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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 19 - 26 februari 2018. 

U kunt alle nieuwsbrieven tevens terugvinden op onze website. 

Wet- en regelgeving 

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) 

Amendement van het lid Gerbrands over het verbod op winstuitkering  

23-02-2018 | Kamerstuk 34768 nr. 7 | Tweede Kamer 

 

Kostenbeheersing in de zorg 

Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid   

20-02-2018 | Kamerstuk 33654 nr. 31 | Tweede Kamer 

Bijlage: 

Reactie per aanbeveling  

 

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in 

zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)  

Verslag  

21-02-2018 | Kamerstuk 34858 nr. 5 | Tweede Kamer 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Reactie op rapport 'Gezond verstand' van het Rathenau Instituut 

26-02-2018 | Kamerstuk 34477 nr. 33 | Tweede Kamer 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-7.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33654-31.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-833180.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-5.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-833801.pdf


 

 

Week 9  

News Update Zorg 

2/5 

Evaluatie Jeugdwet 

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

werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet  

26-02-2018 | Kamerstuk 34880 nr. 2 | Tweede Kamer  

Bijlagen: 

Projecttekst “Evaluatie van de Jeugdwet”  

Evaluatiekader Jeugdwet  

Aanvulling opdracht Evaluatie Jeugdwet  

 

Geestelijke gezondheidszorg 

Brief regering; Stand van zaken rond de investeringen in e-health en informatie-uitwisseling in de 

geestelijke gezondheidszorg (ggz)   

20-02-2018 | Kamerstuk 25424 nr. 388 | Tweede Kamer 

 

Tweede Kamer 

Nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

21 februari 2018, wetsvoorstel - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie 

Jeugdzorg (IJZ) fuseren tot de nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Minister De Jonge 

(Volksgezondheid) regelt dit met een wetsvoorstel. 

In de praktijk zijn de IGZ en de IJZ al een aantal maanden samengegaan. De minister legt de positie 

van de IGJ nu formeel vast in de wet. Hiervoor is brede steun. Het is dan ook vooral een technisch 

wetsvoorstel, zegt Peters (CDA). Iets wat De Jonge beaamt. 

De fusie biedt kansen om betere afspraken te maken over de toegang tot en de kwaliteit van zorg, 

hoopt Westerveld (GroenLinks), met name voor kinderen met complexe problemen. Hermans (VVD) 

steunt het streven naar een hogere kwaliteit van het toezicht. Zij wil dat dit toezicht zich niet 

concentreert op checklists maar op de kwaliteit van leven. 

De Kamer stemt op 6 maart over het wetsvoorstel en de ingediende motie. 

 

VVD vraagt naar lange wachttijden parkinsonpatiënten 

20 februari 2018, mondelinge vragen - De Vries (VVD) is bezorgd over de lange wachttijden voor 

behandeling van parkinsonpatiënten. Het wordt op verschillende manieren opgepakt, zegt minister 

Schouten (Landbouw), die haar collega Bruins (Medische Zorg) vervangt. 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Delegatie Europees Parlement bezoekt Amsterdam over komst EMA 

Nieuwsbericht | 21-02-2018  

Op donderdag 22 februari bezoekt een delegatie van het Europees Parlement Amsterdam. In de 

middag ontvangt minister en vicepremier Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 

Europarlementariërs. Tijdens dit bezoek zal de delegatie informatie krijgen over de voortgang van de 

verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34880-2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-833812.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-833810.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-833811.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-388.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25424-388.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/nieuwe-inspectie-gezondheidszorg-en-jeugd
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/vvd-vraagt-naar-lange-wachttijden
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/02/21/delegatie-europees-parlement-bezoekt-amsterdam-over-komst-ema
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Aanbiedingsbrief bij de jaarplanning Kamercommissie VWS 2018 

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2018 

Aanbiedingsbrief van minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en 

staatssecretaris Blokhuis (VWS) bij de jaarplanning Kamercommissie VWS 2018. 

Bijlagen: 

Wetgevingsoverzicht - Publicatie | 21-02-2018 

Overzicht voor te hangen amvb's - Publicatie | 21-02-2018 

Jaarplanning VWS - 1e kwartaal 2018 - Publicatie | 21-02-2018 

 

Aanbieding deelrapport 'Zicht op de Wmo 2015' 

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer het deelrapport 'Zicht op de Wmo 2015: 

Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders' van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP). 

Bijlage: 

Zicht op de Wmo 2015: Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders - Rapport | 01-

10-2017 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht „Megawinst farmaceut zet medicijndebat op scherp‟  

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2018 

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport stuurt de Kamer zijn antwoorden op vragen van de 

leden Dijksma (PvdA), Ellemeet (GL) en Kooiman (SP) over het bericht „Megawinst farmaceut zet 

medicijndebat op scherp‟. 

 

Beantwoording Kamervragen over verliezen in de zorg 

Kamerstuk: Kamervragen | 26-02-2018 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Hermans (VVD) over het bericht 

'Zorg heeft te kampen met verlies'. 

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Kamerbrief ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT) 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2018 

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het aanpakken van ontwijking van 

de WNT in de zorg door het gebruik van onderaannemingsconstructies. Tevens te bezien andere 

constructies om de WNT te ontwijken die ook gelijktijdig aan te pakken. 

