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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 18 - 25 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    

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

verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) 

Voorlopig verslag  

22-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34971, nr. B 

 

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

referentielanden  

Nader voorlopig verslag  

19-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. E 

 

Nadere memorie van antwoord  

20-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. F 

 

Brief van de minister voor MZS inzake stemming over wetsvoorstel 35137  

22-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35137, nr. G 

 

Officiële publicaties 

 

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019, nr. 2019 -

0000473424, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering 

topinkomens met ingang van 1 januari 2020 (Beleidsregels WNT 2020).  

21-11-2019 Staatscourant 2019, 61363 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34971-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-E.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35137-F.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-912243.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61363.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61363.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-61363.pdf
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Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 11 november 2019, kenmerk 1585767-195359-

WJZ, houdende wijziging van de Regeling verslaggeving WTZi in verband met het vervangen van de 

twee bijlagen voor het verslagjaar 2020 en het harmoniseren van de regels voor Regionale 

Ambulancevoorzieningen met die voor overige zorginstellingen (Wijziging Regeling verslaggeving 

WTZi verslagjaar 2020)  

19-11-2019 Staatscourant 2019, 62792 

 

Tweede Kamer 

PvdA vraagt naar de landelijke ziekenhuisstaking 

Tweede Kamer, 19-11-2019  

Mondelinge vragen - Wat gaat de regering doen om de cao-onderhandelingen in de zorg vlot te 

trekken? Dat vraagt Kerstens (PvdA) aan minister Bruins (Medische Zorg). 

 

Kamer spreekt over jeugdzorg en jeugdbescherming 

Tweede Kamer, 18-11-2019  

Begroting - De Kamer bespreekt de voorgenomen wijzigingen in de jeugdzorg met de ministers De 

Jonge (Volksgezondheid) en Dekker (Rechtsbescherming).  

De jeugdzorg functioneert niet goed. Dat blijkt uit schrijnende praktijkverhalen, zegt Wörsdörfer 

(VVD), maar wordt ook bevestigd door het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 

Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Hun conclusies zijn snoeihard, vult Van der Staaij (SGP) 

aan: kwetsbare kinderen krijgen niet de juiste hulp en zorg. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        

Commissiebrief inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-11-2019 

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een commissiebrief inzake stand van zakenbrief over de 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).   

 

Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad Luxemburg 9 december 

2019 

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-11-2019 

Aanbiedingsbrief van minister Bruins aan de Tweede Kamer bij geannoteerde agenda formele EU 

Gezondheidsraad Luxemburg 9 december 2019. Dezelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.  

 

Kamerbrief over voortgangsbrief medische hulpmiddelen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de voortgang van maatregelen om de veiligheid 

van implantaten te verbeteren. 

Bijlagen: 

Brief over borstimplantaten in Australië - Brief | 21-11-2019 

Verkenning hulpmiddelenzorg - Rapport | 06-11-2019 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62792.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62792.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62792.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62792.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-62792.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/pvda-vraagt-naar-de-landelijke-ziekenhuisstaking
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-spreekt-over-jeugdzorg-en-jeugdbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/commissiebrief-inzake-stand-van-zakenbrief-over-de-wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/kamerbrief-over-geannoteerde-agenda-epsco-raad-9-december-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/kamerbrief-over-geannoteerde-agenda-epsco-raad-9-december-2019
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/22/kamerbrief-over-voortgangsbrief-medische-hulpmiddelen
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Kamerbrief over de cao-onderhandelingen voor de branche ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2019 

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de cao-onderhandelingen voor de branche 

ziekenhuizen. 

 

Kamerbrief over VSO Toekomstverkenning Flevoland 

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-11-2019 

Minister Bruins biedt het verslag aan van het schriftelijk overleg en beantwoordt de vragen over 

toekomstverkenning van Flevoland in de zorg.  

