut 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2019 

Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over Kaderwetevaluatie Zorginstituut.  

Bijlage: 

Kaderwetevaluatie Zorginstituut Nederland 2019 - Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2019 

 

Kamerbrief over kostenoverzicht PGB 2.0 systeem 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen die gesteld zijn in het VSO Kostenoverzicht PGB2.0 -systeem. 

 

Kamerbrief over toelichting tarieven pgb 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen die zijn gesteld in het VSO Toelichting tarieven pgb.  

Bijlage: 

Bijlage bij antwoord 23 - VSO Toelichting tarieven pgb - Kamerstuk | 22-10-2019 

 

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake SO Risicovereveningsmodel 2020 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen van vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

over verbeteringen voor het risicovereveningsmodel 2020. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/14/kamerbrief-over-capaciteit-igj
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-over-de-maatschappelijke-rol-van-de-universitaire-medische-centra-umcs-in-het-medische-zorglandschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-schriftelijk-overleg-over-de-maatschappelijke-rol-van-de-universitaire-medische-centra-umcs-in-het-medische-zorglandschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/23/aanbieding-rapport-kosten-en-opbrengsten-van-stageplaatsen-in-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/kamerbrief-over-stand-van-zaken-intensieve-kindzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/22/kamerbrief-over-kaderwetevaluatie-zorginstituut
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/22/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-vso-kostenoverzichtt-pgb-20-systeem
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/22/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-toelichting-tarieven-pgb-25657-320
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/21/kamerbrief-over-verslag-schriftelijk-overleg-vso-inzake-so-risicovereveningsmodel-2020-29689-1016-1023
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Kamerbrief over korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019 

Minister De Jonge beschrijft de acties die op korte termijn genomen worden om de wachtlijsten voor 

zorg in een verpleeghuis aan te pakken. 

Bijlage: 

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet langdurige zorg - Brochure | 18-10-2019 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over (dreigend) tekort aan verpleeghuisplekken - Kamerstuk: 

Kamervragen | 15-10-2019 

Beantwoording Kamervragen over diverse berichten ‘Duizenden ouderen wachten op 

verpleeghuisplek of thuiszorg’, ‘Route naar verpleeghuis zit verstopt’ en ‘36 huizen afbellen voor één 

patiënt’ - Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2019 

Beantwoording Kamervragen over de verstopte route naar het verpleeghuis waardoor duizenden 

minder weerbare ouderen wachten op een plek - Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2019 

 

Kamerbrief over continuïteit van jeugdzorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019 

Minister de Jonge informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de continuïteit van de 

jeugdzorg. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat wederom een jeugdzorginstelling sluit vanwege 

financiële problemen - Kamerstuk: Kamervragen | 28-10-2019 

 

Kamerbrief over de huisvesting van ouderen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019 

Minister De Jonge en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over de huisvesting van 

ouderen en de noodzaak meer geschikte woningen voor deze doelgroep.  

Bijlage: 

Infographic - Geclusterde woonvormen voor ouderen - Brochure | 18-10-2019 

 

Kamerbrief over de genomen acties om de verstrekking van hulpmiddelen snel te verbeteren 

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2019 

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de genomen acties om de verstrekking van 

hulpmiddelen te verbeteren. 

 

Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg september 2019 

Publicatie | 16-10-2019 

Nieuwsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met informatie over de 

ontwikkelingen binnen de Green Deal Duurzame Zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het faillissement van GGZ-instelling Vincere Groep 

Kamerstuk: Kamervragen | 11-10-2019 

Antwoorden van staatssecretaris Blokhuis over het faillissement van GGZ-instelling Vincere Groep. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek  

