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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 3 – 10 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
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de
Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte
aanbesteding binnen het sociaal domein
Geleidende brief
06-12-2018 | Kamerstuk 35105 nr. 1 | Tweede Kamer
Voorstel van wet
06-12-2018 | Kamerstuk 35105 nr. 2 | Tweede Kamer
Memorie van toelichting
06-12-2018 | Kamerstuk 35105 nr. 3 | Tweede Kamer

Sociaal domein
Brief van de minister van BZK inzake aanbieding derde Overall rapportage sociaal domein 2017 van
het SCP
06-12-2018 | Kamerstuk 34477 nr. A | Eerste Kamer
Bijlagen:
Overall rapportage sociaal domein 2017; Wisselend bewolkt. Sociaal en Cultureel Planbureau
(december 2018, 224 blz.)

Aanpak regeldruk en administratieve lasten
Brief regering; Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging
05-12-2018 | Kamerstuk 29515 nr. 434 | Tweede Kamer

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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Bijlagen:
Convenant afschaffen minutenregistratie wijkverpleging
Controlemethodiek zorgverzekeraars bij handreiking registratiestandaard wijkverpleging
Zie ook:
Wijkverpleging bant minutenregistratie - Nieuwsbericht Rijksoverheid | 05-12-2018
NZa blij met minder administratie voor wijkverpleging - Nieuwsbericht NZa | 05-12-2018
Gezamenlijke afspraken over minder administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen – ZN, 05-122018

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg
Brief regering; De e-health monitor 2018
05-12-2018 | Kamerstuk 27529 nr. 165 | Tweede Kamer
Bijlagen:
e-healthmonitor 2018
Tabellenbijlage

Kwaliteit van zorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTLNieuws d.d. 26 november
2018 ‘Hackers persen PratenOnline af, dreigen gegevens cliënten te publiceren’
03-12-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 353 | Tweede Kamer
Brief regering; Informatie over de situatie bij Gehandicaptenzorgorganisatie Arduin
04-12-2018 | Kamerstuk 31765 nr. 354 | Tweede Kamer

Geestelijke gezondheidszorg
Brief regering; Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van Langdurige GGZ en rapport
Ambulantisering in de GGZ
05-12-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 433 | Tweede Kamer
Bijlagen:
Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018
Ambulantisering in de GGZ; Waarnemingen vanuit actieonderzoek in een regio
Verslag van een schriftelijk overleg over het bekostigingsexperimen t aanvullende beroepen
geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz)
06-12-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 434 | Tweede Kamer

Geneesmiddelenbeleid
Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake EU-consultatie weesgeneesmiddelen
04-12-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 527 | Tweede Kamer
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Brief regering; Terugroepactie valsartan
06-12-2018 | Kamerstuk 29477 nr. 528 | Tweede Kamer
Zie ook:
Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan - Nieuwsbericht IGJ | 05-12-2018