 

Kamerbrief over uitvoering motie bestuurlijke afspraken paramedische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2019 

Minister Bruins meldt hoe hij de motie-Ellemeet uitvoert. Deze motie vraagt de minister om tot 

bestuurlijke afspraken met de paramedische sector te komen. Ook vraagt de motie om Zorginstituut 

Nederland in kaart te laten brengen wat de gevolgen zijn van de huidige contractering op de kwaliteit 

van de paramedische zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over zorgorganisatie DeSeizoenen die de gedragscode voor de zorg 

schendt 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over zorgorganisatie DeSeizoenen die de gedragscode 

voor de zorg schendt.   

 

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van het cao-akkoord VVT voor de continuïteit van 

zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 25-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt Kamervragen over de gevolgen van het cao-akkoord VVT voor de 

continuïteit van zorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over de wachtkamer van de zorg: overvolle Twentse hospices 

Kamerstuk: Kamervragen | 19-11-2019 

Minister De Jonge beantwoordt vragen over de wachtkamer van de zorg: overvolle Twentse hospices. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Kamerbrief over financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten 

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-11-2019 

Minister Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie om in overleg 

tussen regering en gemeenten de financiële impact van bestaande beleidsmaatregelen van de 

rijksoverheid op gemeenten in kaart te brengen en hierover uiterlijk 1 april 2020 naar de Kamer te 

rapporteren. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/21/kamerbrief-over-verkenner-cao-ziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/20/kamerbrief-over-vso-toekomstverkenning-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/19/kamerbrief-over-uitvoering-motie-bestuurlijke-afspraken-paramedische-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/beantwoording-kamervragen-over-zorgorganisatie-deseizoenen-die-de-gedragscode-voor-de-zorg-schendt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/beantwoording-kamervragen-over-zorgorganisatie-deseizoenen-die-de-gedragscode-voor-de-zorg-schendt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-het-cao-akkoord-vvt-voor-de-continuteit-van-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/25/beantwoording-kamervragen-over-de-gevolgen-van-het-cao-akkoord-vvt-voor-de-continuteit-van-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/11/19/beantwoording-kamervragen-over-de-wachtkamer-van-de-zorg-overvolle-twentse-hospices
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/11/19/kamerbrief-over-financile-impact-van-beleidsmaatregelen-op-gemeenten
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Toezicht  

Nederlandse Zorgautoriteit 

Meer inzicht in subsidies voor academische zorg 

Nieuwsbericht | 21-11-2019  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt in samenwerking met de universitair medische centra en 

het ministerie van VWS de subsidieverdeling inzichtelijker en duidelijker die ziekenhuizen ontvangen 

voor de academische zorg. Per 2020 baseren we de subsidie op het aantal behandelde academische 

patiënten en de omvang van de (kennis)infrastructuur. 

 

Informatie beter vindbaar op websites zorgverzekeraars 

Nieuwsbericht | 25-11-2019 

Mensen kunnen steeds beter informatie vinden op de website van een zorgverzekeraar. Dat blijkt uit 

een onderzoek naar de vindbaarheid van informatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We 

zien dat de informatievoorziening is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Maar er zijn nog wel grote 

verschillen. Niet alleen tussen verschillende zorgverzekeringsconcerns maar ook binnen een en 

hetzelfde concern. 

 

NZa: Driekwart van innovatieve experimenten krijgen structurele bekostiging 

Nieuwsbericht | 25-11-2019  

Het overgrote deel van de innovaties die bij de Nederlandse Zorgautoriteit gemeld worden voor een 

experiment, komen na verloop van tijd terecht in de reguliere regelgeving. Dat betekent dat die 

innovaties structureel bekostigd kunnen worden.  Dat constateert de NZa na evaluatie van 133 bij 

haar gemelde innovatieprojecten tussen 2012 tot 2018. 

 

Autoriteit Consument & Markt   

Besluiten 

BENU Apotheken mag 20 apotheken van Thio overnemen (concentratiebesluit)  - 22-11-2019 

Stichting LeekerweideGroep en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden mogen fuseren 

(concentratiebesluit) - 22-11-2019 

Intrekking verzoek wijziging vergunning in zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren – 

Oosterscheldeziekenhuizen - 19-11-2019 

 

Correspondentie  

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert mogen nog niet 

fuseren (eindmededeling) 

20-11-2019 

Stichting Schakelring, Stichting De Riethorst Stromenland en Stichting Volckaert mogen nog niet 

fuseren. De ACM heeft op 7 november 2019 besloten dat er nader onderzoek nodig is. De overname 

heeft mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie. 