Kamerstuk: Kamervragen | 28-10-2019 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-over-korte-termijnacties-wachtlijstaanpak-verpleeghuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-het-aankomende-tekort-aan-verpleeghuisplekken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-diverse-berichten-inzake-de-berichten-duizenden-ouderen-wachten-op-verpleeghuisplek-of-thuiszorg-route-naar-verpleeghuis-zit-verstopt-en-36-huizen-afbellen-voor-n-patint
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-diverse-berichten-inzake-de-berichten-duizenden-ouderen-wachten-op-verpleeghuisplek-of-thuiszorg-route-naar-verpleeghuis-zit-verstopt-en-36-huizen-afbellen-voor-n-patint
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-diverse-berichten-inzake-de-berichten-duizenden-ouderen-wachten-op-verpleeghuisplek-of-thuiszorg-route-naar-verpleeghuis-zit-verstopt-en-36-huizen-afbellen-voor-n-patint
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-de-verstopte-route-naar-het-verpleeghuis-waardoor-duizenden-minder-weerbare-ouderen-wachten-op-een-plek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-de-verstopte-route-naar-het-verpleeghuis-waardoor-duizenden-minder-weerbare-ouderen-wachten-op-een-plek
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-over-continuteit-van-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-wederom-een-jeugdzorginstelling-sluit-vanwege-financile-problemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-wederom-een-jeugdzorginstelling-sluit-vanwege-financile-problemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/18/kamerbrief-over-langer-thuis-wonen-en-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/kamerbrief-over-acties-verbetering-verstrekking-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/09/30/nieuwsbrief-green-deal-duurzame-zorg-september-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/11/beantwoording-kamervragen-over-het-faillissement-van-ggz-instelling-vincere-groep
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-driekwart-ziekenhuispersoneel-overweegt-vertrek
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Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt 

vertrek.   

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd door een 

monopolie 

Kamerstuk: Kamervragen | 24-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd 

door een monopolie. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een kwart van de ggz-instellingen 2018 afsloten 

met rode cijfers 

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2019 

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen over het bericht dat een kwart van de ggz-

instellingen 2018 afsloten met rode cijfers. 

 

Beantwoording Kamervragen over vertraging evaluatie Transparantieregister Zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over de reden voor de vertraging van de evaluatie van het 

Transparantieregister Zorg. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Sensire mag verder met overname Trimenzo 

Nieuwsbericht | 10-10-2019 

In een spoedprocedure heeft de NZa geconstateerd dat Sensire de plannen om Trimenzo over te 

nemen goed heeft voorbereid. Sensire mag dan ook verder met de overname. Trimenzo verkeert 

sinds 10 september in staat van faillissement. 

 

NZa biedt experimenteerruimte om regeldruk te verminderen  

Nieuwsbericht | 17-10-2019  

Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen samen met zorgkantoren experimenteren met het 

vereenvoudigen van de externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne 

sturingsinformatie. Extra informatie, die voor administratieve lasten zorgt, is niet nodig. Daarmee 

kunnen zorgaanbieders de regeldruk in de langdurige zorg merkbaar verminderen. Zorginstellingen 

die mee willen doen aan de proef kunnen een aanvraag doen op grond van onze nieuwe beleidsregel 

‘Experiment vernieuwend verantwoorden’. 

 

NZa: gezamenlijke actie nodig voor toegankelijke en betaalbare zorg 

Nieuwsbericht | 18-10-2019  

Iedereen moet zich verzekerd voelen van goede zorg als dit nodig is. Daarom is het belangrijk dat de 

zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Hierover maakt de NZa zich grote zorgen. In de 'Stand van de 

zorg' constateren we dat de kosten hard stijgen. Bij ongewijzigd beleid wordt de zorg onbetaalbaar en 

dus ook minder toegankelijk voor iedereen. Het knelt. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-transgenderzorg-wordt-belemmerd-door-een-monopolie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/24/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-transgenderzorg-wordt-belemmerd-door-een-monopolie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-een-kwart-van-de-ggz-instellingen-2018-afsloten-met-rode-cijfers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-een-kwart-van-de-ggz-instellingen-2018-afsloten-met-rode-cijfers
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/10/15/beantwoording-kamervragen-over-vertraging-evaluatie-transparantieregister-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/10/sensire-mag-verder-met-overname-trimenzo
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/17/nza-biedt-experimenteerruimte-om-regeldruk-te-verminderen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/18/nza-gezamenlijke-actie-nodig-voor-toegankelijke-en-betaalbare-zorg
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NZa waarschuwt ook Zorg en Zekerheid voor overtreden regels Zorginkoopproces 

Nieuwsbericht | 22-10-2019  

De NZa geeft verzekeraar Zorg en Zekerheid een waarschuwing omdat zij wijzigingen in de 

zorginkoop van hulpmiddelen niet volgens de regels bekend maakten aan zorgaanbieders in 2018. 

De overtreding kwam aan het licht na een handhavingsverzoek. Zorg en Zekerheid, handelend onder 

de naam VRZ Zorginkoop, heeft bij de inkoop van hulpmiddelen te laat laten weten dat het 

inkoopproces tussentijds gewijzigd was. VRZ Zorginkoop is een inkoopcombinatie van 

zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ENO en ONVZ. 

