Den Haag, 4 juli 2019

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juli
2019

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen
Geen agendapunten
Europese aangelegenheden
Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

35161 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de
Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke
grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond
van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 maart 2019
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een
wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond
van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen - 35161
Aanmelden voor plenaire behandeling

Besluit:
Zaak:

Besluit:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins - 27 juni 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35161-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:
Besluit:

3.

Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 juni 2019
Nota van wijziging - 35161-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-XVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 25 juni 2019
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35210-XVI-3
Betrekken bij het plenair debat over de voorjaarsnota 2019 (35210-1) d.d. 3
juli 2019.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29
mei 2019
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 35210-XVI
Ter informatie.

Brieven bewindspersonen VWS
4.

5.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport ‘Evaluatie subsidies,
Verantwoordelijkheid nemen en delen’ van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 14 juni 2019
Kabinetsreactie op het rapport ‘Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid
nemen en delen’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 31865-147
Betrekken bij de begrotingsbehandeling VWS 2020.

Agendapunt:

Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 14 juni 2019
Adviesrapport expertisecentra langdurige zorg (Wlz) - 31765-414
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Wlz. (algemeen overleg
inplannen, 4 uur)
Tot nu toe 15 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

6.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de columns over het functioneren
van het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 18 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over de columns over het functioneren van het
Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) - 35000-XVI-128
Betrekken bij de begrotingsbehandeling VWS 2020

Besluit:
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7.

Agendapunt:

Voortgang 'De juiste zorg op de juiste plek'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 18 juni 2019
Voortgang 'De juiste zorg op de juiste plek' - 29689-995
Agenderen voor een apart algemeen overleg inzake "De juiste zorg op de juiste
plek". (3 uur, november/december)

Besluit:

8.

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence
for Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de
toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen
voor kinderen"

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 18 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over het onderzoeksrapport van Defence for
Children "Uithuisgeplaatst. En dan? Een onderzoek naar de toepassing van
vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen" - 31839675
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Jeugdhulp

Agendapunt:

Advies van de Gezondheidsraad 'Vaccinatie tegen HPV'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 juni 2019
Advies van de Gezondheidsraad 'Vaccinatie tegen HPV' - 32793-392
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische
preventie.
Standpunt volgt binnen drie maanden.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.
Bewindspersoon verzoeken om het standpunt op het advies binnen 4 weken
aan de Kamer te doen toekomen. Tevens bewindspersoon verzoeken om de
commissie te informeren over het vaccineren van jongens tegen HPV.

Besluit:
Noot:
Besluit:

10.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 juni 2019
Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing - 27529-184
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg E-health/Slimme zorg. (3
uur, najaar)
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: Jos de Blok: ‘VWSplannen wijkverpleging werken averechts’ – Zorgvisie.nl van 17 mei
2019

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 juni 2019
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: Jos de Blok: ‘VWS-plannen
wijkverpleging werken averechts’ – Zorgvisie.nl van 17 mei 2019 - 29689-996
Agenderen voor het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 11 september 2019

Besluit:
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12.

Agendapunt:

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Acute zorg/ambulance
zorg van 11 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 juni 2019
Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Acute zorg/ambulance zorg van 11
april 2019 - 29247-285
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.
(3 uur, oktober)

Besluit:

13.

Agendapunt:

Rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie
Knooppunt Zorgfraude 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 juni 2019
Rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie Knooppunt
Zorgfraude 2018 - 28828-112
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Zorgfraude. (4 uur,
november/december)
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

14.

15.

Agendapunt:

Deelname Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het
hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 20 juni 2019
Deelname Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het
hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 - 25424-474
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 juni 2019
Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 - 33578-67
Agenderen voor het algemeen overleg Eerstelijnszorg d.d. 3 juli 2019.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling
maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 juni 2019
Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen
geneesmiddelen - 29477-595
Voor kennisgeving aangenomen.
• Betreft een voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 18 juli 2019.
De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder
worden gedaan dan op 19 juli 2019.

Besluit:
Noot:

17.

