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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 11 - 18 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
Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio
Geleidende brief
11-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35138, nr. 1
Initiatiefnota
11-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35138, nr. 2

Ziekenhuiszorg
Brief regering; Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
13-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 191
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC
IJsselmeerziekenhuizen - Kamerstuk: Kamervragen | 11-02-2019
Brief regering; Toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen
13-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 192

Herziening Zorgstelsel
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 22 januari 2019, over het bericht dat de zorg te duur is voor minima
12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29689, nr. 960

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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Acute zorg
Verslag van een schriftelijk overleg over de concept algemene maatregel van bestuur
beschikbaarheid acute zorg
12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29247, nr. 268

Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening
Brief regering; Informatie over de vervolgstappen van de ontwikkelingen bij Stichting Sanquin
Bloedvoorziening en haar dochteronderneming Sanquin Plasma Products BV (SPP)
12-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29447, nr. 45
Bijlage

Lidmaatschap van de Europese Unie
Brief regering; Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over
voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en
medische hulpmiddelen
18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 23987, nr. 314

Geneesmiddelenbeleid
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de prijsverhoging van het geneesmiddel Lutathera
14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29477, nr. 544

Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)
Brief regering; Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29248, nr. 316
Bijlage

Kwaliteit van zorg
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over het bericht op Trouw.nl van 5 februari 2019 inzake
'Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen'
14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31765, nr. 364
Zie ook:
Beantwoording Kamervragen over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor
wijkverpleging - Kamerstuk: Kamervragen | 13-02-2019
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Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landelijke Vereniging van
Operatieassistenten (LVO) aangaande een tekort aan operatieassistenten en de kwaliteit en de
veiligheid van zorg
18-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29282, nr. 350

Officiële bekendmakingen
Wet van 23 januari 2019 tot 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
15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Internetconsultatie
Wijziging van Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en
Jeugdwet Tweede Tranche
Het ontwerp betreft de tweede tranche het Besluit openbaarmaking toezicht - en uitvoeringsgegevens
Gezondheidswet en Jeugdwet en regelt de openbaarmaking van calamiteitenrapporten. Het besluit
geeft uitvoering aan de actieve openbaarmaking o.g.v. de Gezondheidswet en de Jeugdwet (Stb.
2016, 448). Bij de parlementaire behandeling van de wijziging van de Gezondheidswet en de
Jeugdwet is de toezegging gedaan dat de openbaarmaking van calamiteitenrapporten zal worden
geregeld in deze tweede tranche.
Consultatie gegevens
Publicatiedatum 12-02-2019
Einddatum consultatie 12-03-2019

