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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 4 – 11 november 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    

Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg 

Brief regering; Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen  

11-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 32805, nr. 87 

Acute zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2019, over Ambulancezorg/Acute zorg  

07-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 29247, nr. 294 

Jeugdzorg 

Brief regering; Continuïteit jeugdzorg  

04-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 31839, nr. 697 

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

referentielanden 

Brief van de minister voor MZS inzake een spoedige behandeling van het wetsvoorstel   

07-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. D 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2019, over Gegevensuitwisseling in de 

zorg/Gegevensbescherming  

06-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 27529, nr. 195  

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-908257.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29247-294.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-697.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-D.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-195.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-195.pdf
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Verwerking en bescherming persoonsgegevens 

Brief regering; Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  

05-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 32761, nr. 151 

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 

Brief regering; Fiche : Mededeling gegevensbeschermingsregels  

05-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 22112, nr. 2830 

Instelling van een vast college van advies op het terrein van volksgezondheid en 

samenleving (Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving) 

Brief regering; Evaluatie Raad voor Volksgezondheid en Samenleving  

06-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34040, nr. 7 

Bijlage: 

Evaluatie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2015-2018) 

Officiële publicaties 

Wet medische hulpmiddelen  

11-11-2019 Staatsblad 2019, 400 

Tweede Kamer 

Aangenomen moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Kamerbrief over de oplevering en definitieve verhuizing van het EMA 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de oplevering en definitieve verhuizing van het 

EMA. 

 

Kamerbrief met analyse van de campagne EMA 

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-11-2019 

Minister Blok stuurt de Tweede Kamer een brief met een analyse van de wijze waarop Nederland de 

European Medicines Agency voor Amsterdam heeft kunnen binnenhalen. 

 

Kamerbrief over voortgang nationaal actieprogramma Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & 

Health 

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-11-2019 

Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het nationale 

actieprogramma Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’ en de maatschappelijke en 

economische kansen die de komst van het EMA voor Nederland oplevert. 

 

Betrokken partijen Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst 

Publicatie | 07-11-2019 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32761-151.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32761-151.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2830.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34040-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-907864.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-400.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P17626
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2019P17626
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-oplevering-ema-gebouw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/08/kamerbrief-met-analyse-van-de-campagne-ema
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-voortgang-nationaal-actieprogramma-nieuwe-kansen-voor-topsector-life-sciences-health
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-over-voortgang-nationaal-actieprogramma-nieuwe-kansen-voor-topsector-life-sciences-health
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2019/06/13/betrokken-partijen-green-deal-duurzame-zorg-voor-een-gezonde-toekomst
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Kamerbrief met 3e voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019 

Ministers De Jonge en Dekker melden de voortgang van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.  

Bijlagen: 

3e voortgangsrapportage Actieprogramma Zorg voor de Jeugd - Rapport | 07-11-2019 

Basisfuncties voor lokale teams in kaart - Rapport | 30-09-2019 

Overzicht voortgang acties verbeteren pleegzorg, gezinshuizen en gesloten jeugdhulp - Rapport | 07-

11-2019 

Voortgang Actielijn 2 Zorg voor de Jeugd - Brief | 31-10-2019 

Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen - 

Rapport | 22-08-2019 

(Verkennend) onderzoek vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet - Rapport | 25-10-2019  

Verkenning beleidsinformatie jeugd om beter te kunnen sturen - Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019 

Jeugdhulp 1e halfjaar 2019 - Rapport | 07-11-2019 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2019 - Rapport | 07-11-2019 

Logeren, meer dan respijtzorg - Rapport | 25-10-2019 

 

Kamerbrief over betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019 

Ministers De Jonge en Dekker doen voorstellen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering beter te ordenen. Dit om de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp te 

verbeteren. 