Agendapunt:

Subsidieregeling voor KID lesbische paren en alleengaande vrouwen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 juni 2019
Subsidieregeling voor kunstmatige inseminatie met behulp van een donor (KID)
voor lesbische paren en alleengaande vrouwen - 35000-XVI-129
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Zwangerschap en
Geboorte
• Tot nu toe 7 geagendeerde brieven voor dit overleg
• Algemeen overleg plannen in najaar (oktober/november)

Besluit:
Noot:

4

18.

Agendapunt:

Onderzoeksrapport “Opkomende voedselveiligheidsrisico’s” van
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 juni 2019
Onderzoeksrapport “Opkomende voedselveiligheidsrisico’s” van Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OvV) - 26991-554
Agenderen voor een in te plannen algemeen overleg Voedselveiligheid (3 uur)
• Tot nu toe 12 geagendeerde brieven voor dit overleg
Betrekken bij debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
over het voedselveiligheidssysteem In Nederland
LNV

Besluit:
Noot:
Besluit:
Volgcommissie(s):

19.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het advies van de
Gezondheidsraad inzake ME/CVS (Kamerstuk 34170-4)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het advies van de
Gezondheidsraad inzake ME/CVS - 34170-6
Betrekken bij het nog te plannen VSO
Het lid Raemakers heeft een VSO aangevraagd
SZW

Besluit:
Noot:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Zaak:

Besluit:

20.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Raemakers (D66)
- 27 juni 2019
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om een VSO over het Verslag van een
schriftelijk overleg over de reactie op het advies van de Gezondheidsraad
inzake ME/CVS - 2019Z13623
Ter informatie

Agendapunt:

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWSbegroting

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 7 juni 2019
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting begrotingsartikel 4.3 VWS-begroting 32772-35
Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12
september 2019 om 14.00 uur.
• Betreft een aangehouden punt van de vorige procedurevergadering.

Besluit:
Noot:
Zaak:

21.

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.

Besluit:

Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 1 juli 2019
Beleidsdoorlichting artikel 4.3 VWS-begroting (ZonMw en Nivel) - 2019Z13849
Ter informatie.

Agendapunt:

Medische indicatie en medische noodzaak

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 juni 2019
Medische indicatie en medische noodzaak - 29689-998
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Zorgverzekeringswet.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:
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22.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 5 juni 2019, over het bericht ‘NZa-cijfers
duiden op onvolledige OVA-compensatie’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 21 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 5 juni 2019, over het bericht ‘NZa-cijfers duiden op
onvolledige OVA-compensatie’ - 29689-997
Agenderen voor het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 11 september 2019

Besluit:

23.

24.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Ziekenhuizen: eisen aan
spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen’
uit de Volkskrant van 6 mei 2019

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 juni 2019
Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Ziekenhuizen: eisen aan
spoedzorg voor ouderen te hoog, kosten dreigen uit de hand te lopen’ uit de
Volkskrant van 6 mei 2019 - 27295-173
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.

Agendapunt:

Voortgangsbrief chroom-6

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 juni 2019
Voortgangsbrief chroom-6 - 35000-XVI-130
Betrekken bij het nog in te plannen plenair debat over Chroom-6.
SZW, BiZa, DEF, I&W, J&V, LNV

Agendapunt:

Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland - 32462-2
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Kindermishandeling/Huiselijk geweld.
Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.
Bewindspersoon verzoeken om een actieprogramma inclusief doelstellingen
tegen vrouwelijke genitale verminking aan de Kamer te doen toekomen.

Besluit:

25.

Besluit:
Noot:
Besluit:

26.

Agendapunt:

Palliatieve sedatie

Zaak:

Noot:
Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Palliatieve sedatie - 29509-72
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Palliatieve zorg
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische ethiek.

Agendapunt:

Vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang 'Verder met vaccineren'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 24 juni 2019
Vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang 'Verder met vaccineren' - 32793393
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische
preventie.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:

27.

Besluit:
Noot:
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28.

Agendapunt:

Evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 juni 2019
Evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering - 29689-1000
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Governance in de
Zorgsector.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Ontwikkelingen rondom concentratie van het Bravis ziekenhuis

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 juni 2019
Ontwikkelingen rondom concentratie van het Bravis ziekenhuis - 31016-234
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch
specialistische zorg/ziekenhuiszorg.
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 juni 2019
Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg - 29247-286
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.

