Den Haag, 5 april 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

BiZa
BuHa-OS
BuZa
DEF
EU
EZK
I&W
J&V
KR
LNV
OCW
SZW
VWS

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 10 april 2019
10.15 - 11.30 uur
openbaar
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Mededelingen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
2.

Agendapunt:

Europese gezamelijke aankoop pandemisch griepvaccin

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Europese gezamelijke aankoop pandemisch griepvaccin - 32793-369
Voor kennisgeving aannemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Wetgeving
3.

Agendapunt:

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het

verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s
ten behoeve van kwaliteitsbewaking
Zaak:

Voorstel:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 25 maart 2019
Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op
geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van
kwaliteitsbewaking - 35173
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 mei te 14.00 uur

Brieven bewindspersonen VWS
4.

Agendapunt:

Samenwerking tussen de Nuclear Research and Consultancy Group
(NRG) en Stichting Pallas

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 maart 2019
Samenwerking tussen de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) en
Stichting Pallas - 33626-10
Voor kennisgeving aannemen.
EZK

Voorstel:
Volgcommissie(s):

5.

Agendapunt:

Correctie reactie definitief BIT-advies over het programma ‘Vernieuwd
Praeventis’

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 22 maart 2019
Correctie reactie definitief BIT-advies over het programma ‘Vernieuwd
Praeventis’ - 26643-600
Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 18 april 2019.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

6.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat
steeds meer tandartsen uit het buitenland komen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat steeds meer
tandartsen uit het buitenland komen - 29282-358
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg, d.d. 29
mei 2019
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht op
Zembla/BNNVara.nl van 14 februari 2019 'Patiënten kregen
kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 maart 2019
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht op Zembla/BNNVara.nl van
14 februari 2019 'Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese
fabriek' - 29477-563
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren'

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 25 maart 2019
Actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jongeren' - 31839-634
Agenderen voor algemeen overleg Misstanden in Jeugdzorginstellingen d.d. 17
april 2019

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 4 december 2018, over vergoeding
geneesmiddel nivolumab bij vormen van kanker

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 4 december 2018, over vergoeding geneesmiddel
nivolumab bij vormen van kanker - 29477-564
Betrekken bij het dertigledendebat over de behandeling van melanoompatiënten met het geneesmiddel Nivolumab.

Voorstel:

10.

11.

Agendapunt:

Reisagenda bewindspersonen VWS eerste helft 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 26 maart 2019
Reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2019 - 35000XVI-124
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 maart 2019
NZa onderzoek inkoopmacht medische hulpmiddelen - 32805-78
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Hulpmiddelenbeleid
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Reactie op het onderzoek van de Consumentenbond naar het bestellen
van geneesmiddelen via internet

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 maart 2019
Reactie op het onderzoek van de Consumentenbond naar het bestellen van
geneesmiddelen via internet - 29477-565
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Het Resultaat Telt Ziekenhuizen en Particuliere klinieken 2017

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 maart 2019
Het Resultaat Telt Ziekenhuizen en Particuliere klinieken 2017 - 31765-399
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch
specialistische zorg/ziekenhuiszorg.
Tot nu toe 4 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:

13.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Advies Wetenschappelijke adviescommissie Monitoring
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
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Zaak:

15.

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 maart 2019
Advies Wetenschappelijke adviescommissie Eén tegen eenzaamheid - 29538290
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Agendapunt:

Beleidsreactie advies Gezondheidsraad meningokokkenvaccinatie

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 28 maart 2019
Beleidsreactie advies Gezondheidsraad meningokokkenvaccinatie - 32793-368
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Infectiepreventie.
Tot nu toe 6 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 maart 2019
Eerste resultaten proeftuinen maatschappelijke diensttijd - 35034-3
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Maatschappelijke
Diensttijd.
• Tot nu toe 1 agendeerde brief voor dit overleg
• algemeen overleg plannen in het najaar
• De Staatssecretaris geeft aan dat hij de woordvoerders van de
verschillende fracties zal uitnodigen voor een gezamenlijk werkbezoek
naar één van de maatschappelijke diensttijd initiatieven en aansluitend
voor een rondetafelgesprek op locatie.

Agendapunt:

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met losartan

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met losartan - 29477-566
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Uitstel open house keuzehulpgesprekken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 maart 2019
Uitstel open house keuzehulpgesprekken bij onbedoelde (tiener)
zwangerschappen - 32279-151
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en
Geboorte
Tot nu 7 geagendeerde brieven voor dit overleg

Voorstel:

16.

Voorstel:

17.

