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News Update Zorg

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 12 - 19 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; Stand van zaken faillissement MC-Slotervaart
14-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 143 | Tweede Kamer
Brief regering; Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen
15-11-2018 | Kamerstuk 31016 nr. 145 | Tweede Kamer
Zie ook:

Nieuwsbericht Slotervaart
Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 13-11-2018
Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de
curatoren van het Slotervaart ziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart
te zien.

Kamerbrief met antwoorden op aanvullende schriftelijke vragen over de faillissementen van MC
Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018
Minister Bruins (Medische zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de aanvullende
schriftelijke vragen over de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen.

Kamerbrief over afschalingsdocument inzake sluiting IJsselmeerziekenhuizen
Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het afschalingsdocument over de
afschaling van de acute zorg en uiteindelijke sluiting van de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het MC
Zuiderzee.
Bijlage:
Afschalingdocument, versie 2 - Sluiting van de SEH van MC Zuiderzee - Rapport | 06-11-2018

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.
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Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 6 november 2018, over forse overschrijdingen van de Treeknormen in de
ziekenhuiszorg
15-11-2018 | Kamerstuk 32620 nr. 214 | Tweede Kamer

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (XVI) voor het jaar 2019
Brief regering; Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van
contractering op de kwaliteit van paramedische zorg
13-11-2018 | Kamerstuk 35000-XVI nr. 91 | Tweede Kamer

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische
hulpmiddelen)
Verslag
13-11-2018 | Kamerstuk 35043 nr. 5 | Tweede Kamer

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met
de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie
gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen
Memorie van antwoord
14-11-2018 | Kamerstuk 34874 nr. C | Eerste Kamer

Thuiszorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie om te preciseren wanneer de Kamer het aanvullende
IGJ-onderzoek naar Alliade en de reactie op de motie van het lid Leijten over onderzoek naar
dochterondernemingen van zorginstellingen tegemoet kan zien
14-11-2018 | Kamerstuk 23235 nr. 177 | Tweede Kamer

Sociaal domein
Brief regering; Stand van zaken op een aantal aspecten van het sociaal domein
12-11-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 46 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Advies Raad voor het Openbaar Bestuur
Wegwijs in het sociaal domein. Advies ter verbetering van de informatievoorziening door de regering
aan de Tweede Kamer met betrekking tot de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015
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Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere
wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de
zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde
persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut
Nederland en het RIVM
Verslag
15-11-2018 | Kamerstuk 35044 nr. 5 | Tweede Kamer

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband
met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het
toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen
Verslag
12-11-2018 | Kamerstuk 35045 nr. 4 | Tweede Kamer

Tweede Kamer
Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018
15 november 2018, wetsvoorstel - Met een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz 2018) wil minister Bruins (Medische Zorg) de positie van cliëntenraden
versterken en meer maatwerk mogelijk maken.
Kamer bespreekt begrotingsonderdeel Jeugd
12 november 2018, begroting - Wachtlijsten, groeiende vraag en geldtekorten in de jeugdzorg. De
maatregelen die minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker
(Rechtsbescherming) daartegen nemen, staan in de deelbegroting Jeugd.