Besluit:

29.

Besluit:

30.

Besluit:
Zaak:

31.

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 25 juni 2019
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om n.a.v. de brief Contouren toekomstige
wetgeving ambulancezorg d.d. 24 juni 2019 een algemeen overleg in te
plannen kort na het zomerreces. - 2019Z13291
Algemeen overleg wordt in oktober gepland.

Agendapunt:

Voorlopig Kaderbrief Wlz 2020

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Voorlopig Kaderbrief Wlz 2020 - 34104-253
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Wlz.
Tot nu toe 15 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC Slotervaartziekenhuis

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 juni 2019
Rechtmatigheidsonderzoek curatoren MC Slotervaartziekenhuis - 31016-235
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Ziekenhuisfaillissementen.
Te zijner tijd een technische briefing organiseren.

Besluit:

32.

Besluit:
Besluit:

33.

Agendapunt:

Maatregel om doorwerken vermogen bij letselschade in de eigen
bijdrage Wlz en Wmo 2015 te beperken

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 25 juni 2019
Maatregel om doorwerken vermogen bij letselschade in de eigen bijdrage Wlz
en Wmo 2015 te beperken - 34104-254
Agenderen voor het algemeen overleg Eigen bijdragen in de zorg d.d. 12
september 2019.

Besluit:
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34.

Agendapunt:

Standpunt advies De Jong van ABD-Topconsult over de actualisatie van
de subsidieverstrekking door VWS aan het Integraal Kankercentrum
Nederland (IKNL)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2019
Standpunt advies De Jong van ABD-Topconsult over de actualisatie van de
subsidieverstrekking door VWS aan het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) - 29214-81
Betrekken bij de begrotingsbehandeling VWS 2020.

Besluit:

35.

Agendapunt:

NZa-monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
2019

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2019
NZa-monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019 33578-69
Agenderen voor algemeen overleg algemeen overleg Eerstelijnszorg d.d. 3 juli
2019.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Vervoer van personen met verward gedrag

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 juni 2019
Vervoer van personen met verward gedrag - 25424-476
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg GGZ.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Startevaluatie pilot Lerend evalueren

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 25 juni 2019
Startevaluatie pilot Lerend evalueren - 31865-150
Betrekken bij de begrotingsbehandeling VWS 2020.

Besluit:

37.

Besluit:

38.

Agendapunt:

Jaarlijkse rapportage inzake vermindering suïcidaliteit en voortgang
Landelijke agenda suïcidepreventie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 25 juni 2019
Jaarlijkse rapportage inzake vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke
agenda suïcidepreventie - 32793-394
Agenderen voor het algemeen overleg Suïcidepreventie d.d. 17 oktober 2019.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops
bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op
enkele vragen over het Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops bij spoedzorg in
ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op enkele vragen over het
Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops - 35200-XVI-16
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Ambulancezorg/Acute zorg.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch
specialistische zorg/ Ziekenhuiszorg.

Besluit:
Besluit:
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40.

Agendapunt:

Vervalsing kankergeneesmiddel Avastin

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 juni 2019
Vervalsing kankergeneesmiddel Avastin - 29477-599
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid. (3
uur, oktober)

Besluit:

41.

Agendapunt:

Monitor Middelengebruik Zwangerschap 2018

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 26 juni 2019
Monitor Middelengebruik Zwangerschap 2018 - 32279-176
Betrekken bij het plenair debat over concrete maatregelen in het kader van het
preventieakkoord.
Agenderen voor een in te plannen algemeen overleg Zwangerschap en
geboorte.

Besluit:
Besluit:

42.

Agendapunt:

Rapportage van het RIVM over het Puntprevalentieonderzoek naar
antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 juni 2019
Rapportage van het RIVM over het Puntprevalentieonderzoek naar
antibioticaresistentie in verpleeghuizen - 32620-229
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische
preventie

Besluit:

43.

44.

Agendapunt:

Code 'signalering risico's op suïcide met behulp van chemische stoffen'

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 26 juni 2019
Code 'signalering risico's op suïcide met behulp van chemische stoffen' - 32793396
Agenderen voor het algemeen overleg Suïcidepreventie d.d. 17 oktober 2019.