Voorstel:

18.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op de Monitor Paramedische Zorg van de
NZa

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Uitstel toezending reactie op de Monitor Paramedische Zorg van de NZa 29689-966
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
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20.

Noot:

De monitor verschijnt in de tweede helft van april 2019. Na ontvangst zal de
minister de reactie aan de Kamer doen toekomen.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de
VN commissie Nederland op de vingers tikt op het gebied van
intersekse rechten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 11 december 2018, over het bericht dat de VN commissie
Nederland op de vingers tikt op het gebied van intersekse rechten - 33826-28
Agenderen voor een te zijner tijd algemeen overleg Medisch Specialistische
Zorg/Ziekenhuiszorg
To nu toe 4 geagendeerde brieven voor dit overleg

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake seksuele gezondheid
(Kamerstuk 32239-8)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Antwoorden op vragen commissie inzake seksuele gezondheid - 32239-9
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Infectiepreventie.
Tot nu toe 6 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:
Zaak:

22.

Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 november 2018
Seksuele gezondheid - 32239-8
Ter informatie.

Agendapunt:

Monitor Taakherschikking NZa

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 april 2019
Monitor Taakherschikking NZa - 29689-967
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 29
mei 2019
Het betreft taakherschikking van de Physician Assistant (PA) en de
Verpleegkundig Specialist (VS) in de medisch specialistische zorg

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

Uitvoeringstoets ZiN - Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 april 2019
Uitvoeringstoets ZiN - Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen - 29477567
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Reactie op de toezegging over nadere informatie over de
mogelijkheden van uniformering/standaardisering van secundaire
processen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige
zorg (Wlz)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 1 april 2019
Reactie op de toezegging over nadere informatie over de mogelijkheden van
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Noot:

uniformering/standaardisering van secundaire processen in de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) - 34857-17
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Gegevens
uitwisseling de zorg/Gegevensbescherming.
Tot nu toe 2 geagendeerd brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Reactie op het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 1 april 2019
Reactie op het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’ - 31765-400
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Voorstel:

25.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke afspraken binnen het
Wmo domein en resultaten domeinoverstijgende onderzoek

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 1 april 2019
Voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke afspraken binnen het Wmo
domein en resultaten domeinoverstijgende onderzoek - 32805-79
Agenderen voor het algemeen overleg Wmo d.d. 20 juni 2019

Voorstel:

27.

Agendapunt:

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
(CCMO) 2018

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 1 april 2019
Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
2018 - 27428-354
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische ethiek
Tot nu toe 8 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het SCP rapport ‘Werk en mantelzorg’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 1 april 2019
Beleidsreactie op het SCP rapport ‘Werk en mantelzorg’ - 30169-71
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg

Voorstel:

28.

Voorstel:

29.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Akerboom, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 17 januari 2019, over het bericht
dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Akerboom, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 januari 2019, over het bericht dat alleen een radicaal
ander dieet in 2050 alle monden kan voeden - 31532-228
Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 18 april 2019.
LNV

Voorstel:
Volgcommissie(s):

30.

Agendapunt:

Beleidsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad over
aanpassing schema Rijksvaccinatieprogramma (Kamerstuk 32793340)
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Zaak:

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat drie
kinderen onder de vier jaar op een crèche in Den Haag zijn besmet
met mazelen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 3 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht dat drie kinderen onder de
vier jaar op een crèche in Den Haag zijn besmet met mazelen - 32793-372
Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 18 april 2019.

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Informatievoorziening zorguitgaven en aanbevelingen Commissie
Transparantie en Tijdigheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 april 2019
Informatievoorziening zorguitgaven en aanbevelingen Commissie
Transparantie en Tijdigheid - 33654-35
Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag en Slotwet van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018.

Voorstel:

33.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2019, over het gebruik van
getextureerde borstimplantaten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 april 2019
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 4 april 2019, over het gebruik van getextureerde
borstimplantaten - 2019Z06801
Desgewenst betrekken bij plenair debat Wet medische hulpmiddelen
Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over het gebruik van
getextureerde borstimplantaten
EU

Voorstel:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

34.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken Formule 1
in Nederland (Kamerstuk 30234-207)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 4 april 2019
Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken Formule 1 in
Nederland (Kamerstuk 30234-207) - 2019Z06788
Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid d.d. 12 juni 2019

Voorstel:

35.

