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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 18 – 25 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 

Ziekenhuiszorg 

Brief regering; Onderzoeksrapport ‘De financiële effecten van taakherschikking  

20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 31016, nr. 211 

Bijlage: 

De financiële effecten van taakherschikking. Een hermeting gericht op de effecten van de inzet van 

physician assistants en verpleegkundig specialisten in financieel -economisch perspectief 

 

Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet 

toetreding zorgaanbieders) 

Brief regering; Zicht op thuiszorgorganisaties  

19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34767, nr. 12 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2019, over Gegevensuitwisseling in de 

zorg / gegevensbescherming  

21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 27529, nr. 180 

 

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische 

hulpmiddelen) 

Nader verslag  

19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35043, nr. 8 

 

https://www.houthoff.com/?sc_lang=nl-NL
https://www.houthoff.com/Monitoring-wetsvoorstellen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31016-211.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874010.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874010.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34767-12.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874036.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874036.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-8.pdf


 

 

Week 9  
News Update Zorg 

2/5 

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 

maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de 

maatwerkvoorziening 

Nota naar aanleiding van het verslag  

21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 6 

 

Nota van wijziging  

21-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 35093, nr. 7 

 

Zorg en maatschappelijke ondersteuning 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: ‘Wijkteams maken zorg duurder’ en 

het artikel: ‘Inzet van wijkteams is goede stap voor de zorg, maar heeft wel verschillende 

aanpassingen nodig’  

19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 29538, nr. 288 

 

Sociaal domein 

Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake overall rapportage sociaal domein 2017   

19-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34477, nr. 55 

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    

Beantwoording Kamervragen over bericht dat monitoring eigen bijdrage Wmo tekortschiet  

Kamerstuk: Kamervragen | 22-02-2019 

Minister De Jonge (VWS) beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de monitoring van de eigen 

bijdrage die wordt betaald bij zorgverlening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 

2015) tekortschiet. 

 

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Apothekers doen aan verborgen export van pillen’  

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2019 

Minister Bruins beantwoordt de vragen over het bericht ‘Apothekers doen aan verborgen export van 

pillen’. 

Zie ook: 

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat apothekers schaarse medicijnen doorsluizen naar 

het buitenland - Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2019 

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Kamerbrief over online publiceren beschikbare plannen bij no deal-Brexit 

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2019 

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van een door het parlement 

aangenomen motie over de publicatie op Rijksoverheid.nl en BrexitLoket.nl van alle beschikbare 

plannen bij een no deal-Brexit. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874170.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-874194.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-288.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-288.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29538-288.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34477-55.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/22/beantwoording-kamervragen-over-bericht-dat-monitoring-eigen-bijdrage-wmo-tekortschiet
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98apothekers-doen-aan-verborgen-export-van-pillen%E2%80%99
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-apothekers-schaarse-medicijnen-doorsluizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2019/02/20/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-apothekers-schaarse-medicijnen-doorsluizen-naar-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/documenten/kamerstukken/2019/02/22/kamerbrief-over-online-publiceren-beschikbare-plannen-bij-no-deal-brexit
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Bijlage: 

No deal-Brexit: gevolgen en maatregelen - Richtlijn | 22-02-2019 

Rechtspraak      
 

ECLI:NL:GHARL:2019:1060  

Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  

Datum uitspraak 05-02-2019 Datum publicatie 21-02-2019  

Zaaknummer 200.203.821 

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2016:4284  

Rechtsgebieden Civiel recht 

Bijzondere kenmerken Hoger beroep 

Inhoudsindicatie 

Inbreuk op kartelverbod (artikel 81 EG; thans artikel 101 VWEU); follow on-actie door 

claimvennootschap voor 144 ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland; 

aansprakelijkheid en stelplicht; conditio sine qua non-verband 

Toezicht 

Autoriteit Consumenten & Markt  

Besluit  

Stichting Conrisq Groep en Stichting Vincent van Gogh mogen fuseren (concentratiebesluit) , 19-02-

2019 

 

Concentratiemeldingen  

Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Stichting Trimenzo willen fuseren 

(concentratiemelding), 25-02-2019 

Erasmus MC wil zeggenschap verkrijgen in GenomeScan tezamen met bestaande aandeelhouders 

Academisch Ziekenhuis Leiden en Genomic Investments, 25-02-2019 

EU    
 

Cohesiebeleid na 2020: de toekomst van EU-investeringen in gezondheid voorbereiden 

Europese Commissie – Persbericht, 19-02-2019 

Vandaag hebben de commissarissen Crețu en Andriukaitis gezondheidswerkers bijeengebracht om 

een reflectie op gang te brengen over toekomstige EU-investeringen in gezondheid in het kader van 

de cohesiebeleidsprogramma's 2021-2027. 