Agendapunt:

Aanschaf pokkenvaccin Imvanex

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 juni 2019
Aanschaf pokkenvaccin Imvanex - 32793-398
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:

45.

46.

Agendapunt:

Huis-aan-huis verspreiding van de brochure over het nieuwe
Donorregister

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 juni 2019
Huis-aan-huis verspreiding van de brochure over het nieuwe Donorregister 33506-37
Agenderen voor het algemeen overleg Orgaandonatie d.d. 11 september 2019

Agendapunt:

AEDs zonder geldig CE-certificaat

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 juni 2019
AEDs zonder geldig CE-certificaat - 29247-288
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid. (3
uur, november /december)
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

9

47.

Agendapunt:

Beleidsplan voor terugdringing gebruik amalgaam in de tandheelkunde

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van
Veldhoven-van der Meer - 27 juni 2019
Beleidsplan voor terugdringing gebruik amalgaam in de tandheelkunde 32620-230
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Mondzorg.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.
I&W

Agendapunt:

Voortgangsrapportage Actieprogramma Kansrijke Start

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 27 juni 2019
Voortgangsrapportage Actieprogramma Kansrijke Start - 32279-177
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte

Agendapunt:

Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 27 juni 2019
Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem - 25657-319
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 18 september 2019 om 14.00 uur

Besluit:

48.

49.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Toelichting tarieven pgb

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 27 juni 2019
Toelichting tarieven pgb - 25657-320
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 18 september 2019 om 14.00 uur

Besluit:

51.

Agendapunt:

Nalevings- en handhavingcijfers tabak NVWA 2018

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 27 juni 2019
Nalevings- en handhavingcijfers tabak NVWA 2018 - 32011-68
Betrekken bij het plenair debat over concrete maatregelen in het kader van het
preventieakkoord.
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Leefstijlpreventie. (3 uur,
december)
Tot nu toe 11 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Melding vondst nieuwe exotische mug (Aedes flavopictus)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 juni 2019
Melding vondst nieuwe exotische mug (Aedes flavopictus) - 32793-397
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische
preventie.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Besluit:

52.

Besluit:
Noot:

10

53.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en
rookwarenbesluit in verband met invoering van standaardverpakking
voor sigaretten en shagtabak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 28 juni 2019
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in
verband met invoering van standaardverpakking voor sigaretten en shagtabak 32011-69
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 11 september 2019 om 14.00 uur

Besluit:

54.

Agendapunt:

Voortgang kwartiermaker transgenderzorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 28 juni 2019
Voortgang kwartiermaker transgenderzorg - 31016-237
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch
specialistische zorg/ziekenhuiszorg.
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

55.

Agendapunt:

Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke
gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 1 juli 2019
Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg
(ggz) en forensische zorg (fz) - 2019Z13863
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
J&V

Agendapunt:

Advies Gezondheidsraad inzake Goede vertegenwoordiging

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juli 2019
Advies Gezondheidsraad inzake Goede vertegenwoordiging - 31476-27
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Patiënten- en
cliëntenrechten.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:

56.

Besluit:
Noot:

57.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn
Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede
reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in
vicieuze cirkel"

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn Betere
inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op
artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel" 29282-366
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte
Agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg d.d. 3 juli 2019.

Besluit:
Besluit:
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58.

Agendapunt:

Voorgenomen reizen van de bewindspersonen van VWS in de tweede
helft van 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juli 2019
Voorgenomen reizen van de bewindspersonen van VWS in de tweede helft van
2019 - 35000-XVI-131
Voor kennisgeving aannemen.
Rappelverzoek om reisverslagen bewindspersonen aan de Kamer te doen
toekomen.

Besluit:
Besluit:

59.

Agendapunt:

NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
NZa Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020 - 27529-185
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg E-health/Slimme zorg.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
Toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken - 29214-82
Agenderen voor het te zijner tijd de houden algemeen overleg Medische ethiek
Tot nu toe 11 geagendeerde brieven voor dit overleg.
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Zorgfraude.

Besluit:

60.

