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Voorwoord 
 
 
Het is onze missie zorgaanbieders bij te staan in de zaken die niet 
met de directe zorgverlening te maken hebben. Dit onder het 
motto: U de zorg, wij de zaken!  

Zo hebben wij het Handboek Zorgaanbieder gemaakt. Dit 
omvangrijk handboek omvat alle wetten en regels die van 
toepassing zijn en waar de zorgaanbieder mee te maken (kan) 
krijgen.  

De wet- en regelgeving voor de zorgaanbieder is omvangrijk. Er 
zijn veel verplichtingen en eisen die in tal van wetten beschreven 
staan. We hebben de regelgeving beschreven met steeds de 
zorgaanbieder voor ogen. Hierbij is het Handboek niet beperkt tot 
alleen het gezondheidsrecht, maar ook andere regels voor de 
zorgaanbieder zijn opgenomen: het arbeidsrecht, de verschillende 
rechtsvormen, de Wet op de Ondernemingsraden en zelfs de 
BTW en (vrijstelling van) de vennootschapsbelasting.   

Dat de zorgaanbieder, medewerkers en interne toezichthouders op 
de hoogte moeten zijn van de actuele wet- en regelgeving is 
uiteraard van groot belang. Naast de aansprakelijkheidsrisico’s, zijn 
er de externe toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens, die toetsen aan de 
wetgeving.  

De wet en regelgeving is beschreven in een vaste structuur. 
Overzichtelijk en in eenvoudig taalgebruik is vastgelegd of de 
zorgaanbieder in zijn eigen situatie aan de betreffende wet moet 
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voldoen, hoe de zorgaanbieder eraan kan voldoen, wat de 
gevolgen zijn als de aanbieder er niet aan voldoet en zo meer.  

De hoofdstukindeling is: 

 Titel wet 
 Waarom deze wet 
 Wat regelt de wet 
 Op wie is de wet van toepassing 
 Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder 
 Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen 
 Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich 

niet aan de wet houdt 
 
Nieuwe wetgeving 
In aparte hoofdstukken zijn de nieuwe wetten toegevoegd. Deze 
wetten zijn al goedgekeurd maar treden later in werking. 
Voorbeelden hiervan zijn: de Wet zorg en dwang en de Wet 
verplichte GGZ. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de nieuwe 
WGBO en de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten in de 
Zorg zijn eveneens beschreven in aparte hoofdstukken. Nieuwe 
wetgeving waarover nog gesproken wordt in het parlement 
nemen we mee in de teksten zelf.  

Over de samenstellers 
Het Handboek Zorgaanbieder is opgesteld door de juristen en 
adviseurs van de Zorg Zaken Groep: Sanne Stappenbeld, Lis 
Scholten, Marieke Blom, Petra Cuperus (fiscalist), Maureen 
Wickering, Nelleke Ligtenbarg, Dorien Wind en Wim Wickering 
hebben hun kennis, analyses en ervaring in dit Handboek 
Zorgaanbieder beschikbaar gesteld.  
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Actueel 
Een uitgave als deze is slechts relevant als deze actueel is. De regels 
veranderen nogal eens. De thans voorliggende versie is bijgewerkt 
tot en met 1 juli 2019. 

Om het actueel te houden zal minimaal een keer per jaar, in maart 
een nieuwe papieren versie verschijnen. 

Ook wordt het Handboek Zorgaanbieder digitaal actueel 
gehouden. Dat wil zeggen dat bij wijzigingen deze gelijk zichtbaar 
zijn. Dit gaat in abonnementsvorm. U krijgt dan naast de papieren 
versie ook toegang tot ons digitaal platform. Hierop vindt u naast 
de actuele wijzigingen, hyperlinks naar alle actuele wet- en 
regelgeving, de wetsontwerpen en de parlementaire behandeling 
en relevante jurisprudentie.  

Helpdesk en inventarisatie 
Het kan zijn dat u extra ondersteuning nodig heeft  of nog vragen 
heeft. Hiervoor bieden we de mogelijkheid van de Helpdesk. Dit 
is een abonnement waarin naast het digitaal platform en de 
papieren versie u de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen.  

Wilt u een inventarisatie welke regels op uw organisatie van 
toepassing zijn dan kunnen we voor u aan de hand van een kort 
intakeformulier u dit overzicht doen toekomen.  

Deze uitgave is bijgewerkt tot juli 2019, latere wijzigingen zijn 
hierin niet opgenomen.  
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Over de Zorg Zaken Groep 

De Zorg Zaken Groep is een gespecialiseerd juridisch 
adviesbureau voor zorgaanbieders dat inmiddels elf jaar bestaat. De 
Zorg Zaken Groep ondersteunt zorgaanbieders bij juridische en 
aanverwante aangelegenheden. We ontwikkelen en geven 
workshops en opleidingen, zowel bij de zorgaanbieder op locatie 
als in het land.  We hebben verschillende uitgaven op onze naam 
staan, zoals de praktijkpocket Wet langdurige zorg, het handboek 
Wet zorg en dwang en de uitgaven van Vilans aangaande de 
wettelijke verplichte registraties in de verpleeghuiszorg en de 
gehandicaptenzorg en het factsheet wijkverpleging.   

 

 

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is 
besteed, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type)fouten en 
onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteurs 
derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel 
voorkomende fouten en onvolledigheden. Alle auteursrechten en 
databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze 
rechten komen toe aan de Zorg Zaken Groep.  

 

 

Mr. Wim Wickering, 12 augustus 2019 

  


