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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 29 oktober - 5 november 

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 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Feitenbrief inzake IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart ziekenhuis 

01-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 113 | Tweede Kamer 

 

Brief regering; Reactie op het factsheet van het Zilveren Kruis over het faillissement MC Slotervaart 

en MC IJselmeerziekenhuizen 

31-10-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 114 | Tweede Kamer 

 

Zie ook: 

- Failliet 

Nieuwsbericht NZa | 29-10-2018  

Was dit nu nodig? In de media kreeg het faillissement van de Amsterdamse en Lelystadse 

ziekenhuizen de omvang van een nationale ramp. Natuurlijk is het verdrietig als patiënten 

overgeplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis. Oude kwetsbare mensen die vertrouwd 

zijn met hun ziekenhuis, hun dokter en hun verpleegkundigen. En natuurlijk is het ook verdrietig 

als je al jaren in zo’n ziekenhuis werkt, je collega’s ook je vrienden zijn en je eigenlijk met elkaar 

een grote familie vormt. 

- Faillissement MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen 

Nieuwsbericht NZa | 30-10-2018  

Op donderdag 25 oktober is het faillissement van het MC Slotervaart en de 

IJsselmeerziekenhuizen uitgesproken. Hier hebben wij de afgelopen dagen bij de NZa veel 

vragen over gehad. Daarom hebben we FAQ’s opgesteld, voor zorgprofessionals en burgers. 

- PVV vraagt naar faillissement ziekenhuizen 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-113.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-114.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-114.pdf
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/29/failliet
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/faillissement-mc-slotervaart-en-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/pvv-vraagt-naar-faillissement-ziekenhuizen
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Tweede Kamer, 30-10-2018, mondelinge vragen - Agema (PVV) wil van minister Bruins voor 

Medische Zorg weten waarom het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen plotseling 

failliet zijn gegaan. 

- Beantwoording Kamervragen over het dreigende faillissement van het MC Slotervaart en de 

IJsselmeerziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018 

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

over het dreigende faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen in 

Lelystad, Emmeloord en Dronten. 

- Debat over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis 

Tweede Kamer, 31-10-2018, debat - Minister Bruins (Medische Zorg) moet zich verantwoorden 

voor zijn optreden rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het 

Slotervaartziekenhuis. PVV, SP, PvdD, 50PLUS, DENK en FvD zeggen het vertrouwen in hem 

op. 

Aangenomen moties moties ingediend bij het debat over het faillissement van de 

IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis: 

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een ‘early warning systeem’ (t.v.v. 31016 -120) 

Motie van het lid Arno Rutte c.s. over een diepgaand onderzoek naar de beide faillissementen  

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Segers over het per regio in kaart brengen van 

de zorgbeelden (t.v.v. 31016-124) 

Motie van het lid Van den Berg c.s. over in stand blijven van spoedeisende hulp en een 

voorziening voor acute verloskunde in de regio Lelystad 

Motie van het lid Segers c.s. over onderzoeken welke vormen van tweedelijnszorg noodzakelijk 

zijn in Flevoland 

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het aanstellen van een bewindvoerder in een ziekenhuis in 

geval van wanbestuur 

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een crisisfonds voor financiering van een verantwoorde 

overgangsfase in geval van faillissement 

- Faillissement Slotervaartziekenhuis niet vernietigd 

Rechtspraak.nl, 01-11-2018 

Het faillissement van het Slotervaartziekenhuis wordt niet vernietigd. De rechtbank wijst het 

verzet van een groep specialisten van het ziekenhuis af. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2018:7803  

- MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen 

Nieuwsbericht IGJ | 01-11-2018  

Afgelopen week zijn MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard. Hierover is 

in de media veelvuldig verslag gedaan. Het is een ingrijpende en verontrustende situatie en de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt deze situatie dan ook nauwlettend. 

- Afspraken over beheerste afbouw Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam 

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 02-11-2018  

Vandaag, vrijdag 2 november, zijn alle betrokken partijen op uitnodiging van minister Bruins van 

Medische Zorg en Sport bij elkaar geweest om nadere afspraken te maken over een beheerste 

afbouw van het Slotervaartziekenhuis met het oog op de veilige overdracht van patiënten.  

- Kamerbrief over faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2018 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/30/beantwoording-kamervragen-over-het-dreigende-faillissement-van-het-mc-slotervaart-en-de-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/30/beantwoording-kamervragen-over-het-dreigende-faillissement-van-het-mc-slotervaart-en-de-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/debat-over-het-faillissement-van-de
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P16506
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2018P16506
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Slotervaartziekenhuis.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:7803
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/02/afspraken-over-beheerste-afbouw-slotervaart-ziekenhuis-amsterdam
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/kamerbrief-over-faillissement-mc-ijsselmeerziekenhuizen
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van het 

faillissement van de Medische Centra (MC) IJsselmeerziekenhuizen over de gesprekken om te 

komen tot een duurzaam behoud van basiszorg en acute zorg in Lelystad en omgeving.  

