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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 28 januari – 4 februari 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 

Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Brief regering; Uitstel toezending van informatie over de oplopende zorguitgaven en de aanpak van 

het kabinet hieromtrent 

31-01-2019 | Kamerstuk 32620 nr. 222 | Tweede Kamer 

"Ik zeg de Kamer toe de brief over dit onderwerp uiterlijk dit voorjaar toe te sturen." 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Brief regering; Bescherming gezondheidsgegevens in een digitaliserende wereld 

30-01-2019 | Kamerstuk 27529 nr. 169 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Notitie Patiëntenfederatie over Patiëntgeheim 

 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Bekendmaking koers Haaglanden Medisch Centrum (HMC) 

29-01-2019 | Kamerstuk 31016 nr. 190 | Tweede Kamer 

 

Kwaliteit van zorg 

Brief regering; Continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland 

30-01-2019 | Kamerstuk 31765 nr. 360 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-222.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32620-222.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-169.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-871244.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-190.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31765-360.pdf
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Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) 

Voorlopig verslag 

30-01-2019 | Kamerstuk 34858 nr. B | Eerste Kamer 

 

Jeugdzorg 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake manifest 'Actielijst jeugdzorg. 13 punten' door 

FNV Zorg en Welzijn 

29-01-2019 | Kamerstuk 31839 nr. 631 | Tweede Kamer 

 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen 

(Verzamelwet VWS 2018) 

Brief regering; Nahang van artikel X van het Besluit van 6 december 2018, houdende wijziging van 

een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen 

01-02-2019 | Kamerstuk 34923 nr. C/11 | Eerste en Tweede Kamer  

Bijlage: 

Besluit van 6 december 2018, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur 

op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische 

onvolkomenheden en omissies te herstellen 

 

Officiële bekendmakingen 

Wet van 19 december 2018 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 

01-02-2019 | Staatsblad 2019, 29 | Wet | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet 

31-01-2019 | Staatsblad 2019, 9 | AMvB | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

Besluit van 15 januari 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 

van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een 

mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van 

regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448) en het 

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet 

31-01-2019 | Staatsblad 2019, 30 | Klein Koninklijk Besluit | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport 

 

Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 januari 2019, kenmerk 1464902-185563-PZo, 

houdende vaststelling van beleidsregels en subsidieplafond inzake het subsidiëren van transparantie 

over de kwaliteit van zorg 2019 (Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de 

kwaliteit van zorg 2019) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-B.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-631.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31839-631.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34923-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34923-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34923-C.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-871622.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-871622.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-871622.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-29.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-29.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-9.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-30.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-30.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-30.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-30.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-30.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3453.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3453.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3453.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3453.pdf
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31-01-2019 | Staatscourant 2019, 3453 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   

Geneesmiddelen  

Minister Bruno Bruins wil gebruik zeer zware pijnstillers terugdringen 

Nieuwsbericht | 02-02-2019  

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) neemt verschillende maatregelen om het groeiende gebruik 

van zware pijnstillers zoals Oxycodon en Fentanyl zo veel mogelijk terug te dringen. Het aantal 

gebruikers van zeer sterke pijnstillers, zogenaamde opioïden, is de afgelopen tien jaar fors gestegen. 

De zware pijnstillers zijn effectief en onmisbaar in het bestrijden van pijn, maar aan het gebruik 

kleven risico’s, waaronder verslaving. De maatregelen moeten leiden tot het vergroten van de kennis 

en bewustzijn van de risico’s, duidelijke richtlijnen, meer onderzoek en snellere signalering van 

verkeerd of oneigenlijk gebruik van opioïden. 

Document: 

Kamerbrief over actie-agenda verantwoord gebruik opioiden - Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019 

 

Kamerbrief over verschillende onderwerpen geneesmiddelenbeleid 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer informatie over verschillende 

onderwerpen rondom geneesmiddelen. De minister meldt dat de brieven over de SPC-rapporten en 

de wettelijke kaders voor magistraal bereiden in het 1e kwartaal van 2019 verschijnen. Ook meldt hij 

dat de samenstelling van de commissie Dwanglicenties nog niet is afgerond. Als laatste reageert hij  

op een bericht over apothekers die medicijnen verkopen aan het buitenland. 

 

Kamerbrief over monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) meldt de uitkomsten van de jaarlijkse monitor 

geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. 

Bijlagen 

Monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2018 - Rapport | 30-01-2019 

Bijlage bij Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2018 - Rapport | 30-01-2019 

Zie ook: 

Uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen naar 2,1 miljard – Nieuwsbericht NZa | 30-01-2019  

NVZ: kostenstijging dure geneesmiddelen blijft zorgelijk – NVZ, 01-02-2019 

 

Beantwoording Kamervragen over toename niet-leverbare medicijnen 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht dat weer meer 

medicijnen niet leverbaar zijn. 