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Meer BIG-registraties verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen
Nieuwsbericht | 18-02-2019
Het aantal zorgverleners met een BIG-registratie in de beroepen verpleging, fysiotherapie en
verloskunde is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Dat meldt minister Bruno Bruins voor Medische
Zorg en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. In de periode 2014-2018 waren er in deze
beroepen bijna 47.000 nieuwe registraties in het BIG-register. Daar stonden 33.350 doorhalingen
tegenover van zorgverleners die niet opnieuw geregistreerd konden of wilden worden. De netto
stijging komt daarmee op 13.650 geregistreerde zorgverleners in deze beroepen. Iedere vijf jaar is
herregistratie nodig waarbij wordt gekeken of er voldoende werkervaring is opgedaan of scholing is
gevolgd. Daarmee wordt de kwaliteit van de zorgverlening bewaakt.
Bijlage:
Kamerbrief over herregistratie fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG register - Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2019
Toegang tot Wet langdurige zorg ook voor mensen met een psychische stoornis
Nieuwsbericht | 15-02-2019
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Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen
vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat hierbij naar verwachting om
10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu
zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning of de
Zorgverzekeringswet. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending van dit wetsvoorstel aan de Tweede
Kamer. Hiermee geeft het kabinet invulling aan een van de voornemens uit het regeerakkoord en
wordt tegemoetgekomen aan een lang geuite wens van partijen in de GGZ -sector.
Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg
Nieuwsbericht | 14-02-2019
Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het
beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die
prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen,
ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.
Kamerbrief over E-healthweek 2019
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2019
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de evenementen en resultaten van de Ehealthweek 2019. Tijdens deze week organiseerden 310 partners samen meer dan 270 evenementen
door heel Nederland om zoveel mogelijk mensen met e-health in contact te brengen en hen de
mogelijkheden ervan te laten ervaren.
Bijlagen
Infographic E-healthweek 2019 - Publicatie | 18-02-2019
Feiten impact E-healthweek 2019 - Publicatie | 18-02-2019
Kamerbrief over kleinschaligheid verpleeghuiszorg
Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2019
Minister de Jonge (VWS) gaat in op het onderwerp kleinschaligheid verpleeghuiszorg. Voor alle
zorgaanbieders geldt de norm om de zorg te bieden op de maat van de bewoners doordat
zorgaanbieders zich aanpassen aan datgene wat de bewoners willen en nodig hebben.
Commissiebrief over de beschikbaarheid van dure kankermedicijnen van Novartis die de prijs
verzesvoudigde
Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een Commissiebrief over de beschikbaarheid van
dure kankermedicijnen van Novartis die de prijs verzesvoudigde.
Kamerbrief over reactie op brief over ziekenhuis Bronovo
Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2019
Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) was gevraagd te reageren op een brief over ontwikkelingen
rondom Haaglanden Medisch Centrum (HMC) inzake ziekenhuis Bronovo. De Raad van Bestuur van
HMC heeft eenzelfde brief beantwoord. Deze is bijgevoegd.
Bijlage:
Brief van HMC over ziekenhuis Bronovo - Brief | 12-02-2019
Zie ook:
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Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel’ Kamerstuk: Kamervragen | 12-02-2019

Rechtspraak
ECLI:EU:C:2019:125
Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 14 februari 2019.
Staat der Nederlanden tegen Warner-Lambert Company LLC.
Prejudiciële verwijzing – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 11
– Generieke geneesmiddelen – Samenvatting van de productkenmerken – Niet-vermelding van
kenmerken die verwijzen naar indicaties of doseringsvormen die nog onder het octrooirecht vielen op
het tijdstip waarop een generiek geneesmiddel op de markt werd gebracht.
Zaak C-423/17.
ECLI:NL:RBGEL:2019:563
Instantie Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak 15-02-2019 Datum publicatie 15-02-2019
Zaaknummer C/05/345680/KG ZA 18-505
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. Vordering tot ongeclausuleerde vergoeding van magistraal bereide afbouwmedicatie
voor antidepressiva in de vorm van taperingstrips afgewezen. Magistraal (op kleine schaal) door een
apotheker bereide geneesmiddelen behoren op grond van artikel 2.8 lid 1 Besluit Zorgverzekering
(BZV) in verbinding met artikel 40 lid 3 onder a van de Geneesmiddelenwet tot de farmaceutische
zorg waarop verzekerden aanspraak hebben, mits het rationele farmacotherapie betreft. Of
magistraal bereide afbouwmedicatie kwalificeert als rationele farmacotherapie ka n in dit kort geding
niet worden vastgesteld. Met de door VGZ aangeboden vergoeding van bepaalde afbouwmedicatie
wordt vooralsnog voldoende tegemoet gekomen aan de behoefte die er in sommige gevallen bestaat
aan op maat gemaakte afbouwmedicatie. Van VGZ kan in de gegeven omstandigheden niet worden
gevergd dat zij, zoals door de vereniging wordt gevorderd, geheel ongeclausuleerd de verstrekking
van taperingstrips vergoed.