Besluit:
Noot:
Besluit:

61.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het advies van de Raad
Volksgezondheid & Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een
verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige
intelligentie in de zorg'

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
Reactie op verzoek commissie over het advies van de Raad Volksgezondheid &
Samenleving 'Waarde(n)volle zorgtechnologie. Een verkennend advies over de
kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg' - 27529-186
Agenderen voor het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de
zorg/Gegevensbescherming d.d. 9 oktober 2019.
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg E-health/Slimme zorg.
Tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Besluit:
Noot:

62.

Agendapunt:

Voorhang wijziging besluit periodieke registratie Wet BIG physician
assistant

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
Voorhang wijziging besluit periodieke registratie Wet BIG physician assistant 2019Z13917
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vaststellen op 5 september 2019 te 14.00 uur
Dit betreft een voorhangprocedure. De voordracht over het ontwerpbesluit
geschiedt op grond van artikel 91 BIG niet eerder dan dertien weken nadat het
ontwerpbesluit aan de Kamer is overgelegd.

Besluit:
Noot:

12

63.

Agendapunt:

Onderzoek jeugd-ggz

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juli 2019
Onderzoek jeugd-ggz - 31839-689
Desgewenst betrekken bij het debat over de problemen in de jeugd-GGZ
(aangevraagd door het lid Westerveld)

Besluit:

64.

Agendapunt:

Verslag van het werkbezoek aan Sint Eustatius en Bonaire om het
Caribisch Sport en Preventieakkoord te ondertekenen en conclusies
bestuurlijk overleg

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 1 juli 2019
Verslag van het werkbezoek aan Sint Eustatius en Bonaire om het Caribisch
Sport en Preventieakkoord te ondertekenen en conclusies bestuurlijk overleg 35000-XVI-132
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg VWS Caribisch
Nederland
KR

Agendapunt:

Verpleeghuiszorg in beeld

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 1 juli 2019
Verpleeghuiszorg in beeld - 31765-415
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Verpleeghuiszorg

Agendapunt:

Vervroegde mazelenvaccinatie Urk

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 1 juli 2019
Vervroegde mazelenvaccinatie Urk - 32793-399
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medische
preventie.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Voortgangsbrief veiligheid implantaten

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 juli 2019
Voortgangsbrief veiligheid implantaten - 35043-25
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 juli 2019
Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen - 29477-602
Agenderen voor het in te plannen algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:

65.

66.

Besluit:

67.

Besluit:

68.

Besluit:

69.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het nieuw pleegzorgkader
Caribisch Nederland (Kamerstuk 31839-654)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 2 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het nieuw pleegzorgkader Caribisch
Nederland - 31839-690
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg VWS Caribisch
Nederland.

Besluit:
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Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):

70.

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 15 mei 2019
Nieuw pleegzorgkader Caribisch Nederland - 31839-654
Ter informatie.
BiZa, KR

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende
de wijziging van het Tabaks- en Rookwarenbesluit (Kamerstuk 3201166)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 3 juli 2019
Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit houdende de
wijziging van het Tabaks- en Rookwarenbesluit - 32011-70
Bewindspersoon verzoeken om geen onomkeerbare stappen te nemen tot het
plenair debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
heeft plaatsgevonden.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 19 december 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter
regeling van een uitzondering voor verkooppunten op het verbod te koop
aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, verbod op
verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter
handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, en faciliteiten in
aangewezen rookruimtes - 32011-66
Ter informatie.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
71.

Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet
over begeleiding van de gebruikers van PrEP (Kamerstuk 29477-554)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 26 juni 2019
Stand van zaken uitvoering motie van de leden Pia Dijkstra en Ellemeet over
begeleiding van de gebruikers van PrEP (Kamerstuk 29477-554) - 29477-600
Betrokken bij het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019.

Besluit:

72.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht
'Patiënten maanden zonder huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er
geen plek is''

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 juni 2019
Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht 'Patiënten maanden zonder
huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er geen plek is'' - 33578-68
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg
(2e termijn), d.d. 2 juli 2019

Besluit:

73.

Agendapunt:

Datalekken in de jeugdsector

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Datalekken in de jeugdsector - 31839-686
Betrokken bij het VAO Jeugdhulp d.d. 25 juni 2019
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

14

74.