 

Beantwoording Kamervragen over onjuiste informatie over geneesmiddelentekorten 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over onjuiste informatie die apothekers 

verspreiden over geneesmiddelentekorten. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/02/02/minister-bruno-bruins-wil-gebruik-zeer-zware-pijnstillers-terugdringen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/kamerbrief-over-verschillende-onderwerpen-geneesmiddelenbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/kamerbrief-over-monitor-geneesmiddelen-in-de-medisch-specialistische-zorg
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/30/uitgaven-aan-dure-geneesmiddelen-stijgen-naar-21-miljard
https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/huidig-artikel/3837-nvz-kostenstijging-dure-geneesmiddelen-blijft-zorgelijk
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-toename-niet-leverbare-medicijnen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-onjuiste-informatie-over-geneesmiddelentekorten
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Beantwoording Kamervragen over de zesvoudige prijsstijging van kankermedicijn veroorzaakt door 

Novartis 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt Kamervragen over de zesvoudige prijsstijging 

van kankermedicijn veroorzaakt door Novartis. 

 

Beantwoording Kamervragen over een farmaceut die de prijs van een weesgeneesmiddel zes keer 

verhoogd 

Kamerstuk: Kamervragen | 01-02-2019 

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

over het bericht dat er weer een farmaceut is die de prijs van een weesgeneesmiddel maar liefst zes 

keer verhoogd. 

 

Wonnen en zorg 

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken 

Nieuwsbericht | 01-02-2019  

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. In 

de praktijk komen nieuwe initiatieven van bewonersinitiatieven en sociale ondernemers vaak moeilijk 

van de grond, omdat de financiering lastig rond is te krijgen. Daarom stelt het kabinet dit voorjaar een 

stimuleringsregeling hiervoor open. 

 

Kamerbrief over voortgang Programma Langer thuis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019 

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Programma 

Langer thuis. 

Bijlagen:  

Conceptstimuleringsregeling Wonen en Zorg - Regeling | 01-02-2019 

Advies Raad van Ouderen over campagne herwaardering ouderen - Rapport | 31-01-2019 

 

Commissiebrief over kleinschalige woonzorghuizen 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2019 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het bericht ui t de Volkskrant over 

‘Kleinschalige woonzorghuizen leunen te veel op huisartsen’. 

 

Overig 

Kamerbrief met reactie op het rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw -pgb’ 

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-02-2019 

Minister De Jonge (VWS) reageert op het rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-

pgb’. 

Bijlage: 

Uitkomsten en borging van het praktijkteam Zvw-pgb - Rapport | 23-11-2018 

 

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel elektronische zorgpolis 

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-02-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) trekt het wetsvoorstel tot wijz iging van de 

Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis in. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-de-zesvoudige-prijsstijging-van-kankermedicijn-veroorzaakt-door-novartis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-de-zesvoudige-prijsstijging-van-kankermedicijn-veroorzaakt-door-novartis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-een-farmaceut-die-de-prijs-van-een-weesgeneesmiddel-zes-keer-verhoogd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/beantwoording-kamervragen-over-een-farmaceut-die-de-prijs-van-een-weesgeneesmiddel-zes-keer-verhoogd
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2019/02/01/stimuleringsregeling-om-nieuwe-vormen-van-wonen-en-zorg-voor-ouderen-vlot-te-trekken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/kamerbrief-over-voortgang-programma-langer-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/04/commissiebrief-over-kleinschalige-woonzorghuizen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/04/kamerbrief-met-reactie-op-het-rapport-%E2%80%98uitkomsten-en-borging-van-het-praktijkteam-zvw-pgb%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/01/kamerbrief-over-intrekking-wetsvoorstel-elektronische-zorgpolis
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Kamervragen over bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’  

Kamerstuk: Kamervragen | 04-02-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen van lid Kerstens (PvdA) over het bericht 

‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Witte hesjes, zorg dat de gezondheidszorg weer zorg 

wordt’ 

Kamerstuk: Kamervragen | 31-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over het bericht ‘Witte hesjes, zorg dat 

de gezondheidszorg weer zorg wordt’. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Nederland investeringen in gentherapie misloopt 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen over het bericht dat Nederland 

investeringen in gentherapie misloopt. 

 

Beantwoording Kamervragen over regels en procedures die mogelijk onderzoek van gentherapie 

hinderen 

Kamerstuk: Kamervragen | 29-01-2019 

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt vragen over regels en procedures die mogelijk 

onderzoek van gentherapie hinderen. 

Rechtspraak      
 

Rechtbank beslist in procedure over berekening vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders 

Rechtspraak.nl, 01-02-2019 

De rechtbank heeft vandaag in een procedure tussen de stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze en 

een aantal grote zorgverzekeraars alle vorderingen over en weer afgewezen. De vorderingen van de 

stichting hadden betrekking op de wijze van berekening van de vergoeding van zorg verleend door 

niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De zorgverzekeraars waren het niet eens met de door de 

stichting gewenste berekeningswijze en 1 van deze verzekeraars vroeg daarop de door haar 

gehanteerde berekeningswijze als juist aan te merken. De rechtbank gaat hier dus niet in mee. Wel 

stelt de rechtbank een aantal uitgangspunten op om de hoogte van de vergoeding te bepalen.  