 

Coördinatiepunten (tijdelijk) verblijf krijgen eigen betaaltitel  

Nieuwsbericht | 25-10-2019 

Vanaf volgend jaar kunnen de regionale coördinatiepunten voor (tijdelijk) verblijf apart betaald 

worden. Op dit moment zit de financiering van deze coördinatiepunten in de tarieven voor 

eerstelijnsverblijf verwerkt. Door dit los in rekening te brengen, wordt inzichtelijker wat 

zorgverzekeraars vergoeden aan deze coördinatiepunten. 

 

Autoriteit Consument & Markt 

Espria mag TSN (nog) niet overnemen (eindmededeling) 

11-10-2019 

Wat staat er in het besluit? 

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. 

 

Concentratiemeldingen  

Stichting Middin en Stichting Orion willen fuseren in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, 

Mededingingswet, 15-10-2019 

Stichting Sensire wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over activa van Stichting Trimenzo, 15-10-

2019 

Stichting Espria en TSN Woonzorg, TSN Verzorging & Verpleging en TSN Zorgcentrale vragen een 

vergunning aan voor overname, 16-10-2019 

Cidron Narew wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over de Eyescan Groep, 23-10-2019 

Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden willen fuseren, 28-10-2019 

 

Correspondentie  

BENU Apotheken mag 20 apotheken van Thio overnemen (eindmededeling), 25-10-2019 

 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/nza-waarschuwt-ook-zorg-en-zekerheid-voor-overtreden-regels-zorginkoopproces
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/10/25/coordinatiepunten-tijdelijk-verblijf-krijgen-eigen-betaaltitel
https://www.acm.nl/nl/publicaties/espria-mag-tsn-nog-niet-overnemen-eindmededeling-0
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-middin-en-stichting-orion-willen-fuseren-de-zin-van-artikel-27-eerste-lid-onder-mededingingswet-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-middin-en-stichting-orion-willen-fuseren-de-zin-van-artikel-27-eerste-lid-onder-mededingingswet-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-sensire-wil-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-activa-van-stichting-trimenzo-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-espria-en-tsn-woonzorg-tsn-verzorging-en-verpleging-en-tsn-zorgcentrale-vragen-een-vergunning-aan-voor-overname-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-espria-en-tsn-woonzorg-tsn-verzorging-en-verpleging-en-tsn-zorgcentrale-vragen-een-vergunning-aan-voor-overname-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/cidron-narew-wil-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-de-eyescan-groep-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-leekerweidegroep-en-stichting-ouderenzorg-wilgaerden-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/benu-apotheken-mag-20-apotheken-van-thio-overnemen-eindmededeling
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

Thuiszorg Naborgh moet cliënten overdragen en de zorg staken 

Nieuwsbericht | 08-10-2019  

De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg 

Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is 

daarna drastisch verslechterd. Er zijn grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. 

Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel van de inspectie niet kan voortduren. 

Daarom krijgt Thuiszorg Naborgh een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moet uiterlijk op 11 oktobe r 

2019 vóór 17:00 alle cliënten, met hun cliëntendossier, overdragen naar een andere 

thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. Thuiszorg Naborgh mag 

geen nieuwe cliënten in zorg aannemen en mag pas weer zorg verlenen wanneer de inspectie heeft 

vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te verlenen. 

 

Schijn van belangenverstrengeling bij DeSeizoenen 

Nieuwsbericht | 07-10-2019  

De bestuurlijke en financiële randvoorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg 

waren bij DeSeizoenen in 2016-2017 niet voldoende gewaarborgd. De Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd en de NZa concluderen dit na een onderzoek in het kader van het toezicht op goed bestuur bij 

DeSeizoenen B.V gericht op die periode. Hierbij is specifiek gekeken naar de bestuurs- en de 

financieringsstructuur van de dienstenconstructie van DeSeizoenen. Door de dubbelrollen van 

bestuurders bij DeSeizoenen en het (facilitaire) ondersteuningsbedrijf CSS ontstond er een schijn van 

belangenverstrengeling. De inspectie heeft aan de bestuurders van DeSeizoenen gevraagd om een 

einde te maken aan deze onwenselijke constructie voor zo ver deze nu nog bestaat. 