Officiële publicaties
Besluit van 26 november 2018, houdende een wijziging van het Besluit langdurige zorg en het
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot verlaging van de vermogensinkomensbijtelling, v erkorting van de
overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen
bijdrage mag opleggen, het introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in
de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en een grondslag voor het uitzonderen van
eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de
vermogensinkomensbijtelling voor de berekening van de bijdrage
04-12-2018 | Staatsblad 2018, 444 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeugdzorgregio’s krijgen 108 miljoen voor plannen betere jeugdhulp
Nieuwsbericht | 05-12-2018
De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor
merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend.
Kamerbrief met reactie op onderzoek medicijnverspilling
Kamerstuk: Kamerbrief | 10-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het onderzoek dat
is gedaan naar medicijnverspilling.
Kamerbrief over Rapportages contractering wijkverpleging
Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over rapportages contractering wijkpleging.
Bijlage:
Voorgenomen opzet Monitor Contractering Wijkverpleging - Brief | 07-12-2018
Kamerbrief over Toegang tot St Jansdal voor verzekerden met een budgetpolis bij Zilveren Kruis
Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over Toegang tot St Jansdal
voor verzekerden met een budgetpolis bij Zilveren Kruis.
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over bericht ‘St Jansdal: pas op met budgetpolis Zilveren Kruis’ Kamerstuk: Kamervragen | 07-12-2018
Kamerbrief over verlenging lening Pallas
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2018
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Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweee Kamer over de voortgang van de
Stichting Pallas.
Kamerbrief aanbieding rapport 'Met andere ogen'
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2018
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS) bieden het
rapport 'Met andere ogen' van coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd aan de Tweede Kamer.
Bijlagen:
Aanbiedingsbrief van coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd - Brief | 04-12-2018
Rapport 'Met andere ogen' - Rapport | 28-11-2018
Kamerbrief over de voortgang 'Zorg voor de Jeugd'
Kamerstuk: Kamerbrief | 06-12-2018
Minister de Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Actieprogramma
Zorg voor de Jeugd.
Bijlagen:
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd - Rapport | 01-04-2018
Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd - Rapport | 05-11-2018
Online magazine Als ik later groot ben - Rapport | 05-11-2018
Rapportage doorzettingsmacht jeugd - Rapport | 04-09-2018
Onderzoek jaarverantwoording jeugd - Rapport | 12-10-2018
Reactie Jeugdzorg Nederland op onderzoek financiële aspecten pleegzorg - Brief | 05-11-2018
Onderzoek naar de financiële aspecten van pleegzorg - Rapport | 13-08-2018
Nader onderzoek jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp - Rapport | 01-10-2018
Nader onderzoek toename jeugdhulp wijkteams - Rapport | 05-11-2018
Onderzoek ‘Jeugdhulp met verblijf, anders dan’ - Rapport | 18-10-2018
CBS-cijfers jeugdhulp 1e half jaar 2018 - Rapport | 05-11-2018
Kamervragen over gemaakte zorgkosten in 2018 die betaald moeten worden in 2017
Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen van lid Ellemeet (GL) over
gemaakte zorgkosten in 2018 die betaald moeten worden in 2017.
Beantwoording Kamervragen over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg
Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA)
over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg.
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Doktersdienst zet mes in hu isartsenposten’
Kamerstuk: Kamervragen | 06-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Rutte Arno (VVD)
over het bericht ‘Doktersdienst zet mes in huisartsenposten’.
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal
88.500 mensen’
Kamerstuk: Kamervragen | 05-12-2018
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Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het
bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen’.
Zie ook:
De ‘digitale sofa’ GGZ: geen wachttijden en hulp is op elk moment mogelijk – ZN, 06-12-2018
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in
2020’
Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over het
bericht ‘GGZ Nederland: nieuwe bekostiging acute ggz in 2020’.
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘MST dreigt budget te overschrijden en zet deel
verzekerden in de wacht’
Kamerstuk: Kamervragen | 04-12-2018
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP)
over het bericht ‘MST dreigt budget te overschrijden en zet deel verzekerden in de wacht’

Rechtspraak
Gemeenten mochten Wmo-huishoudhulp niet baseren op nieuwe normtijden
Rechtspraak.nl, 10-12-2018
Aan de nieuwe normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 hebben de gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk een KPMG onderzoek ten grondslag
gelegd. Dit is een onafhankelijk en deugdelijk onderzoek. Deze gemeenten hebben echter andere
beleidskeuzes gemaakt dan waarop het KPMG-onderzoek is gebaseerd. De normtijden van deze
gemeenten kunnen daarom niet worden onderbouwd met het KPMG-onderzoek. De gemeenten
mochten die normtijden dan ook niet gebruiken om het aantal uren huishoudelijke hulp vast te stellen.
De betrokken inwoners in deze zaken houden daarom recht op het hogere aantal uren huishoudelijke
hulp, dat zij ontvingen voor de aanpassing van het gemeentelijk beleid. Dit heeft de Centr ale Raad
van Beroep (CRvB) geoordeeld in zijn uitspraken van 10 december 2018.
Uitspraken:
ECLI:NL:CRVB:2018:3835
ECLI:NL:CRVB:2018:3838
ECLI:NL:RBAMS:2018:8609
Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 05-12-2018 Datum publicatie 05-12-2018
Zaaknummer C/13/656706 / KG ZA 18-1185 en C/13/657050 / KG 18-1218 MvdV/MB
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. Inkoopprocedure gesloten jeugdzorg. Aanbestedingsrecht.
Voorzieningenrechter wijst vordering af van de huidige aanbieder van gesloten jeugdzorg in Noord
Holland Noord tot intrekking van de voorlopige gunning van de opdracht aan een andere
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jeugdzorgverlener. Gemeenten Noord Holland Noord hebben voldoende onderzocht dat de winnende
aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat past binnen het wettelijk kader.
Zie ook:
Brief regering; Aanbesteding gesloten jeugdhulp Noord-Holland Noord
10-12-2018 | Kamerstuk 31839 nr. 628 | Tweede Kamer
Bijlage: Bijlage Interventieladder Interbestuurlijk Toezicht Jeugdwet

