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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 26 november – 3 december 

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 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 

maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening 

Koninklijke boodschap 

28-11-2018 | Kamerstuk 35093 nr. 1 | Tweede Kamer  

 

Voorstel van wet  

28-11-2018 | Kamerstuk 35093 nr. 2 | Tweede Kamer 

 

Memorie van toelichting  

28-11-2018 | Kamerstuk 35093 nr. 3 | Tweede Kamer  

 

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport  

28-11-2018 | Kamerstuk 35093 nr. 4 | Tweede Kamer  

 

Zie ook: 

Samenvatting advies over wijziging Wmo 2015 vanwege het abonnementstarief – RvS, 27-11-2018 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Voortgang Pact voor de Ouderenzorg 

29-11-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 352 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-3.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35093-4.pdf
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=536&summary_only=
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-352.pdf
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Acute zorg 

Brief regering; Concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg 

29-11-2018 | Kamerstuk 29247 nr. 264 | Tweede Kamer  

Bijlage: 

Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met het stellen van eisen 

omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg 

Zie ook: 

Besluit acute zorg Wkkgz – Internetconsultatie, 28-11-2018 

Bruins doet voorstellen om de keten van acute zorg te versterken – Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl | 

28-11-2018 

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Ontwikkelingen Acute ggz 

28-11-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 430 | Tweede Kamer 

 

Evaluatie Jeugdwet 

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over Evaluatie van de Jeugdwet  

29-11-2018 | Kamerstuk 34880 nr. C | Eerste Kamer 

 

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 

Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van 

Werkzaamheden van 30 oktober 2018, over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg 

29-11-2018 | Kamerstuk 29282 nr. 342 | Tweede Kamer 

 

Officiële publicaties 

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019 

03-12-2018 | Staatscourant 2018, 67824 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 20 november 2018, kenmerk 1444977-183929-

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

opnemen van de specifieke informatie die jaarlijks moet worden verstrekt, de informatie die ten 

minste moeten worden opgenomen in de vereenvoudigde jaarverslaggeving en een aantal 

redactionele en technische wijzigingen 

27-11-2018 | Staatscourant 2018, 66573 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29247-264.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-864527.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-864527.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/besluitacutezorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/28/bruins-doet-voorstellen-om-de-keten-van-acute-zorg-te-versterken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-430.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-342.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29282-342.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-67824.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-66573.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-66573.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-66573.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-66573.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-66573.pdf
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Handreiking medische hulpmiddelen 

Publicatie | 30-11-2018 

De nieuwe regels voor de markttoelating van medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor 

in-vitro diagnostiek brengen veranderingen met zich mee. Fabrikanten, distributeurs en importeurs 

moeten zich tijdig op deze veranderingen voorbereiden. Ook zullen zorgverleners en zorginstellingen 

te maken krijgen met de gevolgen van de veranderingen. In deze Handreiking staan de belangrijkste 

wijzigingen. 

Zie ook: 

EUDAMED: European Databank on Medical Devices 

Welke gegevens moeten fabrikanten, gemachtigden en importeurs registreren in EUDAMED 

Wat zeggen de nieuwe regels over medische hulpmiddelen over herverwerking en hergebruik van 

hulpmiddelen? 

Wanneer valt software onder de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen? 

 

Minister Bruno Bruins bereikt akkoord over openbare verlaging van prijzen voor geneesmiddelen 

tegen hepatitis C 

Nieuwsbericht | 28-11-2018  

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft besloten acht nieuwe medicijnen tegen chronische 

hepatitis C te blijven vergoeden. Tot nu toe golden vertrouwelijke prijsafspraken voor deze middelen, 

maar die zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer nodig. Twee leveranciers hebben gehoor gegeven aan 

een oproep van de minister voor een openbare prijsverlaging. 

Document: 

Kamerbrief over akkoord over verlaging van prijzen voor geneesmiddelen tegen hepatitis C - 

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018 

 

Kamerbrief stand van zaken bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en 

forensische zorg (fz) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond 

de ontwikkeling van een nieuwe bekostiging voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 

(ggz) en forensische zorg (fz). 

 

Kamerbrief over stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de Tweede Kamer de actuele stand van zaken bij MC 

Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. 

Bijlage: 

Voorgesteld afschalingsdocument MC IJsselmeerziekenhuizen - Vergaderstuk | 05-11-2018 

 

Kamerbrief over onderzoeken faillissementen ziekenhuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de 

verschillende onderzoeken die worden gedaan naar de faillissementen van MC Slotervaart en MC 