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 april 2019
Beleidsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad over aanpassing
schema Rijksvaccinatieprogramma - 32793-371
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Infectiepreventie.
Tot nu toe 6 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de uitzending van DeMonitor.nl
d.d. 2 februari 2019 inzake Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen
in pleegzorg is zwaarder geworden’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 4 april 2019
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Voorstel:
Noot:

Voorstel:

Reactie op verzoek commissie over de uitzending van DeMonitor.nl d.d. 2
februari 2019 inzake Pleegouders: ‘Problematiek van kinderen in pleegzorg is
zwaarder geworden’ - 2019Z06811
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Pleegzorg/Gezinshuizen
• Het eerder uitgestelde algemeen overleg
Pleegzorg/Gezinshuizen inplannen in de eerste helft van juni (in mei wordt
het plan gezinsgerichte opvang naar de Kamer gestuurd)
Ter bespreking of de commissie het op 16 mei geplande algemeen overleg
Jeugdhulp wil verplaatsen naar eind juni (de voortgangsrapportage Zorg voor
de Jeugd wordt begin juni verwacht)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
36.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april
2019 in Boekarest, Roemenië

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Geannoteerde agenda informele EU-gezondheidsraad van 15 april 2019 in
Boekarest, Roemenië - 21501-31-511
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad
(15 april) d.d. 11 april 2019
EU

Agendapunt:

Stand van zaken ambulancezorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 maart 2019
Stand van zaken ambulancezorg - 29247-270
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Acute zorg/ambulancezorg d.d. 3
april 2019

Voorstel:

37.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Stand van zaken over de ontwikkeling en invoering van het PGB2.0systeem

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 maart 2019
Stand van zaken over de ontwikkeling en invoering van het PGB2.0-systeem 25657-314
Reeds behandeld bij het algemeen overleg PGB d.d. 4 april 2019

Voorstel:

Overig
39.

Agendapunt:

Operatie Inzicht in kwaliteit - departementale initiatieven

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 21 februari 2019
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de
departementale initiatieven die onderdeel uitmaken van de operatie Inzicht in
Kwaliteit - 2019Z03523
Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag en Slotwet van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018.
BuZa, BiZa, KR, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, BuHa-OS

Agendapunt:

Onderzoek toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 door

Voorstel:

40.
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rapporteurs Inzicht in Kwaliteit
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 25
maart 2019
Onderzoek toepassing artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 door rapporteurs
Inzicht in Kwaliteit - 2019Z05778
Ter informatie.
De rapporteurs Sneller en Snels hebben het Preventieakkoord als casus
geselecteerd voor een nader onderzoek in het kader van artikel 3.1
Comptabilteitswet 2016
VWS, OCW, DEF, SZW

Agendapunt:

Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 26 maart 2019
Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2019 - 2019Z05803
Ter bespreking de vraag of een van de leden bereid is om op 20 mei 2019 een
rol te vervullen in het kader van de V-100.

Voorstel:
Noot:

41.

Voorstel:
Noot:

42.

Volgcommissie(s):

• Dit jaar zijn 100 MBO-studenten uitgenodigd om in discussie te gaan en
vragen te stellen over de jaarverslagen 2018.
• Het thema "Ouderenzorg en verpleeghuiszorg" (voortouw VWS) is één van
de (5) thema's die door de commissie Financiën is geselecteerd om deze dag
te behandelen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Agendapunt:

Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 27 maart 2019
Suggesties voor challenges Accountability Hack 2019 - 2019Z06072
Ter bespreking. De commissie kan zich uitspreken voor één of meer reeds
uitgewerkte challenges, maar het is ook mogelijk om als commissie zelf één of
meerdere challenges aandragen, die aan het format voldoen.
• De commissie voor Financiën vraagt de commissies hun inbreng uiterlijk
dinsdag 23 april 2019 om 10.00 uur aan de commissie te doen
toekomen. De commissie Financiën zal de ingediende voorstellen
beoordelen op haalbaarheid en de commissies vervolgens nader berichten
over de twee challenges die uiteindelijk zullen worden uitgekozen voor de
Accountability Hack.
• Er zijn door de staf van de commissie Financiën al 2 potentiële suggesties
gedaan op VWS-terrein: ‘geneesmiddelenprijzen’ en ‘kwaliteitskader
verpleeghuiszorg’. Mogelijk leent een dashboard of app over wachtlijsten
en wachttijden zich ook als onderwerp.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Voorstel voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg om de
bewindspersonen te verzoeken een reactie te geven op de
internetconsultatie Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 4
april 2019
Voorstel voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg om een reactie op
de internetconsultatie Arbeidsmarktbeleid in de zorg - 2019Z06698
Instemmen met het verzoek
Verzoek om de bewindspersonen een brief te vragen met een reactie op de
internetconsultatie Arbeidsmarktbeleid in de zorg (Kamerstuk 29282 nr. 352).

