Den Haag, 1 juni 2018

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

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

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 6 juni 2018
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:

Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving &
onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de
risicobeoordelingssystematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 mei 2018
Fiche: wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving &
onderliggende sectorale wetgeving i.v.m. de risicobeoordelingssystematiek 22112-2567
De commissie LNV verzoeken de behandeling over te nemen.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Wetgeving

3.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 30 mei 2018
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota) - 34960-XVI
Inbreng feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 12 juni 2018

Voorstel:

4.

Agendapunt:

34 929 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de
Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het
verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

Zaak:

Wetgeving - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 april 2018
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten
van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar
2021 - 34929
Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins - 31 mei 2018
34 929 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de
Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht
eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 - 2018Z10104
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Brieven bewindspersonen VWS
5.

Agendapunt:

Ontwikkelingen Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 mei 2018
Ontwikkelingen Stichting Sanquin Bloedvoorziening - 29447-42
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Bloedvoorziening
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg

Agendapunt:

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 mei 2018
Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt - 29689-905
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018.

Agendapunt:

Terugdringen oneigenlijk gebruik psychofarmaca

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2018
Terugdringen oneigenlijk gebruik psychofarmaca - 29477-481
Agenderen voor het algemeen overleg IGJ d.d. 27 september 2018

Voorstel:

6.

7.

Voorstel:

2

8.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang
kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 mei 2018
Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen
van ouders met trekkend/varend bestaan - 29214-78
Voor kennisgeving aannemen.
• Betreft een voorhang op basis van artikel 4.10, zesde lid, van de
Comptabiliteitswet 2016; De voordracht voor de vast te stellen ministeriële
regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 17 juni 2018
• De wens om over de voorgenomen voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens
de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden
gegeven uiterlijk op 17 juni 2018. De voordracht voor de vast te stellen
ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 18 juni 2018
dan wel binnen veertien dagen na het verstrekken van de in de vorige
volzin bedoelde inlichtingen.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het
rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid (Kamerstuk
33654-31)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 18 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport van
de Commissie Transparantie en Tijdigheid - 33654-32
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 d.d. 19 juni 2018

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

10.

Agendapunt:

Afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 mei 2018
Afspraken hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen - 32805-61
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Voorstel:

11.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2018
Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid 33654-31
Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en
Slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 d.d. 19 juni
2018

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 17 april 2018, over het rapport van
het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen
met een beperking

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2018
Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 17 april 2018, over het rapport van het SCP over
wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking 24170-176
Betrekken bij plenair debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven
opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking
Aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018

Voorstel:
Noot:
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12.

Agendapunt:

Signalement knelpunten Jeugdwet

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2018
Signalement knelpunten Jeugdwet - 34880-4
Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Jeugdhulp
Tot nu toe 9 geagendeerde brieven voor dit overleg
J&V

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

13.

14.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om informatie over de toezending van
de nota medische ethiek

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2018
Reactie op verzoek commissie om informatie over de toezending van de nota
medische ethiek - 34775-XVI-132
Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Agendapunt:

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2017

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 mei 2018
Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut verslagjaar 2017 - 29689906
Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 d.d. 19 juni 2018

Voorstel:

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht
‘Honderdduizenden mensen zieker door overstap naar ander merk
medicijn’

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 mei 2018
Reactie op het verzoek van het lid Dijksma, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 24 april 2018, over het bericht ‘Honderdduizenden
mensen zieker door overstap naar ander merk medicijn’ - 29477-482
Agenderen voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni
2018

Voorstel:

16.

17.

Agendapunt:

Jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over
de uitvoering van het Wmo-toezicht in 2017

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 23 mei 2018
Jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de
uitvoering van het Wmo-toezicht in 2017 - 29538-262
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Wmo

Agendapunt:

Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 - 2022

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 24 mei 2018
Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 - 2022 - 29689-907
Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 13 juni 2018
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Zorgakkoorden.
Tot nog toe 1 brief geagendeerd voor dit overleg.

Voorstel:
Voorstel:
Noot:
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18.

19.

Agendapunt:

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 24 mei 2018
Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang - 29325-93
Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang d.d. 13 juni 2018.

Agendapunt:

Onderzoek ondersteuningsbehoefte jonge moeders

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 mei 2018
Onderzoek ondersteuningsbehoefte jonge moeders - 32279-121
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en
geboorte
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven bij het overleg.

Agendapunt:

Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2010-2015

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 mei 2018
Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2010-2015 - 30850-47
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

20.