Officiële publicaties
Besluit van 31 oktober 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 25 mei 2018 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen
en verhoging van het boetemaximum (Stb. 2018, 175)
15-11-2018 | Staatsblad 2018, 407 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Vol ksgezondheid, Welzijn
en Sport
De Wet van 25 mei 2018 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische
verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (Stb. 2018, 175) treedt in werking met ingang van
1 januari 2019.
Besluit van 31 oktober 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet
van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de
totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (Stb.
2018, 179) en van de Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van het wetsvoorstel in verband met de
instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van
implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (Stb. 2018, 180)
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16-11-2018 | Staatsblad 2018, 417 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
De Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met
de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten ( Stb.
2018, 179) en de Wet van 6 juni 2018 tot wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling
van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten
die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode (Stb. 2018, 180), treden in werking met ingang
van 1 januari 2019.
Besluit van 5 november 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke
inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018
16-11-2018 | Staatsblad 2018, 416 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Dit besluit regelt de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018.
De artikelen I, onderdelen A, B, C, D en E, II, onderdelen aA, bA, A en C, III, IV, V, VI, X, onderdeel
B, XI, XIIA, XV, XVII, onderdeel I, XXI, XXIA en XXII, tweede lid, van de Verzamelwet VWS 2018,
treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit
besluit wordt geplaatst.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister Bruno Bruins geeft startschot voor beter vindbare en betrouwbare medicijninformatie
Nieuwsbericht | 15-11-2018
Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het
internet. Om dat te bereiken gaf minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag het startschot voor
het Netwerk Patiënteninformatie. Zeven organisaties tekenden vand aag een intentieverklaring en
gaan aan de slag. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier
websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG,
Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).
Kamerbrief verzoek initiatiefnemers wetsvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars om
advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018
Aanbiedingsbrief van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) bij de brief die hij heeft doen
toekomen aan de leden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Ploumen (PvdA) in reactie op hun verzoek
de novelle op het initiatiewetsvoorstel houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzek eraars
ter advisering voor te leggen aan de Nederlandse Zorgautoriteit.
Bijlagen:
Novelle verbod winstuitkering door zorgverzekeraars – advisering NZa - Brief | 15-11-2018
Brief NZa - Nederlandse Zorgautoriteit - Novelle initiatiefwetsvoorstel verbod op winstuitkering door
zorgverzekeraars - Brief | 15-11-2018
Wijziging van het wetsvoorstel inzake het verbod van winstuitkering door zorgverzekeraars (34995) Brief | 19-10-2018
Zie ook:
Kamerbrief afschrift brief aan initiatiefnemers inzake adviesaan vraag DNB op novelle
initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars
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Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de
initiatiefnemers van het wetsvoorstel verbod winstuitkering zorgverzekeraars een brief over het
voorleggen van hun novelle op het wetsvoorstel aan De Nederlandsche Bank.
Bijlagen:
Brief aan initiatiefnemers inzake adviesaanvraag DNB op novelle initiatiefwetsvoorstel verbod
winstuitkering zorgverzekeraars - Brief | 15-11-2018
Brief aan DNB inzake adviesaanvraag op initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering
zorgverzekeraars - Brief | 15-11-2018
Kamerbrief over reactie op brief over aandacht voor onjuiste informatie over onderzoek Zilveren Kruis
naar apotheekbereide afbouwmedicatie (Taperingstrips)
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op
de brief van de Regenboog Apotheken. In deze brief wordt gesteld dat de minister onjuiste informatie
met de Kamer heeft gedeeld. In deze kwestie gaat het over het al dan niet hebben plaatsgevonden
Kamerbrief over data laten werken voor gezondheid
Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kame r over data laten
werken voor gezondheid. Om data te laten werken voor gezondheid is vertrouwen nodig. De patiënt
moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met zijn/haar data wordt omgegaan en de
Bijlagen:
Data laten werken voor gezondheid - Brief | 15-11-2018
Visualisatie van de brief - DATA laten werken voor gezondheid - Publicatie | 15-11-2018
Eindrapportage FAIR Data - Rapport | 15-11-2018
Eindrapportage Personal Health Train - Rapport | 15-11-2018
Hoe kunnen we zorggegevens beter toegankelijk maken? - Publicatie | 15-11-2018
Kamerbrief over capaciteitsplan GGZ en FZO
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-11-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op het
capaciteitsplan voor de GGZ-opleidingen voor de periode 2020-2024 en het capaciteitsplan voor de
FZO-beroepen voor de periode 2018 – 2024.
Kamerbrief met reactie op Evaluatie Zvw-pgb 2017
Kamerstuk: Kamerbrief | 16-11-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de evaluatie van de Zvw -pgb 2017.
Dit heeft betrekking op de uitvoering van het persoonsgebonden budget voor verpleging en
verzorging thuis.
Kamerbrief met antwoorden op vragen over instellen wachttijden door gemeente Assen ter
voorkoming tekorten in sociaal domein
Kamerstuk: Kamervragen | 16-11-2018
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de
Kamerleden Peters en Mulder (CDA) over het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om
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tekorten in het sociaal domein tegen te gaan. Onder het sociaal domein valt de ondersteuning door
de gemeente van inwoners bij zorg, werk en jeugdhulp.
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige
zorg’
Kamerstuk: Kamervragen | 15-11-2018
Antwoorden van minister De Jonge (VWS) op de vragen van het Kamerlid Slootweg (CDA) over het
bericht ‘Gemeenten verschillen te veel bij toewijzing langdurige zorg?’
Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse
gemeenten nieuw contract in de wacht’
Kamerstuk: Kamervragen | 19-11-2018
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel
‘Geweerde zorgbureaus slepen in andere Twentse gemeenten nieuw contract in de wacht’.