Bijlagen: 

Wachtlijstcijfers Raad voor de Kinderbescherming juni-oktober 2019 - Rapport | 07-11-2019 

Breed perspectief op oorzaken en verbeterrichtingen wachtlijsten - Rapport | 16-08-2019 

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - Rapport | 07-11-2019 

Signalement Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - Rapport | 07-11-2019 

Stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders - Rapport | 17-10-2019 

Zie ook: 

Inspecties: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd – IGJ, 08-11-2019 

Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen – VNG, 08-11-2019 

Stelseldraai jeugdzorg nodig en onvermijdelijk – FNV, 08-11-2019 

 

Kamerbrief over Agenda acute zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019 

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

Bijlage: 

Agenda acute zorg - Rapport | 07-11-2019 

 

Kamerbrief over aanbieding Tweede Kamer referentiekader 2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-11-2019 

Minister Bruins stuurt een brief aan de Tweede Kamer over referentiekader 2019. 

Bijlage: 

Herziening bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2019 - Publicatie | 15-10-2019 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-over-voortgang-zorg-voor-de-jeugd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/inspecties-kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/nieuws/met-top-down-stelselwijziging-is-geen-kind-geholpen
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2019/11/stelseldraai-jeugdzorg-nodig-en-onvermijdelijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-over-agenda-acute-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-over-aanbieding-tweede-kamer-referentiekader-2019
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Beantwoording Kamervragen over 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamervragen | 07-11-2019 

Minister Bruins beantwoordt vragen over de 500 banen die verloren raken bij drie ziekenhuizen.  

 

Beantwoording Kamervragen over het stoppen van Stichting De Opbouw met het aanbieden van 

jeugdzorg door Lijn5 

Kamerstuk: Kamervragen | 04-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over het stoppen van Stichting De Opbouw met het aanbieden 

van jeugdzorg door Lijn5. 

Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

NZa brengt samenwerken in de zorg in kaart 

Nieuwsbericht | 05-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een reeks informatiekaarten over de thema’s samen 

beslissen, case-management en samenwerking in de zorg. Daarin kunnen zorgprofessionals zien hoe 

zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere 

bekostiging vallen. Of wanneer zij case-management voor een patiënt voeren. 

 

Praktijk nauw betrokken bij doorontwikkeling verpleeghuiszorg 

Nieuwsbericht | 06-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreurt het dat Actiz haar leden in een artikel in Zorgvisie een 

verkeerde voorstelling van zaken geeft. De NZa is samen met een grote groep uit de 

verpleeghuiszorg druk met de doorontwikkeling van de bekostiging. Die wordt transparanter en 

passend bij de praktijk. 

 

NZa publiceert aanbevelingen voor inkoop paramedische zorg 

Nieuwsbericht | 06-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een aantal aanbevelingen aan zorgverzekeraars om de 

zorginkoop van paramedische zorg te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren de talrijke meldingen 

van zorgaanbieders die hier bij ons over binnen komen. Uit de meldingen bleek dat de zorginkoop 

voor zorgaanbieders stroef verloopt. We verwachten dat zorgverzekeraars de aanbevelingen in de 

praktijk brengen in hun zorginkoop. In het voorjaar van 2020 zal de NZa opnieuw een monitor 

uitbrengen over de zorginkoop. 

 

NZa rondt beoordelingen overnameplannen MC Slotervaart af 

Nieuwsbericht | 08-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beoordeling van de overnames van onderdelen van het 

MC Slotervaart afgerond. We hebben alle overnames goedgekeurd. We hebben daarbij nadrukkelijk 

rekening gehouden met de bijzondere situatie, waarbij snel een nieuwe plek moest worden gezocht 

voor patiënten van het MC Slotervaart. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/beantwoording-kamervragen-over-de-500-banen-die-verloren-raken-bij-drie-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-stoppen-van-stichting-de-opbouw-met-het-aanbieden-van-jeugdzorg-door-lijn5
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/04/beantwoording-kamervragen-over-het-stoppen-van-stichting-de-opbouw-met-het-aanbieden-van-jeugdzorg-door-lijn5
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/05/nza-brengt-samenwerken-in-de-zorg-in-kaart
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/06/praktijk-nauw-betrokken-bij-doorontwikkeling-verpleeghuiszorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/06/nza-publiceert-aanbevelingen-voor-inkoop-paramedische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/08/nza-rondt-beoordelingen-overnameplannen-mc-slotervaart-af
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Autoriteit Consument & Markt 

Meer onderzoek nodig naar fusie drie ouderenzorginstellingen Brabant 

07-11-2019 

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert willen fuseren. Deze 

stichtingen bieden verpleeghuiszorg en andere vormen van ouderenzorg aan in het gebied tussen de 

steden Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) 

concludeert dat er vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van de fusie op het gebied van 

geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. 

