
Nieuwsflits Gezondheidszorg

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 2
e

nieuwsflits van 2013 van de sectorgroep 

Gezondheidszorg.

Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op de hoogte houden 

van relevante juridische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Wij 

hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden. 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de nieuwsflits, neemt u dan 

contact op met Yvonne Nijhuis, advocaat gezondheidsrecht (tel: 053 - 480 42 26). Wilt u meer 

weten over deze sectorgroep, dan verwijzen wij u naar onze internetsite: 

www.kienhuishoving.nl, zie onder ‘Diensten’, ‘Gezondheidsrecht'.

  
In deze nieuwsflits komt het volgende onderwerp aan de orde: 

-      Nieuwe patiëntenwet van de baan! Wat nu?

NIEUWE PATIËNTENWET VAN DE BAAN! WAT NU?

Van het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (hierna: Wcz) blijft weinig meer over. Het 

oorspronkelijke idee van één wet voor patiëntenrechten is nu, na meer dan zes jaar, geheel van 

de baan. Het wetsvoorstel zoals dat bij de Tweede Kamer ligt, wordt dusdanig ingrijpend 

gewijzigd, dat het wetsvoorstel zelf wordt beperkt tot een regeling van klachten en geschillen. 

Hiertoe wordt, naar verwachting in april 2013, een nota van wijziging op het bestaande 

wetsvoorstel ingediend. Waarschijnlijk wordt hierbij ook de naam van het wetsvoorstel 

aangepast tot ‘Wetsvoorstel behandeling klachten en geschillen zorg’.

Dit alles blijkt uit een passage in een gezamenlijke brief van de minister (Edith Schippers) en de 

staatssecretaris (Martin van Rijn) van VWS aan de Tweede Kamer. In deze brief is de 

gezamenlijke agenda van de bewindslieden van VWS uiteengezet, met als titel: ‘Van systemen 

naar mensen’.

Uit deze brief blijkt dat het de bedoeling is om (een deel van de) de geregelde onderwerpen in 

de Wcz te verdelen over meerdere wetten. Gebleken is dat de gekozen opzet van het 

wetsvoorstel veel vragen oproept en weerstand ontmoet, aldus de minister en de 

staatssecretaris in hun brief. Hierdoor is het wetsvoorstel steeds op de plank blijven liggen. De 

minister en de staatssecretaris zijn nu van mening dat er echter op korte termijn iets moet 

gebeuren aan de wetgeving met betrekking tot klachten- en geschillenregelingen. Daarom 

willen zij de voorstellen met  betrekking tot het onderwerp klachten en geschillen uit de Wcz 

apart in de Tweede Kamer laten behandelen.
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Daarnaast worden, met betrekking tot de onderdelen uit de Wcz, aparte wetsvoorstellen 

voorbereid ten aanzien van:

        kwaliteit;

        goed bestuur en medezeggenschap;

        aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst;

        aanpassing of vervanging van de Wet Toelating Zorginstellingen. 

De minister en de staatssecretaris zijn voornemens deze  wetsvoorstellen later dit jaar 

respectievelijk later deze kabinetsperiode aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Gereguleerde winstuitkering en EPD

De voorstellen, waar wij u in eerdere nieuwsbrieven/nieuwsflitsen over hebben geïnformeerd, 

met betrekking tot de gereguleerde winstuitkering in de zorg en de 

waarborgen/randvoorwaarden rond het EPD, zouden ook worden opgenomen in de Wcz.

In de betreffende wetsvoorstellen was echter al voorzien in een alternatief indien de Wcz niet 

danwel niet tijdig in werking zou treden. De voorwaarden met betrekking tot de gereguleerde 

winstuitkering in de zorg zullen nu worden neergelegd in de Wet Toelating Zorginstellingen en 

de voorwaarden rond het EPD in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Inhoudelijk 

wijzigt daardoor aan de voorstellen niets.

Wij houden u op de hoogte

Vooralsnog is niet duidelijk hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien. Uit de genoemde 

brief valt op te maken dat de regeling, zoals die nu in de Wcz is opgenomen met betrekking tot 

klachten en geschillen, blijft bestaan c.q. wordt overgenomen. Echter, ook op deze regeling is al 

veel kritiek gekomen. Onduidelijk is nog of deze kritiek ook meegenomen wordt in het nieuwe 

voorstel. De nota van wijziging, die in april 2013 wordt verwacht, zal hierover duidelijkheid 

moeten verschaffen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Overige beleidsplannen

In de betreffende brief noemen de minister en de staatssecretaris nog meer beleidsplannen, 

zoals ‘gezond opgroeien en ouder worden’, ‘meer kennis en goed bestuur’, ‘verbeteren 

financiële informatievoorziening’ en ‘geld voor zorg besteden voor zorg’.

Daarnaast gaat de minister zich, in de curatieve zorg, bezig houden met het ‘versterken 

zelfredzaamheid en positie burger’, het ‘slimmer organiseren van de curatieve zorg’ en 

‘versobering’.

De staatssecretaris gaat zich verder, in de langdurige zorg en ondersteuning en de jeugdzorg, 

bezig houden met ‘hervormingsprogramma’s’, ‘(h)erkennen mantelzorgers en vrijwilligers, 

‘bestrijden kindermishandeling’, ‘kwaliteit’ en ‘doelmatigheid versterken’. 

Uiteindelijk zullen al deze plannen in wetsvoorstellen, besluiten en/of ministeriële regelingen 

terechtkomen. Mochten hierover relevante zaken te melden zijn, dan zullen wij u daar uiteraard 

op wijzen.

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 



bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits Gezondheidzorg, KienhuisHoving N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsflits, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsflits met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving geen 

enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier.

http://www.kienhuishoving.nl/
mailto:alice.schouwink@kienhuishoving.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief%20Gezondheidszorg&body=Ik%20meld%20mij%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20Gezondheidszorg.