Rechtspraak
Rechtbank Rotterdam doet uitspraak in conflict failliet Ruwaard van Puttenziekenhuis
Rechtspraak.nl, 14-11-2018
De rechtbank Rotterdam heeft vandaag vonnis gewezen in een zaak tussen de curatoren en een
groot aantal specialisten. Na het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in 2013 heb ben
de zorgverzekeraars uiteindelijk ruim 4 miljoen Euro betaald op een aparte rekening. Daar komt
waarschijnlijk nog ruim een half miljoen bij. Een gedeelte van het totaalbedrag betreft honorarium
voor nog niet betaald werk van de specialisten; het grootste gedeelte betreft voldoening van
vorderingen van het ziekenhuis op de zorgverzekeraars.
Uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2018:9253
ECLI:NL:GHAMS:2018:4121
Instantie Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 06-11-2018 Datum publicatie 16-11-2018
Zaaknummer 200.226.067/01
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Geschil t.z.v. afwikkeling maatschapsovereenkomst. Rb. is onbevoegd o.g.v. het in de overeenkomst
opgenomen arbitrale beding. Kwalificatie van gedraging als onrechtmatige daad leidt niet tot ander
oordeel. Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:2740.
ECLI:NL:RBAMS:2018:7548
Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 24-10-2018 Datum publicatie 13-11-2018
Zaaknummer AMS 17/5417
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – meervoudig
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Inhoudsindicatie
Boete op grond van de Wet medische hulpmiddelen. De rechtbank vindt dat het in -vitro diagnosticum
K1124 is aan te merken als een reagens als bedoeld in Bijlage II, onder lijst B, het tweede
gedachtestreepje, van Richtlijn 98/79/EG. De stichting had het product daarom moeten laten
beoordelen door een aangemelde instantie, hetgeen zij niet heeft gedaan. De minister was bevoegd
een bestuurlijke boete op te leggen.
ECLI:NL:RBGEL:2018:4857
Instantie Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 06-11-2018 Datum publicatie 12-11-2018
Zaaknummer 16-3889
Rechtsgebieden Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Opgelegde boetes wegens overtreding Geneesmiddelenwet. Bedrijf heeft reclame gemaakt door
medische zoektermen te gebruiken op internet voor producten die eigenlij k geen geneesmiddelen
zijn, Ook heeft het bedrijf deze producten op voorraad gehad. Dat is verboden in de
Geneesmiddelenwet.
Uitleg van het begrip geneesmiddel in de zin van de Geneesmiddelenrichtlijn of Geneesmiddelenwet.
Beide eisen (presentatie en werking) niet cumulatief. Boete gematigde wegens overschrijding
redelijke termijn.
ECLI:NL:RBMNE:2018:5610
Instantie Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak 13-11-2018 Datum publicatie 16-11-2018
Zaaknummer C/16/468501 / KG ZA 18/633 LH/1040
Rechtsgebieden Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding over toelating van een categorale vakbond voor GGZ-praktijkondersteuners (POH-GGZ)
tot het cao-overleg in de huisartsenzorg. Representativiteit. Behartiging van de belangen van de
POH-GGZ-ers. Oververtegenwoordiging. Afwijzing van de vordering tot toelating.
ECLI:NL:RBROT:2018:9336
Instantie Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak 24-10-2018 Datum publicatie 15-11-2018
Zaaknummer C/10/511948 / HA ZA 16-1004
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Zorgplicht zorgverzekeraar. In dit concrete geval handelt de zorgverzekeraar onrechtmatig door aan
verwijzende tandartsen een brief te sturen met ernstige bezwaren ten aanzien van de zorg in een
kliniek zonder dat zij daartoe grond had.
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Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Waarschuwing Zilveren Kruis voor te laat melden poliswijzigingen
Nieuwsbericht | 16-11-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt Zilveren Kruis een formele waarschuwing op. De
zorgverzekeraar krijgt deze waarschuwing omdat het verzekerden te laat heeft geïnformeerd over
wijzigingen in haar polisvoorwaarden. Ook heeft Zilveren Kruis de wijzigingen niet voorgelegd aan de
NZa.
NZa voert controles uit bij ggz-aanbieders naar declareren burn-out
Nieuwsbericht | 15-11-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit gaat bij een aantal ggz-aanbieders controleren of zij behandelingen
van burn-out op de juiste wijze in rekening brengen. De eerste controle is vandaag. Wij doen dit
omdat we aanwijzingen hebben dat verschillende ggz-aanbieders een werk-gerelateerde burn-out
niet altijd correct declareren.