 

Thuiszorg Naborgh heeft cliënten niet overgedragen en krijgt een last onder dwangsom 

Nieuwsbericht | 23-10-2019 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Naborgh een last onder dwangsom 

gegeven. De thuiszorgaanbieder moest uiterlijk op 11 oktober 2019 vóór 17:00 alle cliënten, met hun 

cliëntendossier, overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder die voldoet aan de eisen om goede 

zorg te verlenen. Thuiszorg Naborgh mag geen nieuwe cliënten in zorg nemen en mag pas weer zorg 

verlenen wanneer de inspectie heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de eisen om goede zorg te 

verlenen. Na toetsing bleek dat Thuiszorg Naborgh niet op alle onderdelen heeft voldaan aan de 

aanwijzing. Zo ziet en hoort de inspectie dat Thuiszorg Naborgh op het moment van het aflopen van 

de aanwijzing nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Daarom krijgt de 

zorgaanbieder een last onder dwangsom. 

Rechtspraak 
 

Aanbieders jeugdhulp in het gelijk gesteld in kort geding tegen 10 gemeenten 

Rechtspraak.nl, 22-10-2019 

10 gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder de gemeente Den Haag, zijn in april 2019 een 

gezamenlijke procedure gestart voor inkoop van jeugdhulp voor de periode 2020-2024. Volgens de 

gemeenten zijn de door hen in die inkoopprocedure gehanteerde tarieven reëel en noodzakelijk om 

de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken. 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/08/thuiszorg-naborgh-moet-clienten-overdragen-en-de-zorg-staken
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/07/schijn-van-belangenverstrengeling-bij-deseizoenen
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/thuiszorg-naborgh-heeft-clienten-niet-overgedragen-en-krijgt-een-last-onder-dwangsom
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Aanbieders-jeugdhulp-in-het-gelijk-gesteld-in-kort-geding-tegen-10-gemeenten.aspx
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Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:11096  

 

ECLI:NL:GHDHA:2019:2648  

Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 17-09-2019 Datum publicatie 10-10-2019 

Zaaknummer 200.262.547/01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBDHA:2019:7792, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf 

afgedaan  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Intellectuele eigendom, octrooi, in kort geding inbreukverbod gevorderd wegens introductie generiek 

product, nawerkbaarheid, plausibiliteit, nieuwheid en inventiviteit, toegevoegde materie, hof acht in 

elk geval een van de ingeroepen octrooien voorshands geldig, belangenafweging, inbreukverbod 

opgelegd. 

 

ECLI:NL:CBB:2019:483  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 08-10-2019 Datum publicatie 08-

10-2019 Zaaknummer 18/2646 

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Wmg. Verzoek om handhaving t.a.v. door zorgverzekeraars gehanteerde polisvoorwaarden. Verzoek 

om handhaving is geweigerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het geschil gaat over de door 

enkele zorgverzekeraars gehanteerde polisvoorwaarden die tot gevolg hebben dat voor niet -

gecontracteerde zorg minder dan 75% van het door verweerster vastgestelde (maximum)tarief wordt 

vergoed. In geschil is of die polisvoorwaarden in strijd zijn met de op artikel 13, eerste lid 

Zorgverzekeringswet (Zvw) gebaseerde eis dat die vergoeding niet zo laag mag zijn dat de 

verzekerde wordt belemmerd om naar een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar te gaan 

(hinderpaalcriterium). Het College is van oordeel dat appellante, die in de procedure het accent heeft 

gelegd op het feit dat zij niet kan werken voor een vergoeding die minder bedraagt dan 75% van het 

NZa-tarief, onvoldoende heeft onderbouwd dat consumenten met een naturapolis worden belemmerd 

om zorg van haar als niet-gecontracteerde zorgaanbieder te betrekken. Het College verklaart het 

beroep ongegrond. 

 

ECLI:NL:CBB:2019:474  

Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 08-10-2019 Datum publicatie 08-

10-2019 Zaaknummer 17/1525 en 17/1532 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBROT:2017:6833, Overig  

Rechtsgebieden Bestuursrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Hoger beroep. Concentratietoezicht. Vergunningverlening onder voorwaarden voor fusie van 

apotheken. Artikelen 37 en 41 van de Medededingingswet. Het College is, met de rechtbank, van 

oordeel dat ACM terecht tot de conclusie is gekomen dat de volgens haar te verwachten 

mededingingsproblemen op de (landelijke) zorginkoopmarkt, de detailhandelsmarkt voor apotheken 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:11096
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2648
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:483
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:474
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en de markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen als gevolg van de concentratie door de 

remedies wordt weggenomen. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:10305  

Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-10-2019 Datum publicatie 07-10-2019 

Zaaknummer C/09/555362 / HA ZA 18-714 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Bodemzaak 

Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Afrekening ziekenhuis en zorgverzekeraar a.g.v. wijziging financieringssysteem zorgverleners per 

2012. Niet komen vast te staan dat herwaardering onderhanden werk per 2011 ertoe heeft geleid dat 

zorgverzekeraar het ziekenhuis teveel heeft betaald. 