 

 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:1060
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-conrisq-groep-en-stichting-vincent-van-gogh-mogen-fuseren-concentratiebesluit
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorggroep-apeldoorn-en-omstreken-en-stichting-trimenzo-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/stichting-zorggroep-apeldoorn-en-omstreken-en-stichting-trimenzo-willen-fuseren-concentratiemelding
https://www.acm.nl/nl/publicaties/erasmus-mc-wil-zeggenschap-verkrijgen-genomescan-tezamen-met-bestaande-aandeelhouders-academisch-ziekenhuis-leiden-en-genomic-investments
https://www.acm.nl/nl/publicaties/erasmus-mc-wil-zeggenschap-verkrijgen-genomescan-tezamen-met-bestaande-aandeelhouders-academisch-ziekenhuis-leiden-en-genomic-investments
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_nl.htm
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EU-maatregelen ter ondersteuning van producenten van generieke geneesmiddelen 

Europese Raad, 20-02-2019 

De EU neemt nieuwe regels aan die het concurrentievermogen van EU-producenten van generieke 

geneesmiddelen en biosimilaire (=gelijkwaardige biologische) producten moeten vergroten. De 

ambassadeurs van de lidstaten hebben vandaag in het Coreper een op 14 februari met het Europees 

Parlement bereikt akkoord goedgekeurd over een ontwerpverordening die de mogelijkheid biedt voor 

uitvoer- of voorraaddoeleinden een uitzondering te maken op de bescherming die aan een 

oorspronkelijk geneesmiddel wordt verleend door een aanvullend beschermingscertificaat (ABC). 

Sector nieuws 
 

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van Aurobindo Pharma B.V. en APL 

Healthcare Limited tegen de hoofdredacteur van Zembla (BNNVARA)  

Raad van Journalistiek, 15-02-2019 

Zembla (BNNVARA) heeft in de uitzending “De prijs van het goedkope medicijn” op journalistiek 

zorgvuldige wijze aandacht besteed aan medicijnfabrikant Aurobindo.  

 

Friese ziekenhuizen concentreren hoogwaardige prostaatkankeroperaties op één locatie  

ZN, 19-02-2019 

De urologen van de vier Friese ziekenhuizen slaan de handen ineen op het gebied van de 

oncologische prostaatchirurgie.  

 

Huisarts ziet extra ruimte uit Hoofdlijnenakkoord niet terug in eigen contract  

LHV, 22-02-2019 

Huisartsen kijken negatief naar het contract voor 2019, blijkt uit een peiling van de LHV na de 

moeizame contracteringsperiode voor 2019.  

Publicaties   
 

Ondernemingsrecht 2019/21 - Ondernemingsrecht, Het ziekenhuis aan de afgrond 

Galen van, R.J.  

 

De dag die je wist dat zou komen 

WFZ, Herman Bellers, februari 2019 

 

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/02/20/eu-measures-in-support-of-generic-pharmaceuticals-producers/
https://www.rvdj.nl/2019/9
https://www.rvdj.nl/2019/9
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3723657217
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/huisarts-ziet-extra-ruimte-uit-hoofdlijnenakkoord-niet-terug-eigen-contract
http://www.wfz.nl/data/files/1515/5073/8881/2019-02-20_Fizier_01-2019_-_De_dag_die_je_wist_dat_zou_komen.pdf
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Contact  
 

 

 

Weyer VerLoren van Themaat 

advocaat-partner 

T +31206056183 

M +31653655833 

E w.verloren@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

 

 

 

Marry de Gaay Fortman  

advocaat-partner  

T +31206056165 

M +31653758942 

E m.fortman@houthoff.com  

Amsterdam 

 
 

Ik schrijf me graag in voor de News Update Zorg   
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