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Klink bekijkt financiële haalbaarheid
HPV-vaccin
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/14/2008 11:59:00 AM

  Minister Klink zoekt financiële
dekking voor de jaarlijkse vaccinatie
van alle meisjes van 12 jaar tegen
baarmoederhalskanker. Begin april
liet de minister al weten positief te
staan tegenover de HPV-vaccinatie

tegen baarmoederhalskanker. Klink
o n d e r z o e k t  v a c c i n
baarmoederhalskanker in RVP
Nieuwsbericht | 1 april 2008 Minister
Klink gaat zich beraden op de vraag
of  hi j  het  HPV-vaccin ,  tegen
baarmoederhalskanker, laat opnemen
in het Rijksvaccinatieprogramma
(RVP).

IGZ onderzoekt privékliniek
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/11/2008 3:39:00 AM

  D e  I n s p e c t i e  v o o r  d e
Gezondheidszorg (IGZ) is  een
onderzoek begonnen naar  een
privékliniek die een nieuwe methode
voor borstkankerscreening zou
toepassen. Op grond van de Wet op

het bevolkingsonderzoek (WBO) is
zo’n vergunning wel verplicht voor
h e t  u i t v o e r e n  v a n
bevolkingsonderzoek naar kanker.
Bevolkingsonderzoek Dossier | 2
februari 2007 Het doel van een
bevolkingsonderzoek is  t i jd ig
levensbedreigende ziekten op te
sporen.

KNMG: strenge regels voor alternatief
werkende artsen
(KNMG)
Submitted at 4/1/2008 12:29:09 AM

  Artsen moeten zich richten naar het
best beschikbare wetenschappelijke
bewijs en mogen alleen onder strenge
voorwaarden een niet-reguliere
behande l ing  aanb ieden .  Deze
voorwaarden zijn dat de patiënt goed

v o o r g e l i c h t  w o r d t ,  d a t  n i e t
voorb i jgegaan  wordt  aan  een
reguliere behandeling en dat de
pat iënt  door  de niet-regul iere
behandeling geen schade oploopt. Dit
is de kern van de nieuwe gedragsregel
Arts en niet-reguliere behandelwijzen
van de KNMG.

Klink pakt wanbetalers zorgpremie aan
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/11/2008 8:07:00 AM

  Verzekerden die langer dan zes
maanden hun nominale premie niet
hebben betaald (wanbetalers) moeten
een bedrag ter hoogte van 130% van
de nominale premie per maand
betalen. Dit staat in het wetsvoorstel

structurele maatregelen wanbetalers
nominale zorgverzekeringspremie,
waar de ministerraad mee heeft
ingestemd op voorstel van minister
Klink. Verwacht wordt dat door dit
wetsvoorstel het aantal wanbetalers
(volgens het CBS zijn dit er ongeveer
200.000) snel zal afnemen.

Kadertraining bestuurders
(KNMG)
Submitted at 3/27/2008 5:03:14 AM

  Geef u nu op voor de kadertraining
op 12 en 13 juni. De training is
bedoeld voor bestuurders van de
K N M G - d i s t r i c t e n ,  v a n
b e r o e p s v e r e n i g i n g e n  e n  h e t
Studentenplatform. Bestuurders van

verenigingen moeten veel kennis van
zaken hebben om hun functie goed uit
t e  kunnen  oe fenen .  Ook  he t
ontwikkelen en uitvoeren van beleid
vraagt om vaardigheden. Daarom
organiseert de KNMG de tweedaagse
kade r t r a in ing  voor  r eg iona le
bes tuu rde r s .

Scenario’s voor grieppandemie
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/10/2008 8:54:00 AM

  Minister Klink van VWS en zijn
collega Ter Horst (Binnenlandse
Zaken) hebben twee scenario’s laten
uitwerken over de gevolgen van een
wereldwijde uitbraak (pandemie) van

een nieuw griepvirus. De scenario’s
zijn bedoeld om voorbereidingen te
t re f fen  voor  de  medische  en
maatschappelijke gevolgen van zo’n
eventuele pandemie. In het milde
scenario overlijden in Nederland
5.000 mensen als gevolg van de
pandemische griep.

Extra geld voor palliatieve zorg
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/14/2008 1:46:00 AM

  Het kabinet wil jaarlijks bijna 10
miljoen euro extra beschikbaar stellen
voor palliatieve zorg. Dit staat in het
Plan van aanpak palliatieve zorg 2008
-2010, waarmee de ministerraad

afgelopen vrijdag heeft ingestemd.
Het extra geld is bedoeld voor de
subsidieregeling palliatieve terminale
zorg, voor de tegemoetkoming in de
huisvestingslasten van de 'bijna-thuis-
huizen' en de 'high-care hospices' en
om de kwaliteit en ontwikkeling van
palliatieve zorg te bevorderen.

Eerste Kamer stemt in met BSN in de
zorg
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/9/2008 1:41:00 AM

  Niet iedereen in de zorg kan zomaar
gebruik maken van het BSN; alleen
zorgaanbieders, verzekeraars en
indicatieorganen die bij wet zijn
aangewezen. Vanaf 1 juni 2008

mogen zorgaanbieders het BSN
gebruiken, een jaar later moet het
BSN worden gebruikt.  Met de
aangenomen wet en hiermee het
gebruik van het BSN in de zorg
verandert er niets in bestaande wet-
en regelgeving over uitwisseling van
gegevens.