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Nieuwe controles wijkverpleging
Nieuwsbericht | 10-12-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders
van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben. Een goede administratie maakt
deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot
belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg.
Onderzoek naar cadeaus bij overstap
Nieuwsbericht | 03-12-2018
De Nederlandse Zorgautoriteit onderzoekt of zorgaanbieders cadeaus en geld mogen bieden aan
patiënten die overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Zie ook:
Kamerbrief over het bericht ‘Zorgaanbieders verleiden patiënten met iPhone: 'Dit is echt uit den boze’
- Kamerstuk: Kamerbrief | 05-12-2018

Autoriteit Consumenten & Markt
Concentratiemeldingen
Verzoek wijziging vergunning in zaak 6424 Ziekenhuis Walcheren – Oosterscheldeziekenhuizen - 0612-2018
Orpea wil September, Allerzorg, Diaphora Woonvoorzieningen en Diaphora Zorgverlening overnemen
(concentratiemelding) - 05-12-2018

Autoriteit Persoonsgegevens
Controle op privacybeleid bij zorginstellingen en politieke partijen
10-12-2018
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 53 organisaties het privacybeleid opgevraagd. Het
gaat om bloedbanken, IVF-klinieken en gemeentelijke politieke partijen. Deze organisaties verwerken
bijzondere persoonsgegevens over gezondheid en politieke voorkeur. Daarom zijn ze op grond van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om in een privacybeleid of
gegevensbeschermingsbeleid onder meer vast te leggen met welk doel zij persoonsgegevens
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verwerken, hoelang ze de gegevens bewaren en hoe de gegevens beveiligd worden. Hebben ze
geen privacybeleid of voldoet het niet aan de eisen, dan overtreden zij de privacywet.

Sector nieuws
Zorginstituut geeft inzicht in ontwikkeling uitgaven geneesmiddelen
Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 10-12-2018
Zorginstituut Nederland heeft de gegevens gepubliceerd over de verstrekking en vergoeding van
geneesmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2017.
Aantal indicatoren in medisch-specialistische zorg daalt met 25%
Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 04-12-2018
Partijen in de medisch-specialistische zorg (MSZ) zijn er in geslaagd om voor 2019 het aantal
structuur- en procesindicatoren met 25% te verminderen ten opzichte van dit jaar.
Modelovereenkomst samenwerking zelfstandige klinieken en ziekenhuizen beschikbaar
NVZ, 07-12-2018
Afspraken tussen klinieken met een naburig ziekenhuis over bijvoorbeeld de opvang van patiënten
buiten de kliniek, zijn niet altijd bestuurlijk geformaliseerd.
Publicatie bijgestelde modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
ActiZ, 05-12-2018
ActiZ heeft de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning voor de Wmo bijgesteld aan wet en regelgeving.
Arkin en Zilveren Kruis starten experiment minder administratieve lasten
ZN, 05-12-2018
Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen starten GGZ -instelling Arkin in
Amsterdam en Zilveren Kruis komend jaar een experiment.
Huisartsen maken zich zorgen over contractering
LHV, 06-12-2018
In diverse regio’s maken huisartsen zich zorgen over de contracten met hun zorgverzekeraar Zilveren
Kruis.
Noodzaak voor een brede coalitie voor gezonde jeugdzorg
FNV, 04-12-2018, Annika Heerekop
FNV Zorg & Welzijn wil een brede coalitie met partijen die zich zorgen maken over de situatie in de
jeugdzorg.
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Publicaties
Improving the Cost-Effectiveness of Slovakia's Healthcare System
European Commission, First published on 07 December 2018
Author Robert Kuenzel | Vladimír Solanič | Economic and Financial Affairs
Uitgelicht: Tijd voor zorg
ESB, 30-11-2018
Gaan mensen vaker naar de dokter als ze daar meer tijd voor hebben?
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