Agendapunt:

Reactie op moties ingediend tijdens het plenaire debat over vrouwen
die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken op
11 juni 2019

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 17 juni 2019
Reactie op moties ingediend tijdens het plenaire debat over vrouwen die
geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken op 11 juni 2019
- 32279-174
Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over vrouwen die geïntimideerd
worden door demonstranten bij abortusklinieken

Besluit:

75.

Agendapunt:

Advies op het amendement van de leden Hijink en Bergkamp over de
informatieplicht in onvoorziene situaties (Kamerstuk 35087-19)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 18 juni 2019
Advies op het amendement van de leden Hijink en Bergkamp over de
informatieplicht in onvoorziene situaties - 35087-20
Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet
zorg en dwang (35087)

Besluit:

76.

Agendapunt:

Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Voortgang geestelijke verzorging en levensbegeleiding - 29509-71
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019.
Technische briefing organiseren.
Per e-mail zal belangstelling worden geïnventariseerd.

Besluit:
Besluit:
Noot:

77.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag
2018 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 18 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 35200-XVI-15
Betrokken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 d.d. 18 juni 2019.
FIN

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:
Besluit:
Volgcommissie(s):

78.

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 mei 2019
Vragen van de V-100 bij de jaarverslagen over 2018 - 2019Z10439
Ter informatie.
VWS

Agendapunt:

Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en
twee toezeggingen voor het Algemeen Overleg Pakketbeheer
pakketbeheer

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 juni 2019
Rapportage kwartiermakersfase Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en twee
toezeggingen voor het algemeen overleg Pakketbeheer pakketbeheer van 26
juni 2019 - 29689-999
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019

Besluit:

15

79.

80.

Agendapunt:

Rapportage eerste meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en
eindrapportage Regiegroep reële prijs

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 24 juni 2019
Rapportage eerste meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs en
eindrapportage Regiegroep reële prijs - 29538-298
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019

Agendapunt:

AEF rapport inzake zorgverschuiving

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 juni 2019
AEF rapport inzake zorgverschuiving - 29689-994
Reeds geagendeerd bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg (2e
termijn) d.d. 2 juli 2019

Besluit:

81.

82.

Agendapunt:

Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 19 juni 2019
Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015 - 29538297
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019

Agendapunt:

Voortgang bij de implementatie van de aanpak cliëntondersteuning

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 20 juni 2019
Voortgang bij de implementatie van de aanpak cliëntondersteuning - 31476-26
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019

Besluit:

83.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over resultaatgericht werken in de
Wmo 2015 (Kamerstuk 29538-292)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 17 juni 2019
Antwoorden op vragen commissie over resultaatgericht werken in de Wmo
2015 - 29538-296
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019

Besluit:
Zaak:

Besluit:

84.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 12 april 2019
Resultaatgericht werken in de Wmo 2015 - 29538-292
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019

Agendapunt:

NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging
verpleeghuiszorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 14 juni 2019
NZa-analyse niet-beïnvloedbare factoren in bekostiging verpleeghuiszorg 31765-413
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Verpleeghuiszorg d.d. 25 juni 2019

Besluit:

16

85.

Agendapunt:

Merkbaar beter thuis

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 20 juni 2019
Merkbaar beter thuis - 34104-252
Reeds geagendeerd bij het algemeen overleg Wmo d.d. 26 juni 2019.
Toevoegen aan het plenaire debat over het eindrapport van het SCP over de
evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid
Hijink)

Besluit:
Besluit:

86.

Agendapunt:

Drukte spoedeisende hulp LUMC

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2019
Drukte spoedeisende hulp LUMC - 29247-287
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo d.d. 26
juni 2019

Besluit:

87.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 juni 2019
Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum (HMC) - 31016-236
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Spoedzorg LUMC/Bronovo d.d. 26
juni 2019

Besluit:

Overig
88.