- Kamerbrief Beantwoording vragen faillissement Slotervaartziekenhuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het 

faillissement van MC Slotervaart. 

- Beantwoording Kamervragen over bericht dat patiënt volgens artsen MC Slotervaart in 

levensgevaar was 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2018 

- Toestemming verleend voor afbouw spoedeisende hulp IJsselmeerziekenhuizen 

Rechtspraak.nl, 02-11-2018 

De rechter-commissaris van de rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag toestemming 

gegeven aan de curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen om de komende periode te gebruiken 

voor een verantwoorde afbouw van de spoedeisende hulp in Lelystad. 

 

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) 

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over nader onderzoek 

winstuitkering door zorgaanbieders 

02-11-2018 | Kamerstuk 33168 nr. K | Eerste Kamer 

 

Zie ook: 

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders  

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2018 

Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van een brief 

aan de Eerste Kamer waarin de minister reageert op vragen over het onderzoek naar winstuitkering 

door zorgaanbieders. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

Bijlage: 

Brief over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders 

Brief aan de Eerste Kamer over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders. 

Brief | 02-11-2018 

 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in 

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

Nadere memorie van antwoord 

31-10-2018 | Kamerstuk 33980 nr. F | Eerste Kamer 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/kamerbrief-beantwoording-vragen-faillissement-slotervaartziekenhuis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-patient-volgens-artsen-mc-slotervaart-in-levensgevaar-was
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-patient-volgens-artsen-mc-slotervaart-in-levensgevaar-was
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Toestemming-verleend-voor-afbouw-spoedeisende-hulp-IJsselmeerziekenhuizen.aspx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-860682.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-860682.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/aanbiedingsbrief-bij-afschrift-brief-over-nader-onderzoek-winstuitkering-door-zorgaanbieders
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33980-F.pdf
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Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet 

toetreding zorgaanbieders) 

Tweede nota van wijziging 

01-11-2018 | Kamerstuk 34767 nr. 11 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2018, over het financiën sociaal domein 

01-11-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 44 | Tweede Kamer 

 

Officiële publicaties 

Besluit van 16 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen 1 en 4 bij de Wet normering topinkomens in 

verband met wijziging van de namen van enkele ministeries, de overgang van WNT-instellingen naar 

andere ministeries en het toevoegen, verwijderen of doorvoeren van naamswijzigingen van WNT-

instellingen 

31-10-2018 | Staatsblad 2018, 377 | AMvB | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

 

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2018, nr. 

2018-0000814097, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2018 

(Regeling Controleprotocol WNT 2018) 

31-10-2018 | Staatscourant 2018, 59161 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 23 oktober 2018, kenmerk 1436906-183117-GMT, 

houdende vaststelling van tijdelijke beleidsregels inzake de Wet geneesmiddelen prijzen in verband 

met het van toepassing worden van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 (Tijdelijke 

beleidsregels maximumprijzen geneesmiddelen in verband met gedelegeerde verordening 2016/161)  

31-10-2018 | Staatscourant 2018, 60878 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030 

Nieuwsbericht | 02-11-2018  

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden? Om 

die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie in die wordt voorgezeten door Leon van 

Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen. De commissie zal uiterlijk eind 2019 

advies uitbrengen. 

 

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ 

Nieuwsbericht | 01-11-2018  

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt €45 miljoen beschikbaar voor betere gegevensuitwisseling 

in de geestelijke gezondheidszorg, meer medicatieveiligheid en betere beschikbaarheid van e-health. 

Als gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld kan de patiënt vei liger en makkelijker over zijn 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-11.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-44.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-377.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-59161.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60878.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60878.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60878.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60878.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/02/commissie-buigt-zich-over-de-zorg-voor-ouderen-thuis-in-2030
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/01/meer-regie-voor-patient-in-medisch-dossier-ggz
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gegevens beschikken. Daarmee is de patiënt eigenaar van de gegevens en in staat meer regie te 

hebben. De patiënt bepaalt welke gegevens hij deelt en welke zorgaanbieder die gegevens krijgt.  

 

Kamerbrief over Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-11-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer dat het kabinet een commissie instelt die 

advies zal uitbrengen over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst 

op peil te houden. 