 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/21/meer-inzicht-in-subsidies-voor-academische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/25/informatie-beter-vindbaar-op-websites-zorgverzekeraars
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/11/25/nza-driekwart-van-innovatieve-experimenten-krijgen-structurele-bekostiging
https://www.acm.nl/nl/publicaties/benu-apotheken-mag-20-apotheken-van-thio-overnemen-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-leekerweidegroep-en-stichting-ouderenzorg-wilgaerden-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-leekerweidegroep-en-stichting-ouderenzorg-wilgaerden-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-verzoek-wijziging-vergunning-zaak-6424-ziekenhuis-walcheren-oosterscheldeziekenhuizen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/intrekking-verzoek-wijziging-vergunning-zaak-6424-ziekenhuis-walcheren-oosterscheldeziekenhuizen
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-schakelring-stichting-de-riethorst-stromenland-en-stichting-volckaert-mogen-nog-niet-fuseren-eindmededeling
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-schakelring-stichting-de-riethorst-stromenland-en-stichting-volckaert-mogen-nog-niet-fuseren-eindmededeling
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Rechtspraak  
 

Uitspraak voorzieningenrechter inzake zorginstelling Rolde 

Rechtspraak.nl, 20-11-2019 

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft uitspraak 

gedaan in de zaak rond zorginstelling In 't Ruige Veld, in Rolde.  

Op 7 november 2019 heeft de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze een noodbevel 

afgegeven. Dit bevel houdt feitelijk de sluiting van de zorginstelling In 't Ruige veld te Rolde in. De 

Stichting Altijd Zorg heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen en 

het bevel te schorsen. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2019:4861 

 

15 maanden cel en beroepsverbod voor oud-bestuurder Slotervaart 

Rechtspraak.nl, 25-11-2019 

Een voormalige directeur van het Slotervaartziekenhuis wordt voor verduistering en valsheid in 

geschrift veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Ze mag daarnaast ruim 6 jaar lang 

geen bedrijf of instelling besturen. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw zich ruim 1,2 miljoen 

euro van het ziekenhuis heeft toegeëigend. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:8788 

 

Zorgverzekeraars mogen toestemming eisen voor ongecontracteerde zorg  

Rechtspraak.nl, 26-11-2019 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoeft zorgverzekeraars niet te verplichten hun polissen te 

veranderen. Dat had Stichting Zorghuis, die zich sterk maakt voor de vrije artsenkeuze, gevraagd. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt NZa in het gelijk. 

Uitspraak: ECLI:NL:CBB:2019:602 

 

ECLI:NL:CBB:2019:585 - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 19-11-2019 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Proceskostenveroordeling - Bestuursrecht 

Wmg. Afwijzing beschikbaarheidbijdragen voor spoedeisende hulp en acute verloskunde voor het jaar 

2018. Partijen verschillen over de vraag of het ziekenhuis voldeed aan het criterium (hierna: het 

derde criterium) dat de spoedeisende hulp / afdeling voor acute verloskunde gevoelig moet zijn voor 

de zogenoemde 45-minutennorm “volgens de meest relevante analyse van het RIVM”. Volgens het 

ziekenhuis is dat de meest recente versie van die analyse waarover kon worden beschikt ten tijde van 

de aanvraag (september 2017), dat was de RIVM-analyse van 12-2-2016. Volgens die analyse 

voldoet zij aan het derde criterium. Volgens NZa is de meest relevante analyse in dit geval de RIVM-

analyse van 9-11-2017, omdat die het dichtst bij het jaar 2018 ligt, het jaar waarop de aanvraag ziet. 

Volgens die analyse voldoet het ziekenhuis niet aan het derde criterium. 