Agendapunt:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken
27 juni 2019)
Besluit: 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 stukken waaronder een nota van wijziging).
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. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking
van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar
(verzekerdeninvloed Zvw). Dit wetsvoorstel is op 24 april
2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen
kwaliteitsstandaarden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld
voor plenaire behandeling.
5. 35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een
aanpassing van de referentielanden. Dit wetsvoorstel is op 22
mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De stemmingen zijn
voorzien op 2 juli 2019.
6. 35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te
bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte
hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Dit
wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling. De
stemmingen zijn voorzien op 2 juli 2019.
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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 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).
9. 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
Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019).
10. 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)
11. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
12. 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)
13. Debat over de vergoeding van
vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens
de RvW van 5 maart 2019)
14. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van
Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019)
15. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden
gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den
Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
16. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het
lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
17. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door
het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
18. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen
diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de
RvW van 4 juni 2019) (min. VWS, BVO en Media).
19. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s
heeft weggesluisd (aangevraagd door lid lid Slootweg tijdens de RvW van
6 juni 2019).
20. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het
voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet
tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
21. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het
onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter
van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni
2019)
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22. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid
Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.JV, min. VWS).
23. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen
tijdens de RvW van 25 juni 2019).

89.

Agendapunt:

Dertigleden- en interpellatiedebatten
Besluit: Ter informatie
1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende
thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW
van 14 juni 2018)
2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4
september 2018)
3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018)
4. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het
geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 4 september 2018)
5. 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)
6. 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).
7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de
Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober
2018).
8. 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).
9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad
sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november
2018).
10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang
(aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november
2018)
11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 27 november 2018).
12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus
aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28
november 2018)
13. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo
en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 15 januari 2019)
14. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor
minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari
2019)
15. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het
lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019)
16. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut
laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de
RvW van 30 januari 2019)
17. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd
door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (min. RB, VWS)
18. 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, stas. VWS)
19. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater
(aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart
2019 (min. IW, VWS)
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20. 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)
21. 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)
22. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google
Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april
2019)
23. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden
dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd
door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
24. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor
stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 14 mei 2019)
25. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe
borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van
22 mei 2019).
26. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen
(aangevraagd door het lid Geleijnse tijdens de RvW van 11 juni 2019).
27. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld
Jeugdzorg (min. VWS, RB) (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de
RvW van 12 juni 2019).
28. Dertigledendebat over het bericht dat artsen en apothekers overtreden
regels overtreden door medicijntekort’ (aangevraagd door het lid Van den
Berg tijdens de RvW van 27 juni 2019).

90.

Agendapunt:

Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's
Besluit: Ter informatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (2e termijn), 2 juli 2019
AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
AO Orgaandonatie, 11 september 2019
AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9
oktober 2019
NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9
september 2019
AO Wijkverpleging, 11 september 2019
AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
AO Evaluatie Pilots Maatschappelijke diensttijd 26 september 2019
AO Kunstmatige bevruchting, 2 oktober 2019
AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 3 oktober 2019
AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
AO IGJ, 13 november 2019
AO EU-Gezondheidsraad, 9 december 2019

91.

Agendapunt:

Planning algemeen overleggen Maatschappelijke diensttijd
Besluit: de commissie handhaaft de oorsponkelijk planning (AO pilots
Maatschappelijke diensttijd d.d. 26 september 2019 en AO Ontwerpschets Mdt
op een nog te plannen tijdstip)

92.

Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor
iedereen

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 26 juni 2019
Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen
- 35227
Reactie bewindspersoon vragen.

Besluit:
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93.

Agendapunt:
Noot:

Wijziging datum algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de
zorg/Gegevensbescherming d.d. 5 september 2019.
Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen
overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming te verplaatsen
naar oktober 2019.
Noot: Het ministerie van VWS verzoekt het AO Gegevensuitwisseling in de
zorg/Gegevensbescherming d.d. 5 september 2019, weer naar oktober te
laten verplaatsen. Tijdens de procedurevergadering van 22 mei 2019 is door
uw commissie besloten het overleg te vervroegen en te houden op 5
september 2019 in plaats van op 9 oktober 2019. De reden van dit verzoek
van het ministerie is dat de twee toegezegde rapporten over
Informatiebeveiliging en over Gespecificeerde toestemming in september nog
niet beschikbaar zijn. Deze kunnen wel voor 9 oktober aan de Kamer worden
gestuurd.