 

ECLI:NL:HR:2019:1630  

Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 25-10-2019 Datum publicatie 25-10-2019 Zaaknummer 

18/02851 

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2018:553, Bekrachtiging/bevestiging Conclusie: 

ECLI:NL:PHR:2019:667, Gevolgd  

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Artikel 81 RO-zaken Cassatie 

Inhoudsindicatie 

Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht; private aanbesteding; toepassing beginselen 

aanbestedingsrecht; herstel van fouten. Zorgverzekering; inkoopprocedure; stelling dat bij vergissing 

een verkeerde, tot de groep behorende, rechtspersoon als inschrijver is vermeld; uitleg inschrijving.  

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:3754  

Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 09-10-2019 Datum publicatie 18-10-2019 

Zaaknummer C/08/224827 / HA ZA 18-501 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

AVG. In de zomer van 2018 is op www.zorgkaartnederland.nl een waardering geplaatst waarbij 

eiseres (onder meer) op alle onderdelen is gewaardeerd met een ‘2’. De gevorderde veroordeling van 

ZorgkaartNederland de persoonsgegevens van eiseres te verwijderen wordt afgewezen. De 

gevraagde verklaring voor recht dat het plaatsen van de waardering onrechtmatig was wordt 

toegewezen. De waardering is niet in overeenstemming met de door ZorgkaartNederland opgestelde 

gedragscode. In plaats van de in de gedragscode verlangde toelichting bij de cijfers is in de vrije tekst 

volstaan met het geven van een aantal kwalificaties en het uiten van beschuldigingen. Een 

beschrijving van feiten, zoals in de gedragscode benoemd, is niet gegeven. Volgt veroordeling van 

ZorgkaartNederland tot vergoeding aan eiseres van haar schade, nader op te maken bij staat.  

 

ECLI:NL:RBOVE:2019:3755  

Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 09-10-2019 Datum publicatie 18-10-2019 

Zaaknummer C/08/224031 / HA RK 18-146 

Rechtsgebieden Civiel recht 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10305
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2019:1630
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:3754
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:3755
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Bijzondere kenmerken Beschikking  

Inhoudsindicatie 

Verzoekschriftprocedure als bedoeld in artikel 35 UAVG. Gevraagde verklaringen voor recht gaan het 

bestek van deze verzoekschriftprocedure te buiten en worden daarom afgewezen. Het verzoek 

ZorgkaartNederland te gebieden de persoonsgegevens van verzoekster te verwijderen en verwijderd 

te houden is ontvankelijk. Geen zwarte lijst waarvoor een vergunning van de Autoriteit 

Persoonsgegevens is vereist. ZorgkaartNederland is geen overheidsinstantie in de zin van artikel 6 

lid 1 sub f AVG. Verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen van ZorgkaartNederland. Onvoldoende aanleiding het belang van 

verzoekster te laten prevaleren. Volgt afwijzing van het verzochte. 

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:10913  

Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-10-2019 Datum publicatie 17-10-2019 

Zaaknummer C/09/575985 / KG ZA 19-581 

Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Geschil bij beëindiging Licentieovereenkomst over gebruik van het product met de naam 

Invitria. Partijen doen over en weer beroep op auteurs- en merkrechten (en octrooirecht). Intellectueel 

eigendomsrecht geeft de houder daarvan echter niet jegens eenieder het recht dat uit te oefenen. In 

het onderhavige geval komt het aan op wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten 

verwachten (Haviltex). Kort geding leent zich niet voor een oordeel over aan wie intellectuele 

eigendomsrechten toekomen. Omdat product en naam met elkaar zijn verbonden en omdat bij 

gedaagde in conventie (als gemachtigde van de octrooihouder) het octrooirecht berust, mocht 

gedaagde in conventie ervan uitgaan dat zij de naam na beëindiging van de Licentieovereenkomst 

mag blijven gebruiken. Vorderingen in conventie afgewezen en enkel de verbodsvordering in 

reconventie toegewezen. 