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:380 

EU  
 

Juncker Plan: European support for further development of Isala hospital 

European Commission Press Release, 29-01-2019 

EIB to lend €150 million to Isala hospital with support of the European Commission’s Investment Plan 

for Europe, the Juncker Plan. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/04/kamervragen-over-bericht-%E2%80%98toeloop-verwacht-voor-zorg-van-de-gemeente-door-nieuwe-regeling%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/31/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98witte-hesjes-zorg-dat-de-gezondheidszorg-weer-zorg-wordt%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/31/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98witte-hesjes-zorg-dat-de-gezondheidszorg-weer-zorg-wordt%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/29/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-nederland-investeringen-in-gentherapie-misloopt
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/29/beantwoording-kamervragen-over-regels-en-procedures-die-mogelijk-onderzoek-van-gentherapie-hinderen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/01/29/beantwoording-kamervragen-over-regels-en-procedures-die-mogelijk-onderzoek-van-gentherapie-hinderen
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-beslist-in-procedure-over-berekening-vergoeding-niet-gecontracteerde-zorgaanbieders.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:380
https://ec.europa.eu/commission/news/juncker-plan-european-support-further-development-isala-hospital-2019-jan-29_en
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Financing covers new construction in Meppel, extension of eHealth measures in healthcare through 

the development of a new electronic patient file system, and the futureproofing of the existing 

buildings. 

 

Report - Implementation of the cross-border Healthcare Directive - A8-0046/2019 - Committee on the 

Environment, Public Health and Food Safety 

European Parliament. 30-01-2019  

REPORT on the implementation of the Cross-Border Healthcare Directive 

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Ivo Belet - Procedure file 

Sector nieuws 
 

Regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg weer open voor aanvragen 

Nieuwsbericht Zorginstituut Nederland | 01-02-2019  

Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van 

samen beslissen, kunnen vanaf vrijdag 1 februari 2019 een aanvraag indienen voor projectsubsidie.  

 

Wie bouwt de nodige verpleeghuizen? 

NVZD, 04-01-2019 

Tot 2030 moeten er honderden nieuwe verpleeghuizen komen.  

 

ZN: Ruim een miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekering 

ZN, 01-02-2019 

Dit jaar wisselden 1,2 miljoen Nederlanders van zorgverzekeraar.  

 

Zorgverzekeraars Nederland: dreigend tekort huisartsen moeten we samen oplossen 

ZN, 29-01-2019 

We kennen de verhalen uit de praktijk: dorpjes in krimpregio’s waar huisartsen die met pensioen 

willen geen opvolger kunnen vinden.  

Onderzoek 
 

Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017 

CBS, 01-02-2019 

Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. 

Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen. De opbrengsten namen in 2017 sterker 

toe dan de kosten. Wel gaven zorginstellingen meer uit aan personeelskosten, waarbij vooral de 

uitgaven aan uitzendkrachten toenamen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.  

 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im0uZmxldXJAaG91dGhvZmYuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMCIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI2MDY3MjQxNDMiLCJsaW5rX2lkIjoiNTAyNjUxODg5IiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L3NpZGVzL2dldERvYy5kbz90eXBlPVJFUE9SVCZyZWZlcmVuY2U9QTgtMjAxOS0wMDQ2JmZvcm1hdD1YTUwmbGFuZ3VhZ2U9RU4iLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMTkwMTMxLjg3NjIyMSJ9.IDYtRQgd88gE5VtAvdsLqRO1p1rFusI2_C0TYpghlR4
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im0uZmxldXJAaG91dGhvZmYuY29tIiwiYnVsbGV0aW5fbGlua19pZCI6IjEwMCIsInN1YnNjcmliZXJfaWQiOiI2MDY3MjQxNDMiLCJsaW5rX2lkIjoiNTAyNjUxODg5IiwidXJpIjoiYnAyOmRpZ2VzdCIsInVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L3NpZGVzL2dldERvYy5kbz90eXBlPVJFUE9SVCZyZWZlcmVuY2U9QTgtMjAxOS0wMDQ2JmZvcm1hdD1YTUwmbGFuZ3VhZ2U9RU4iLCJidWxsZXRpbl9pZCI6IjIwMTkwMTMxLjg3NjIyMSJ9.IDYtRQgd88gE5VtAvdsLqRO1p1rFusI2_C0TYpghlR4
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2108(INI)
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/02/01/regeling-transparantie-over-de-kwaliteit-van-zorg-weer-open-voor-aanvragen
https://www.nvzd.nl/
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3679617024
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3671785472
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/05/minder-verliesgevende-zorginstellingen-in-2017
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