Toezicht
Nederlandse Zorgautoriteit
NZa: zet e-health in voor juiste zorg op de juiste plek
Nieuwsbericht | 18-02-2019
E-health kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzetten van de Juiste zorg op de juiste plek. In
de zorg bestaan al veel e-health toepassingen, maar vaak nog op kleine schaal. De Nederlandse
Zorgautoriteit wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van zorg op de juiste plek door het mogelijk
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te maken deze toepassingen breder in te zetten, zodat mensen bijvoorbeeld zorg thuis kunnen krijgen
en niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven.
Input van huisartsen gevraagd voor monitoring hoofdlijnenakkoord
Nieuwsbericht | 14-02-2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de komende jaren de voortgang monitoren van de
afspraken uit het ‘Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022'. Voor de eerste monitor die naar
verwachting in april 2019 wordt gepubliceerd, zetten we onder andere een vragenlijst uit onder
huisartsen en huisartsenorganisaties. Daarin kunnen huisartsen aangeven wat ze nu al merken van
de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord in de dagelijkse praktijk en hoe de contractering verloopt.
NZa verhoogt subsidies coördinatie traumazorg en regionaal overleg acute zorg
Nieuwsbericht | 14-02-2019
De subsidie (beschikbaarheidbijdrage) voor de coördinatie van traumazorg en het regionaal overleg
acute zorg gaat omhoog van € 852.670 naar ruim een miljoen euro per jaar per netwerk. Deze
wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019.

Autoriteit Consumenten & Markt
ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen
19-02-2019
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen
scherp in de gaten. Een recente ontwikkeling betreft het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door
(ziekenhuis)apotheken. Deze magistrale bereiding biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure
geneesmiddelen’. Zo ontstaat namelijk een goedkoper alternatief. De ACM let erop dat
geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen
opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot grondstoffen te beperken of
onredelijke voorwaarden te hanteren. Ook wijst de ACM ziekenhuizen en zorgverzekeraars op de
ruimte voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Door hun inkoopvolume binnen Nederland en
over de grenzen heen te bundelen kunnen zij lagere prijzen van geneesmiddelen bedingen.
Correspondentie
MWVSDG, Thijka en VWBA mogen gezamenlijke zeggenschap krijgen over ECR (eindmededeling),
15-02-2019
St Jansdal krijgt een ontheffing van de wachtperiode om de locatie Lelystad van MC
IJsselmeerziekenhuizen over te nemen, 12-02-2019
Concentratiemelding
Lunet zorg draagt een deel van haar 100%-belang in C24T over aan Simac (concentratiemelding),
13-02-2019
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EU
Text adopted - Implementation of the cross-border Healthcare Directive
European Parliament, 12-02-2019
European Parliament resolution of 12 February 2019 on the implementation of the Cross -Border
Healthcare Directive (2018/2108(INI))
Text adopted - Health technology assessment
European Parliament, 14-02-2019
European Parliament legislative resolution of 14 February 2019 on the proposal for a regulation of the
European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive
2011/24/EU (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))

Publicaties
Meer geld naar volksgezondheid en sociale bescherming
CBS, 18-02-2019
De uitgaven van de overheid zijn tussen 2010 en 2017 licht verschoven. Aan het eind van deze
periode ging er vooral meer geld naar volksgezondheid, veiligheid en sociale bescherming, en mind er
naar huisvesting, economische aangelegenheden en algemeen bestuur. De totale overheidsuitgaven
bleven jarenlang op vrijwel hetzelfde niveau. In 2017 waren ze slechts 2,4 procent hoger dan in 2010.
Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de overheidsuitgaven naar functie.
BDO: Cijfers Msb’s niet transparant
BDO, 12-02-2019
Het medisch specialistisch bedrijf (Msb) is jaren geleden opgericht om vrijgestelde specialisten te
verzekeren van hun fiscale status als ondernemer.

Contact
Weyer VerLoren van Themaat
advocaat-partner
T +31206056183
M +31653655833
E w.verloren@houthoff.com
Amsterdam

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg
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