Rondvraag
94.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een algemeen overleg over
jongeren met chronische en langdurige beperkingen en
ontwikkelingsachterstanden

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 13 juni 2019
Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een algemeen overleg over jongeren
met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden 2019Z12017
Het verzoek is gehonoreerd

Besluit:
Zaak:

Besluit:

95.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 2 juli 2019
Voorstel van het lid Westerveld (GL) te behandelen stukken bij een algemeen
overleg Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en
ontwikkelingsachterstanden - 2019Z14067
De commissie stemt in met het voorstel van het lid Westerveld voor te
behandelen stukken bij het algemeen overleg.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) om plenaire aanmelding van de
wetsvoorstellen: Wet toetreding zorgaanbieders (34767) en
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 27 juni 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) om plenaire aanmelding van de wetsvoorstellen:
Wet toetreding zorgaanbieders (34767) en Aanpassingswet Wet toetreding
zorgaanbieders (34768) - 2019Z13541
Aan het ministerie zal worden gevraagd wanneer de nota van wijziging van de
Wtza kan worden verwacht. De commissie streeft er naar om na de ontvangst
van de nota van wijziging het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk te behandelen.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 27 juni 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) mede namens het lid Slootweg (CDA) om een
rondetafelgesprek over BV-constructies in de zorg, ter voorbereiding voor de
behandeling van de WTZa. - 2019Z13568
Het verzoek is gehonoreerd. Aan de initiatiefnemers wordt gevraagd een
uitgewerkt voorstel voor het Rondetafelgesprek aan de commissie te doen
toekomen.
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96.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht FTM.nl d.d. 26
juni 2019 Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de
thuiszorg

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 27 juni 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht FTM.nl d.d. 26 juni
2019 Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg 2019Z13563
Het verzoek is gehonoreerd

Besluit:

97.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) mede namens de leden Tielen (VVD),
Peters (CDA), Westerveld (GL), Raemakers (D66) en Hijink (SP) aan
minister De Jonge van VWS en aan minister Dekker van J&V om het
secretariaat en het meldpunt van de commissie de Winter in stand te
houden, in ieder geval tot na de plenaire behandeling hun rapport.
Alsmede verzoek hieraan voorafgaand een gesprek met slachtoffers.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) 27 juni 2019
Verzoek van het lid Kuiken (PvdA) mede namens de leden Tielen (VVD), Peters
(CDA), Westerveld (GL), Raemakers (D66) en Hijink (SP) aan minister De
Jonge van VWS en aan minister Dekker van J&V om het secretariaat en het
meldpunt van de commissie de Winter in stand te houden, in ieder geval tot na
de plenaire behandeling hun rapport. Alsmede verzoek hieraan voorafgaand
een gesprek met slachtoffers. - 2019Z13610
Namens de commissie zullen de bewindspersonen worden verzocht tot het in
stand houden van het secretariaat en het meldpunt van de commissie de
Winter, in ieder geval tot na de plenaire behandeling het rapport. De leden
Tielen (VVD), Westerveld (GL) en Peters (CDA) zullen een rondetafelgesprek
voorbereiden met slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.
J&V

Besluit:

Volgcommissie(s):

98.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een stand van zaken brief
m.b.t. de aangenomen moties en toezeggingen inzake de Q-koorts
problematiek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 1 juli 2019
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een stand van zaken brief m.b.t. de
aangenomen moties en toezeggingen inzake de Q-koorts problematiek 2019Z13804
Het verzoek is gehonoreerd.

Besluit:

99.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Diertens (D66) om een brief, waarin de minister
aangeeft welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven
aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.E. Diertens (D66) 2 juli 2019
Verzoek van het lid Diertens (D66) om een brief, waarin de minister aangeeft
welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie
Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027. - 2019Z14036
Het verzoek is gehonoreerd.

Besluit:
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100. Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie op de open brief
"Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg" van het St.
Jansdal Ziekenhuis
Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 3
juli 2019
Verzoek van het lid Agema (PVV) om een reactie op de open brief "Lessen uit
faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg" van het St. Jansdal Ziekenhuis 2019Z14298
Het verzoek is gehonoreerd.

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2018A05330
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