 

Concentratiemeldingen 

NPM Investments IX wil de uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Zorgwerk, 07-11-2019 

Thebe Wijkverpleging wil activiteiten van Stichting Careyn overnemen, 05-11-2019 

Rechtspraak  
 

ECLI:NL:PHR:2019:1137 - Parket bij de Hoge Raad - 5-11-2019 - Conclusie - Civiel recht  

Verbintenissenrecht. Samenwerking met zorgverzekeraar bij introductie van 

studentenzorgverzekering. Zorgverzekeraar lanceert zelf ook jongerenpolis. Vorderingen op grond 

van wanprestatie, onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking. Schending van art. 23 Rv? 

Schending van het onmiddellijkheidsbeginsel in verband met rechterswisselingen? Miskenning 

Haviltex-maatstaf? 

 

ECLI:NL:PHR:2019:1036 - Parket bij de Hoge Raad - 5-11-2019 - Conclusie - Civiel recht 

Opzegging toelatingsovereenkomst medisch specialist. Is medisch specialist gebonden aan 

arbitragebeding uit door hem niet ondertekende conceptovereenkomst? Is voor opzegging van 

toelatingsovereenkomst zwaarwegende grond vereist? Oordeel over ontbreken van een 

zwaarwegende grond. Omvang schade en eigen schuld 

Sectornieuws  
 

Gebrekkig woningbeleid voor ouderen gaat gemeenten miljarden kosten 

ActiZ, 05-11-2019 

Resultaten onderzoek ANBO en ActiZ. Miljardeninvesteringen zijn nodig om de woningnood voor 

ouderen op te vangen.  

 

Zorgverzekeraars: solide digitale zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling essentieel voor 

opschaling eHealth en slimme zorg 

ZN, 06-11-2019 

De snelheid waarmee digitale innovaties van de grond komen, is afhankelijk van een solide digitale 

zorginfrastructuur en uniforme gegevensuitwisseling.  

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/meer-onderzoek-nodig-naar-fusie-drie-ouderenzorginstellingen-brabant
https://www.acm.nl/nl/publicaties/npm-investments-ix-wil-de-uitsluitende-zeggenschap-verkrijgen-over-zorgwerk-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/thebe-wijkverpleging-wil-activiteiten-van-stichting-careyn-overnemen-concentratiemelding
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:1137
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2019:1036
https://www.actiz.nl/nieuws/resultaten-onderzoek-anbo-en-actiz
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4369416192
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4369416192
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E-health is een onmisbaar onderdeel van de zorg geworden  

KNMG, 11-11-2019 

De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de 

zorg.  

Publicaties 
 

Gezondheid en zorg internationaal vergeleken 

CBS, 07-11-2019 

Internationaal gezien heeft Nederland een relatief laag percentage rokers en in het buitenland 

opgeleide artsen, en wordt er relatief weinig besteed aan niet vergoede geneesmiddelen. Dat blijkt uit 

de nieuwe editie van de OESO-publicatie Health at a glance 2019, met indicatoren over gezondheid 

en zorg van een groot aantal, voornamelijk westerse landen. 
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   

 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/e-health-is-een-onmisbaar-onderdeel-van-de-zorg-geworden-.htm
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/gezondheid-en-zorg-internationaal-vergeleken
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/w.verloren@houthoff.com
file:///C:/NRPortbl/GENERAL/M.FLEUR/m.fortman@houthoff.com
mailto:newsupdate@houthoff.com?subject=Ik%20schrijf%20me%20graag%20in%20voor%20de%20News%20Update%20Zorg%20