EU 
 

Netherlands: ISA Pharmaceuticals B.V. receives EUR 20m loan from EIB  

European Investment Bank, 14-10-2019 

The European Investment Bank and ISA Pharmaceuticals have signed a EUR 20 million loan 

agreement to support the development of ISA´s therapy for cancers caused by the Human 

Papillomavirus type 16 (HPV16). The EIB’s financing is supported under the “Infectious Diseases 

Finance Facility” (IDFF) of the InnovFin – EU-finance for innovators programme, which is financed 

from the EU’s research and innovation programme Horizon 2020. 

Sectornieuws  
 

Lancering website zorgprestatiemodel over nieuwe bekostiging GGZ 

ZN, 09-10-2019 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10913
https://www.eib.org/en/press/all/2019-263-isa-pharmaceuticals-bv-receives-eur-20m-loan-from-european-investment-bank
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4297752576
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Onlangs is een nieuwe website gelanceerd die informatie geeft over nieuwe, aanstaande bekostiging 

van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ): www.zorgprestatiemodel.nl.  

 

Huisartsen sturen Hartenkreet aan politiek  

LHV, 28-10-2019 

In het hele land wordt de roep van huisartsen luider: de patiëntgerichte en bewezen effectieve 

huisartsenzorg komt in de knel.  

 

Primeur: Recht op pensioen na 45 jaar werk voor het eerst in cao 

FNV, 10-10-2019 

Vakbonden en werkgevers in de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) 

hebben op 10 oktober een onderhandelingsresultaat afgesloten voor de gehele sector.  

 

Al ruim de helft van de ziekenhuizen geeft gehoor aan oproep landelijke staking  

FNV, Annika Heerekop, 28-10-2019 

De actiecomités in de algemene ziekenhuizen hebben nu al 55 ziekenhuizen doorgegeven waar 

medewerkers mee willen doen aan de landelijke ‘ziekenhuisstaking’ op 20 november.  

 

Jeugdzorg stevent af op ramp, overheid moet ingrijpen 

FNV, Danielle van Essen, 20-10-2019 

De FNV is geschokt over de valide ernstige onderzoeksresultaten onder 268 jeugdzorgorganisaties 

dat door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs, is 

uitgevoerd.  

 

Waardeer werken in zorg beter (reactie op minister Hugo de Jonge)  

FNV, José Kager, 17-10-2019    

FNV vindt, dat werken in de zorg een stuk beter gewaardeerd moet worden. Alleen zo behoud je 

mensen voor het vak en willen jongeren de zorg in.  

Publicaties 
 

Doorrekening SP-voorstel voor een alternatieve financiering van de Zvw 

CPB, 24-10-2019 

Op verzoek van de SP heeft het CPB een doorrekening gemaakt van een alternatieve financiering 

van de Zvw. Deze notitie presenteert de budgettaire gevolgen en inkomenseffecten hiervan.  

 

VNG Magazine nummer 16 (2019) - Thema zorg 

 

MvV 2019/9.2 Artikel - Niet-grensoverschrijdende zorgverlening en het EU-recht - Hoe het EU-recht 

ten onrechte een doorslaggevende invloed uitoefent op het zorgstelsel 

Ancery, A.G.F. 

 

GJ 2019/149 - Met noot - Meersma, K.D. - Gerechtshof Amsterdam - 20-6-2019 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisartsen-sturen-hartenkreet-aan-politiek
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/primeur-recht-op-pensioen-na-45-jaar-werk-voor-het
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/al-ruim-de-helft-van-de-ziekenhuizen-geeft-gehoor
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/10/jeugdzorg-stevent-af-op-ramp-overheid-moet-ingrijp
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2019/10/waardeer-werken-in-zorg-beter-reactie-op-minister
https://www.cpb.nl/doorrekening-sp-voorstel-voor-een-alternatieve-financiering-van-de-zvw
https://vng.nl/vngmagazine/vng-magazine-nummer-16-2019
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Cliëntenraad, Beleid en gang van zaken, PrivaZorg, Benoemen nieuwe bestuurder en 

toezichthouders 

  

ZIP 2019/148 - Creutzburg, B. - Art. - Digitale zorg vanuit drie perspectieven 

 

VNG Magazine 2019/14 - Dikkenberg van den, R. e.a. - Wat heeft het kabinet in petto? 

 

VNG Magazine 2019/14 - Verbeek, P.M. - Stevige maatregelen in het sociaal domein 

 

VNG Magazine 2019/14 - Dikkenberg van den, R. - ‘Verder bezuinigen leidt tot een negatieve spiraal’ 

 

Computerrecht 2019/198 - Redactie - Computerrecht, Eerste AVG boete opgelegd aan het 

HagaZiekenhuis 
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