Voorstel:
Noot:
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44.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van
zaken 4 april 2019)
Voorstel: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe
zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24
januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft
verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire
behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in
afwachting van de stukken).
2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de
Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding
zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor
plenaire behandeling.
3. 35 093 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake
de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor
de verstrekking van de maatwerkvoorziening. Dit wetsvoorstel is op 13
maart 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn
voorzien op 9 april 2019.
4. 34 994 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en
enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het
opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch
dossier van een overleden patiënt. Dit wetsvoorstel is op 13 maart 2019
aangemeld voor plenaire behandeling.
5. 35 043 Wet medische hulpmiddelen. Dit wetsvoorstel is op 27 maart
2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
Plenaire debatten
1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
(aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018)
samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het
onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten
(aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de
hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink
tijdens de RvW van 27 juni 2018)
4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen
motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW
van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek
het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’
(aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september
2018 (staatssecretaris VWS en minister JV).
7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig
leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober
2018).
8. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een
omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de
RvW van 11 december 2018).
9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen
kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens
de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als
dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29
maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid
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Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een
atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van
15 januari 2019 (min.JV en min.MZ)
12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels
tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s
tegen te gaan (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5
maart 2019)
15. Debat over de vergoeding van
vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens
de RvW van 5 maart 2019)
16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van
Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019)
17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een
meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over
de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en
jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart
2019).
19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het
lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).

45.

Agendapunt:

Dertigledendebatten

Noot:

Voorstel: Ter informatie
1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels
(staatssecretaris IW, minister VWS) (aangevraagd door het
lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
2. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd
door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende
thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW
van 14 juni 2018)
4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4
september 2018)
5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018)
6. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het
geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 4 september 2018)
7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in
ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van
Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)
8. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij
de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven
tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
9. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de
Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober
2018).
10. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van
het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door
het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
11. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad
sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november
2018).
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12. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd
door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
13. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 27 november 2018).
14. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus
aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28
november 2018)
15. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de
goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het
ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de
RvW van 29 november 2018)
16. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het
geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 4 december 2018)
17. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo
en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 15 januari 2019)
18. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor
minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari
2019)
19. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het
lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019)
20. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut
laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de
RvW van 30 januari 2019)
21. Dertigledendebat over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in
de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari
2019)
22. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd
door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor
RB en van VWS)
23. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over
verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van
21 februari 2019 (min. JV en stas. VWS)
24. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater
(aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart
2019 (min. IW, VWS)
25. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de
achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van KootenArissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
26. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie
onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van
Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
27. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google
Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april
2019)
28. Dertigledendebat over het gebruik van getextureerde borstimplantaten
(aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 4 april 2019)

46.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's
Voorstel: Ter informatie
1. AO Zorgverzekeringswet, 10 april 2019
2. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 11 april 2019
3. AO GGZ, 11 april 2019
4. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 17 april 2019
5. AO Preventiebeleid, 18 april 2019
6. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
7. AO Stand van zaken ziekenhuisfaillissementen, 25 april 2019
8. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019
9. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 29 mei 2019
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019
AO Suicidepreventie, 6 juni 2019
AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
AO Sportbeleid, 12 juni 2019
AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019
AO Wmo, 20 juni 2019
AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
AO Eerstelijnszorg, 7 juli 2019
AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 2019

Rondvraag
47.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een schriftelijk Overleg (SO)
over de brief van de minister in reactie op het advies van de
Gezondheidsraad- Kamerstuk: 34170-4

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Raemakers
(D66) - 2 april 2019
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een schriftelijk Overleg (SO) over de
brief van de minister in reactie op het advies van de GezondheidsraadKamerstuk: 34170-4 - 2019Z06448
Ter bespreking.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

48.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op het bericht
inzake tekortschietende anorexiazorg genaamd ’13 jaar en
levensbedreigend ziek: 9 maanden wachten.’

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Raemakers
(D66) - 3 april 2019
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een reactie op het bericht inzake
tekortschietende anorexiazorg genaamd ’13 jaar en levensbedreigend ziek: 9
maanden wachten.’ - 2019Z06615
Ter bespreking.

Voorstel:

49.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2018
Reactie op verzoek commissie over het advies van de Gezondheidsraad inzake
ME/CVS - 34170-4
Ter informatie.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om een rondetafelgesprek over
Toezicht medische implantaten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.J. Ploumen
(PvdA) - 3 april 2019
Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om een rondetafelgesprek over Toezicht
medische implantaten - 2019Z06651
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

H.J. Post
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Activiteitnummer:

2018A05324
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