IJsselmeerziekenhuizen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2017/12/12/handreiking-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2018/11/29/eudamed-european-databank-on-medical-devices
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/vraag-en-antwoord/gegevens-die-fabrikanten-gemachtigden-en-importeurs-registreren-in-eudamed
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-zeggen-de-nieuwe-regels-over-medische-hulpmiddelen-over-herverwerking-en-hergebruik-van-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-zeggen-de-nieuwe-regels-over-medische-hulpmiddelen-over-herverwerking-en-hergebruik-van-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/vraag-en-antwoord/wanneer-valt-software-onder-de-nieuwe-europese-regels-voor-medische-hulpmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/28/minister-bruno-bruins-bereikt-akkoord-over-openbare-verlaging-van-prijzen-voor-geneesmiddelen-tegen-hepatitis-c
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/11/28/minister-bruno-bruins-bereikt-akkoord-over-openbare-verlaging-van-prijzen-voor-geneesmiddelen-tegen-hepatitis-c
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-stand-van-zaken-bekostiging-geneeskundige-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-stand-van-zaken-bekostiging-geneeskundige-geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-over-stand-van-zaken-mc-slotervaart-en-mc-ijsselmeerziekenhuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-over-onderzoeken-faillissementen-ziekenhuizen
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Kamerbrief over intern onderzoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij het Academisch 

Centrum Amsterdam (AMC) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2018 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) stuurt de bevindingen van de IGJ op het interne onderzoek dat het 

AMC heeft verricht naar aanleiding van het steekincident in een metro in Amsterdam aan de Tweede 

Kamer. 

Bijlage: 

Onderzoek Inspectie en vervolg toezicht - Brief | 14-06-2018 

 

Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda formele EU-gezondheidsraad in Brussel 

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de 

formele EU-Gezondheidsraad van 7 december in Brussel. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. 

 

Antwoord op Kamervragen over werkdruk in de thuiszorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 03-12-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Geleijnse (50PLUS) over de werkdruk in 

de thuiszorg. 

 

Beantwoording Kamervragen over het nieuws dat Nederland genetische gegevens gaat delen met 

andere EU-landen 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Akerboom (PvdD) 

over het nieuws dat Nederland genetische gegevens gaat delen met andere EU-landen. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Verloskundigen: er is vaak geen plek in ziekenhuis’  

Kamerstuk: Kamervragen | 28-11-2018 

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

over het bericht ‘Verloskundigen: er is vaak geen plek in ziekenhuis’.  

Zie ook: 

Kamerbrief over het bericht dat er te weinig ziekenhuispersoneel is voor bevallingen  - Kamerstuk: 

Kamerbrief | 28-11-2018 

 

Beantwoording Kamervragen over aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland Noord 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-11-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over de 

aanbesteding jeugdzorg in Noord-Holland Noord. 

 

Beantwoording Kamervragen over evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd 

Kamerstuk: Kamervragen | 28-11-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de evaluatie 

van de Jeugdwet en het Programma Zorg voor de Jeugd. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-over-intern-onderzoek-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-igj-bij-het-academisch-centrum-amsterdam-amc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/30/kamerbrief-over-intern-onderzoek-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd-igj-bij-het-academisch-centrum-amsterdam-amc
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/28/aanbiedingsbrief-bij-de-geannoteerde-agenda-formele-eu-gezondheidsraad-in-brussel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/12/03/antwoord-op-kamervragen-over-werkdruk-in-de-thuiszorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/29/beantwoording-kamervragen-over-het-nieuws-dat-nederland-genetische-gegevens-gaat-delen-met-andere-eu-landen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/29/beantwoording-kamervragen-over-het-nieuws-dat-nederland-genetische-gegevens-gaat-delen-met-andere-eu-landen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98verloskundigen-er-is-vaak-geen-plek-in-ziekenhuis%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/28/kamerbrief-over-het-bericht-dat-er-te-weinig-ziekenhuispersoneel-is-voor-bevallingen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/28/beantwoording-kamervragen-over-aanbesteding-jeugdzorg-in-noord-holland-noord
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/28/beantwoording-kamervragen-over-evaluatie-jeugdwet-en-programma-zorg-voor-de-jeugd
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Beantwoording Kamervragen over omkoping van artsen door een bedrijf voor medische hulpmiddelen  

Kamerstuk: Kamervragen | 27-11-2018 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) 

over omkoping van artsen door een bedrijf voor medische hulpmiddelen. 

Rechtspraak   
 

Staat moet cardiologen Ruwaard schadevergoeding betalen 

Rechtspraak.nl, 28-11-2018 

De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de civiele zaken van drie cardiologen die 

werkzaam waren in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. De cardiologen stellen dat Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onrechtmatig hebben 

gehandeld in het kader van de verlenging van het bevel van 21 november 2012. Dat bevel hield in dat 

de cardiologen geen zorg meer mochten verlenen in het ziekenhuis. De rechtbank stelt de 

cardiologen deels in het gelijk en veroordeelt de Staat tot betaling van een schadevergoeding. 

Volgens de rechtbank is het bevel niet onrechtmatig maar het handhaven ervan door de minister 

vanaf 17 december 2012 wel. Op die datum heropende het ziekenhuis onder toezicht van externe 

cardiologen de polikliniek cardiologie. Vanaf dat moment werd verantwoorde cardiologische zorg 

geleverd en had de verlenging moeten worden beëindigd. 