De nieuwe
hoofdbehandelaar
(KNMG)
Submitted at 4/1/2008 9:06:54 AM

  Peter Holland besteedt in zijn
c o l u m n  a a n d a c h t  a a n  d e
hoofdbehandelaar .  Een andere
b e n a d e r i n g  v a n  h e t
hoofdbehandelaarschap kan het
m a k k e l i j k e r  m a k e n  o m
verantwoording af te leggen, zowel
naar de patiënt, binnen de instelling
als ten opzichte van bijvoorbeeld de
tuchtrechter. Kortom, het nadenken
over een nieuwe invulling van het
hoofdbehandelaarschap is gestart.

EPD in aantocht
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/9/2008 5:30:00 AM

  ‘Zorgverleners moeten vanaf 1
september volgend jaar informatie
over patiënten met elkaar delen.’ Dit
zei minister Klink op 9 april tijdens
het overleg met de Tweede Kamer.
Vanaf september dit jaar begint de
lande l i jke  invoer ing  van  he t
elektronisch patiëntendossier (EPD)
en de beoogde datum waarop de Wet
EPD in werking treedt is 1 september
2009. Minister Klink komt nog deze
maand met het wetsvoorstel EPD.

Pleidooi voor actievere rol van
ziekenhuizen bij orgaandonatie
(Mednet.NL Nieuws)
Submitted at 4/14/2008 2:45:00 AM

  Ziekenhuizen moeten door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
aangesproken worden op een slecht
functionerende donororganisatie.
Bovendien zou orgaandonatie een

vast item moeten worden in de
rankings van ziekenhuizen. Dit
pleidooi hield maag- darm- en
leverarts prof. dr. Herold Metselaar in
zijn oratie als bijzonder hoogleraar
leverfalen en levertransplantatie in
het Erasmus MC.

Zoek de
hoofdbehandelaar!
(KNMG)
Submitted at 4/1/2008 9:05:37 AM

  Weet de ziekenhuispatiënt wie hij
kan aanspreken met vragen over zijn
behandeling? Is er een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen alle zorgverleners die bij de
behandeling van de patiënt zijn
betrokken? Deze vragen kwam aan de
orde tijdens een invitational meeting
over het hoofdbehandelaarschap, op
20 maart jl.

CVZ adviseert strikter
beleid vergoeding
cholesterolverlagers
(Mednet.NL Nieuws)
Submitted at 4/15/2008 12:38:00 AM

  Het College voor zorgverzekeringen
(CVZ) stelt voor om strikter om te
gaan met de vergoedingen van dure
cholesterolverlagende middelen.
Vaker dan nu zouden alleen de
simvastat ines  vergoed moeten
worden. Dat staat in het Pakketadvies
dat het CVZ heeft aangeboden aan
m i n i s t e r  A b  K l i n k  v a n
V o l k s g e z o n d h e i d .

Uitwendige hartbewaking tijdens bevalling vaak ondermaats
(Mednet.NL Nieuws)
Submitted at 4/15/2008 1:40:00 AM

  De kwaliteit van de uitwendige

bewaking van de hartslag van het
ongeboren kind tijdens de bevalling is
veelal onvoldoende. Dat concludeert
Petra Bakker in haar onderzoek

waarop ze vrijdag promoveert. Ze
deed haar onderzoek in het Medisch
Spectrum Twente en in het VU
Medisch Centrum in Amsterdam.
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Kabinet trekt 10
miljoen euro uit voor
palliatieve zorg
(Mednet.NL Nieuws)
Submitted at 4/14/2008 4:41:00 AM

  Het kabinet stelt jaarlijks bijna 10
miljoen euro extra beschikbaar voor
pal l ia t ieve zorg,  zoals  ook is
voorgesteld in het Plan van aanpak
palliatieve zorg 2008-2010. Het
kabinet stelt vast dat de palliatieve
zorg inmiddels stevig op de politieke
en maatschappelijke agenda staat,
maar wil graag verdere verbetering
van de kwaliteit.

Wbsn-z op 1 juni in
werking
(Minvws.nl | Nieuwsberichten)
Submitted at 4/8/2008 5:23:00 AM

  De Eerste Kamer heeft op 8 april de
Wet gebruik BSN in de zorg (Wbsn-
z) aangenomen. Dat betekent dat
zorgaanbieders, indicatieorganen en
zorgverzekeraars vanaf 1 juni het
BSN mogen gebruiken. Een jaar na
inwerkingtreding van de Wbsn-z is
gebruik van het BSN verplicht voor
alle zorgaanbieders, indicatieorganen
en zorgverzekeraars.

Patiënten willen online
meer informatie over
behandelingen
(Mednet.NL Nieuws)
Submitted at 4/15/2008 2:25:00 AM

  Meer dan de helft van de websites
van ziekenhuizen speelt onvoldoende
in op de behoefte van patiënten aan
informat ie .  Di t  b l i jk t  u i t  een
onderzoek van MediQuest dat de
websites van alle Nederlandse
ziekenhuizen en een aantal ZBC's
vanuit patiëntperspectief beoordeelde.