Europese Commissie
Health system performance assessment – Integrated Care Assessment
14-11-2018

Sector nieuws
Personeelstekort ziekenhuizen vraagt creatieve oplossingen
NVZ, 15-11-2018
Er is een nieuwe aanpak nodig om het personeelstekort in Nederlandse ziekenhuizen aan te pakken.
Het verhogen van opleidingscapaciteit is niet de enige oplossing.
Europese ziektekostenverzekeraars presenteren Memorandum voor gezond en solidair Europa
ZN, 15-11-2018
De gezamenlijke Europese ziektekostenverzekeraars hebben vandaag in de aanloop naar de
Europese verkiezingen hun Memorandum voor een gezond en solidair Europa gepresenteerd .
ZN: kwaliteitskader wijkverpleging geldt ook voor nieuwe zorgaanbieders
ZN, 13-11-2018
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) straks met de
voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan de hand van
het kwaliteitskader wijkverpleging.
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Publicaties
Rechter: preferentiebeleid Menzis in strijd met wet
Pharmaceutisch Weekblad, PW46, 13-11-2018
Vonnis kan van invloed zijn op nieuwe voorstellen.
Waarheen voor de beste zorg?
Elsevier, Arthur van Leeuwen, 14-11-2018
Waar is de dienstverlening aan patiënten optimaal?
TvGR 2018/5.10 - Boekrecensie - M. de Bruin, Regulering van reclame voor receptgeneesmiddelen
Moss, F.
TvGR 2018/5.3 - Artikel - Deregulering van prestaties in de zorg (wetsvoorstel 34445) – nut en
noodzaak
Schelven van, B.A. e.a.
TvGR 2018/5.4 - Artikel - Wetsvoorstel Wet verzekerdeninvloed Zvw: één aanpassing nog dringend
gewenst
Klaassen, A.G.H.
TvGR 2018/5.1 - Redactioneel - De Jeugdwet: financiële risico’s belemmeren toegang
Dörenberg, V.E.T.
NJB 2018/2050 - Nederlands Juristenblad, Rechtsbescherming in het sociaal domein
Wiggers-Rust, L.F.
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Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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