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2018:14015   

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:14001  

Instantie Rechtbank Den Haag  

Datum uitspraak 21-11-2018 Datum publicatie 30-11-2018  

Zaaknummer C/09/550032 / HA ZA 18-327 

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Bijzondere kenmerken Bodemzaak 

Eerste aanleg - meervoudig 

Inhoudsindicatie 

Vordering van niet-gecontracteerde zorgverlener tot betaling door de zorgverzekeraar van 100% van 

het gemiddeld gecontracteerd tarief afgewezen. In casu geen sprake van hinderpaal.  

 

ECLI:NL:RBAMS:2018:8121  

Instantie Rechtbank Amsterdam  

Datum uitspraak 09-11-2018 Datum publicatie 27-11-2018  

Zaaknummer C/13/656756 / KG ZA 18-1194 MvW/MB 

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig 

Inhoudsindicatie 

Kort geding. Curatoren in faillissement Slotervaartziekenhuis handelen niet onrechtmatig jegens 

medisch specialisten. Vordering uitstel voor voorbereiding bieding afgewezen. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/11/27/beantwoording-kamervragen-over-omkoping-van-artsen-door-een-bedrijf-voor-medische-hulpmiddelen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-cardiologen-Ruwaard-schadevergoeding-betalen.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:14015
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:14001
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8121
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Toezicht 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  

IGJ publiceert resultaat onderzoek naar bereiding CDCA door Amsterdam UMC 

Nieuwsbericht | 28-11-2018 

Het Amsterdam UMC heeft de regels rondom het bereiden van het geneesmiddel CDCA niet geheel 

nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie 

heeft daarom twee waarschuwingen gegeven: vanwege het gebruik van een grondstof die niet aan de 

kwaliteitseisen voldeed en vanwege het maken van reclame voor het zelf bereide geneesmiddel.  

Zie ook: 

Belangrijke uitspraak IGJ inzake dure medicijnen – NVZ, 30-11-2018 

ZN: goede zaak dat Amsterdam UMC duur geneesmiddel weer zelf mag maken – ZN, 29-11-2018 

Sector nieuws  
 

Scheidend NVZ-voorzitter: ‘Zorg op afstand de belangrijkste innovatie’ 

NVZ, 28-11-2018 

Bijna de helft van de ziekenhuispatiënten kan eerder naar huis met zorg op afstand. Digitale 

vaardigheden voor zowel medische professional als de patiënt zijn daarbij onmisbaar.  

 

ZN: meer eensgezindheid nodig in GGZ 

ZN, 29-11-2018 

Ondanks de duidelijke afspraken uit het hoofdlijnenakkoord GGZ van afgelopen zomer, maakt 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zich zorgen over het gebrek aan eensgezindheid waarmee GGZ-

brancheorganisaties de grote uitdagingen in hun sector op dit moment tegemoet treden. 

Zie ook: 

Aandachtspunten gemeenten bij Kamerdebat over de GGZ – VNG, 03-12-2018 

 

ZN: contracteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  

ZN, 28-11-2018 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) benadrukt dat contracteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

is van zorgverzekeraars én zorgaanbieders. Het is de ambitie van zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders om samen toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te realiseren.  

Zie ook: 

Zorgverzekeraars weer laat met contractering – Consumentenbond, 28-11-2018 

Publicaties 
 

Herverzekeren van het eigen risico in de gemeentepolis: effecten op de uitgaven aan medicijnen  

CPB Discussion Paper 387 | 30 november 2018 

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/11/28/igj-publiceert-besluit-op-handhavingsverzoek-eigen-bereiding-cdca-door-amsterdam-umc
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3799-belangrijke-uitspraak-igj-inzake-dure-medicijnen
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3523575808
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3798-scheidend-nvz-voorzitter-zorg-op-afstand-de-belangrijkste-innovatie
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3524984832
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-ggz/nieuws/aandachtspunten-gemeenten-bij-kamerdebat-over-de-ggz
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3521544192
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/zorgverzekeraars-weer-laat-met-contractering
https://www.cpb.nl/publicatie/herverzekeren-van-het-eigen-risico-in-de-gemeentepolis


 

 

Week 49  

News Update Zorg 

7/7 

Verschillende gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering aan voor minima waarin het eigen 

risico is afgedekt met een aanvullende verzekering, ook wel ‘herverzekering’ genoemd. We 

bestuderen welk effect deze herverzekering heeft op de uitgaven aan medicijnen.  

 

FD column Pauline Meurs 

Nieuwsbericht RV&S | 28-11-2018  

De column van Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het 

Financieele Dagblad van 28 november 2018 - Betere en slimmere zorg in de toekomst is alleen 

mogelijk bij aanpassing van de huidige spelregels. 

 

Beyond Evidence-Based Medicine - The New England Journal of Medicine 

Nieuwsbericht RV&S | 27-11-2018  

In 2017 publiceerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het advies Zonder context geen 

bewijs. Recent verscheen in het prestigieuze tijdschrift The New England Journal of Medicine een 

artikel dat aansluit op dit advies.  

 

VNG Magazine 2018/17 - Data kunnen grip op kosten sociaal domein vergroten 

Toorn van den, J. e.a.  
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