  

ECLI:NL:CBB:2019:591 - College van Beroep voor het bedrijfsleven - 19-11-2019 - Eerste aanleg - 

meervoudig - Bestuursrecht 

Wmg. Aanvragen voor toekenning van suppletiebedragen op grond van de Garantieregeling 

kapitaallasten 2013-2016 voor de jaren 2015 en 2016. Het beroep en de door appellante overgelegde 

eigen berekening berusten op de stelling dat het bekostigingssysteem zoals dat tot 2012 gold, in de 

jaren daarna zou zijn aangepast aan de actuele situatie, in die zin dat de te hanteren 

rentepercentages zouden zijn geactualiseerd zodat de aan de hand van de rentenormeringsbalans te 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Uitspraak-voorzieningenrechter-inzake-zorginstelling-Rolde.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:4861
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/15-maanden-cel-en-beroepsverbod-voor-oud-bestuurder-Slotervaart.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:8788
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Zorgverzekeraars-mogen-toestemming-eisen-voor-ongecontracteerde-zorg-.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:602
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:585
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:585
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:591
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2019:591
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berekenen vergoeding voor kapitaallasten (ongeveer) overeen zou komen met de werkelijk door 

appellante betaalde rente voor de financiering van haar gebouwen en dat de te berekenen opbrengst 

(ongeveer) overeen zou komen met de volgens appellante in werkelijkheid voor de dekking van haar 

kapitaallasten beschikbare omzet. Die stelling kan niet worden aanvaard. Het College verklaart het 

beroep ongegrond. 

Sectornieuws  
 

Nederlanders tevreden over zorgverleners 

CBS, 25-11-2019 

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen 

rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 

en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen 

een 7,8. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2018 van het CBS. 

 

Monitor Weesgeneesmiddelen: kosten stijgen 9% per jaar 

Zorginstituut Nederland Nieuwsbericht | 22-11-2019 

De uitgaven aan weesgeneesmiddelen blijven stijgen: van € 195 miljoen in 2013 naar € 259 miljoen 

ruim 4 jaar later. Dat is gemiddeld 9% per jaar; ongeveer net zo veel als de ontwikkeling van het 

aantal patiënten. Dit staat in de Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2019, die naast 

kostenontwikkelingen inzicht geeft in de inzet van weesgeneesmiddelen in de dagelijkse Nederlandse 

praktijk. 

 

RSJ en RVS: Helder onderscheid nodig tussen vrijwillige jeugdzorg en jeugdbescherming 

RVS Nieuwsbericht | 25-11-2019 

In de praktijk van de vrijwillige jeugdzorg is door onheldere beleidskaders niet meer duidelijk of er 

sprake is van vrijwillige hulp of gedwongen hulp (jeugdbescherming). Het is noodzakelijk dat dit 

onderscheid weer duidelijk wordt. Dat adviseren de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in hun 

gezamenlijk adviesrapport ‘Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg’. 

 

ActiZ visie 'Digitaal denken en doen' gepubliceerd 

ActiZ, 20-11-2019 

De maatschappij digitaliseert steeds sneller. De uitdagingen van de zorg vragen ook om snelle  

digitalisering. Daarom heeft ActiZ 20 november tijdens de Algemene Ledenvergadering de visie 

digitaal denken en doen aangenomen. 

Publicaties 
 

FRP 2019/1211 - E.a. - Art. - Het initiatiefwetsvoorstel verbod winstuitkering door zorgverzekeraars 

In dit artikel staan wij stil bij de impact van het voorgestelde verbod voor uitkering van winst door 

zorgverzekeraars en de mogelijkheid van zorgverzekeraars om te kunnen blijven voldoen aan hun 

solvabiliteitsvereisten. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/48/nederlanders-tevreden-over-zorgverleners
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/11/22/monitor-weesgeneesmiddelen-kosten-stijgen-9-procent-per-jaar
https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2019/11/25/rsj-en-rvs-helder-onderscheid-nodig-tussen-vrijwillige-jeugdzorg-en-jeugdbescherming
https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-visie-digitaal-denken-en-doen-gepubliceerd
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