Rechtspraak 
 

ECLI:NL:RBMNE:2018:750 – Inkoopvoorwaarden zorgverzekeraars 

Instantie Rechtbank Midden-Nederland  

Datum uitspraak 23-02-2018  

Datum publicatie 28-02-2018  

Zaaknummer C/16/453224 / KG ZA 18-20 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/21/aanbiedingsbrief-bij-de-jaarplanning-kamercommissie-vws-2018
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/26/aanbieding-deelrapport-zicht-op-de-wmo-2015
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/19/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98megawinst-farmaceut-zet-medicijndebat-op-scherp%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/02/26/beantwoording-kamervragen-over-verliezen-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2018/02/22/kamerbrief-ontwijkingsconstructies-wet-normering-topinkomens-wnt
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:750
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Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Kort geding 

Inhoudsindicatie 

Invoering door zorgverzekeraars van nieuwe, beperkende voorwaarden voor het aanvragen van 

thuiszorg door verzekerden wanneer het een niet-gecontracteerde thuiszorgaanbieder betreft. Deze 

voorwaarden betreffen (i) het vereiste van een vooraf verleende toestemming van de 

zorgverzekeraar, en (ii) het vereiste dat de verzekerde zelf de nota‟s voor de niet-gecontracteerde 

thuiszorg bij de zorgverzekeraar moet indienen (cessieverbod voor de niet-gecontracteerde 

thuiszorgaanbieders). 

 

ECLI:NL:GHDHA:2017:3383 - Vorderingen van vrijgevestigd medisch specialist ivm faillissement en 

doorstart ziekenhuis 

Instantie Gerechtshof Den Haag  

Datum uitspraak 28-11-2017  

Datum publicatie 21-02-2018  

Zaaknummer 200.189.984/01 

Rechtsgebieden Verbintenissenrecht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Vorderingen van vrijgevestigd medisch specialist (uroloog) ivm faillissement en doorstart Ruwaard 

van Putten-ziekenhuis waarin hij voordien praktijk voerde. Geen ongerechtvaardigde verr ijking. Geen 

onrechtmatige daad. 

Toezicht 

Autoriteit Consument & Markt 

Besluit  

Unilabs Diagnostics AB mag Medlon B.V. overnemen (concentratiebesluit) 

23-02-2018 

Sector nieuws 
 

GroenLinks presenteert initiatiefwet tegen marktwerking in de zorg 

GroenLinks, 24-02-2018 

Jesse Klaver Tweede Kamer  

GroenLinksleider Jesse Klaver en zorgwoordvoerder Corinne Ellemeet presenteerden zaterdag een 

initiatiefwet waardoor gemeenten niet langer verplicht zijn de zorg aan te besteden. De initiatiefwet is 

de eerste actie die voortvloeit uit de kantinetour van Klaver. GroenLinks wil af van het idee dat 

Europees bepaald wordt hoe gemeenten hun zorg moeten inrichten. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3383
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3383
https://www.acm.nl/nl/publicaties/unilabs-diagnostics-ab-mag-medlon-bv-overnemen-concentratiebesluit
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-initiatiefwet-tegen-marktwerking-de-zorg
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/VOORONTWERP%20voor%20de%20wijziging%20aanbestedingswet%20GroenLinks.pdf
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Publicaties 
 

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein 

CPB Policy Brief 2018/04, 21 februari 2018 

Binnen het sociaal domein is er voor gemeenten veel te winnen door op een slimme manier in te 

kopen. Een belangrijke keuze hierbij is hoe streng de selectie is van aanbieders die uiteindelijk 

worden toegelaten tot de markt. Wanneer de gemeente kiest voor een inkoop zonder strenge 

selectie, kan dit goed uitpakken voor zowel cliënten als de gemeente zelf. Cliënten profiteren van de 

prikkel die aanbieders ervaren om goede kwaliteit aan te bieden. Gemeenten kunnen besparen op 

het inkoopproces, omdat het minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn. 

 

ZIP 2018/47 - Art. - Koorddansen tussen prijs en kwaliteit bij tariefbepaling jeugdhulp 

Gemeenten bepalen de hoogte van de tarieven voor jeugdhulp die jeugdhulpaanbieders bij hen in 

rekening kunnen brengen. 

  

ZIP 2018/46 - Art. - De relativiteit van evidence-based practice 

Context-based practice heft in de zorg de voorkeur boven evidence-based practice. Is aanpassing 

van wet- en regelgeving nodig? 

  

ZIP 2018/45 - Art. - Rutte III en het medisch specialistisch bedrijf II 

Meersma, K.D. - De vraag die in dit artikel centraal staat is of het streven naar een steeds betere 

gezondheidszorg gebaat is bij een nieuwe herziening van de verhouding tussen medisch specialist en 

het ziekenhuis. 

  

Inzicht in medezeggenschap 2018/2 - Patiëntenveiligheid is gebaat bij een veilig werkklimaat 

Stil, H. - Onderzoeksinstituut Nivel rapporteerde eind 2017 over de oorzaken van sterfte in 

ziekenhuizen. Tussen half 2015 en half 2016 overleden er 1065 patiënten, en in 80 procent van de 

gevallen had dat voorkomen kunnen worden. De hoop dat dit aandeel zou zijn gedaald, bleek 

ongegrond. Nivel-onderzoeker en hoogleraar Cordula Wagner is van oordeel dat de aandacht voor 

checklisten en protocollen moet verschuiven naar betere communicatie en samenwerking, verklaarde 

ze in dagblad Trouw. 
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