Bijlagen: 

Concept-regeling instellingsbesluit Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen - Regeling | 02-

11-2018 

Concept-regeling benoemingsbesluit leden Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen - 

Regeling | 02-11-2018 

 

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2018 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over hulp bij de maaltijd voor mensen die 

zelfstandig of in een Wlz-instelling wonen. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Wijkzorg sjoemelt tegen ondervoeding' - Kamerstuk: 

Kamervragen | 05-11-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over het fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-11-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het 

fors toenemend aantal ZZP’ers in de zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant 

Kamerstuk: Kamervragen | 05-11-2018 

Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over het 

beëindigen van regionale inkoop jeugdzorg in Brabant. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:GHARL:2018:8351  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 18-09-2018 Datum publicatie 02-11-2018  

Zaaknummer 200.227.884 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Cessieverbod polisvoorwaarden zorgverzekeringen en niet aangaan van betaalovereenkomsten 

waardoor apotheken niet de zorgkosten van verzekerden direct bij de zorgverzekeraars in rekening 

kunnen brengen. Niet onrechtmatig. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/02/kamerbrief-over-commissie-toekomst-zorg-thuiswonende-ouderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/05/antwoorden-op-kamervragen-over-het-bericht-wijkzorg-sjoemelt-tegen-ondervoeding
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/05/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-wijkzorg-sjoemelt-tegen-ondervoeding
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/05/beantwoording-kamervragen-over-het-fors-toenemend-aantal-zzp%E2%80%99ers-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/05/beantwoording-kamervragen-over-het-beeindigen-van-regionale-inkoop-jeugdzorg-in-brabant
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2018:8351
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ECLI:NL:GHSHE:2018:4534  

Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Datum uitspraak 30-10-2018  

Datum publicatie 01-11-2018  

Zaaknummer 200.229.552_01 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2017:7312  

Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding 

Inhoudsindicatie 

Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 

Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw 

Toezicht 

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa: kans op forse premiestijging als zorgverzekeraars en zorgaanbieders geen afspraken maken 

om de stijging van de zorgkosten te beteugelen 

Nieuwsbericht | 05-11-2018  

De betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Zorgverzekeraars hebben 

de afgelopen jaren hun eigen reserves gebruikt om de premies onder de kostprijs te houden. Op de 

lange termijn is dit niet houdbaar en is de kans groot dat mensen meer premie voor hun 

zorgverzekering gaan betalen. Dat signaleert de Nederlandse Zorgautoriteit in haar monitor 

zorgverzekeringen. 

Zie ook: 

Stand van de zorg – NZa online magazine 4 | 5 november 2018 

Kamerbrief over Monitor zorgverzekeringen 2018 - Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2018 

Sector nieuws 
 

Wetenschap deelt inzichten met zorgkantoren over inkopen op kwaliteit verpleeghuiszorg   

ZN, 31-10-2018 

Zorgkantoren hebben als taak om kwalitatief goede zorg in te kopen voor de langdurige zorg, 

waaronder de verpleeghuiszorg.  

 

Uitwerking hoofdlijnenakkoord Zilveren Kruis levert huisarts in de praktijk weinig op   

LHV, 02-11-2018 

Het gesprek met Zilveren Kruis dreigt vast te lopen.  

 

Jeugdzorgwerkers bieden manifest en actiepuntenlijst Jeugdzorg aan bij Tweede Kamer   

FNV, 05-11-2018 

Jeugdzorgwerkers maken zich al maanden boos over hoe de jeugdzorg door het kabinetsbeleid ten 

onder gaat.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:4534
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/11/05/nza-kans-op-forse-premiestijging-als-zorgverzekeraars-en-zorgaanbieders-geen-afspraken-maken-om-de-stijging-van-de-zorgkosten-te-beteugelen
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/11/05/nza-kans-op-forse-premiestijging-als-zorgverzekeraars-en-zorgaanbieders-geen-afspraken-maken-om-de-stijging-van-de-zorgkosten-te-beteugelen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_254666_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_254666_22/1/
https://magazines.nza.nl/standvandezorg/2018/04/index
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/05/kamerbrief-over-monitor-zorgverzekeringen-2018
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3448209408
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/uitwerking-hoofdlijnenakkoord-zilveren-kruis-levert-huisarts-de-praktijk-weinig-op
https://www.fnv.nl/over-fnv/pers/persberichten/persarchief/2018/november/Jeugdzorg-manifest-Tweede-Kamer/
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Publicaties 
 

NTBR 2018/32 - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Aansprakelijkstellingen in de 

semipublieke sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid  

Engelhard, E.F.D.  

  

VNG Magazine 2018/16 - Nieuwe wet nog niet uitvoerbaar 

Zwan van der, P. - De wetgeving over verplichte hulp aan mensen in geestelijke nood gaat 

veranderen. Dat heeft ook consequenties voor gemeenten, maar hoe zij de nieuwe praktijk precies 

moeten vormgeven, is niet helemaal duidelijk. 

  

GJ 2018/130 - Met noot - Malssen van, T. - Gerechtshof 's-Hertogenbosch  

Opzegging toelatingsovereenkomst medisch specialist, Onrechtmatig handelen ziekenhuis, 

Schadevergoeding 
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