Voorstel:

21.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Actieprogramma Werken in
de Zorg (Kamerstuk 29282-303)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 mei 2018
Beantwoording vragen commissie over het Actieprogramma Werken in de
Zorg - 29282-309
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in
de zorgsector,
• inplannen nog voor het zomerreces.
• Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg
Betrekken bij nog te plannen plenair debat Actieprogramma Werken in de Zorg
• Aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018

Voorstel:
Noot:
Voorstel:
Noot:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 13 maart 2018
Actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-303
Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in
de zorgsector
Betrekken bij plenair debat Actieprogramma Werken in de Zorg
OCW, SZW

Agendapunt:

Afhandeling polio-incident en oprichting NAC

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 mei 2018
Afhandeling polio-incident en oprichting NAC - 25295-46
Agenderen voor het algemeen overleg IGJ d.d. 27 september 2018

Voorstel:
Voorstel:

22.

Voorstel:

5

23.

Agendapunt:

Bevolkingsonderzoek darmkanker - uitslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 mei 2018
Bevolkingsonderzoek darmkanker - uitslagen - 32793-311
Ter bespreking.

Voorstel:

24.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over aanvullende geneeskundige
zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn (Kamerstuk 33578-50)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over aanvullende geneeskundige zorg voor
kwetsbare groepen in de eerste lijn - 33578-54
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de toezending standpunten
voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de
Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 29689-891)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 mei 2018
Antwoorden op vragen commissie over de toezending standpunten
voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet 29689-908
Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018 en/of
algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 21 juni 2018
Tevens is door het lid Dijksma (PvdA) een Dertigledendebat over het
stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra aangevraagd (nog
geen datum bekend).

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

26.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 14 maart 2018
Toezending standpunten voorwaardelijke toelating tot het basispakket van de
Zorgverzekeringswet - 29689-891
Agenderen voor algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 27 juni 2018

Agendapunt:

Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
mensen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 31 mei 2018 - Evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen - 2018Z10099
Agenderen voor Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap /
Orgaandonatie / Euthanasie d.d. 6 september 2018

Voorstel:

27.

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 16 januari 2018
Aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn 33578-50
Agenderen voor te zijner tijd te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Bergkamp en Sazias over
gebruikelijke hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 31 mei 2018
Uitvoering van de motie van de leden Bergkamp en Sazias over gebruikelijke
hulp in Wmo-pgb en Zvw-pgb - 2018Z10105
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg PGB
Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:

6

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
28.

Agendapunt:

Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 18 mei 2018
Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing - 27529-156
Betrokken bij Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk /
Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming /
Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018

Voorstel:

29.

30.

Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Diertens en Van den Berg met
betrekking tot ROM-data (Routine Outcome Monitoring) en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Kamerstuk
25424-383)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 22 mei 2018
Reactie op de motie van de leden Diertens en Van den Berg met betrekking
tot ROM-data (Routine Outcome Monitoring) en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) - 25424-408
Betrokken bij algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018

Agendapunt:

Programma (Ont)Regel de Zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2018
Programma (Ont)Regel de Zorg - 29515-424
Betrokken bij Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk /
Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming /
Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30 mei 2018

Voorstel:

31.

Agendapunt:

Verschil tussen het voormalig landelijk Elektronisch Patiëntendossier
(EPD) en MedMij

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 mei 2018
Verschil tussen het voormalig landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en
MedMij - 27529-157
Betrokken bij het verzameloverleg Administratieve lasten/regeldruk /
Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming /
Innovatie/verspilling in de zorg

Voorstel:

32.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken
partijen waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018
inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en
Trimbos inventarisatie ambulantisering (Kamerstuk 25424-96)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 29 mei 2018
Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen
waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake
Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie
ambulantisering (Kamerstuk 25424-396) - 25424-409
Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ d.d. 31 mei 2018

Voorstel:
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Overig
33.

Agendapunt:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Noot:

Voorstel: ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. 34767 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. Deze worden dit
voorjaar verwacht).
2. 34768 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. 34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele
andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en
prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de
gezondheidszorg.
4. Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport 2017 d.d. 19 juni 2018
Plenaire debatten
1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid DikFaber bij de RvW van 17 januari
2017)
2. Debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg (aangevraagd door het
lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2018)
3. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding
(aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart
2018)
4. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (aangevraagd door het
lid Raemakers tijdens de RvW van 27 maart 2018)
5. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van
de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de
RvW van 27 maart 2018)
6. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (aangevraagd door
het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
7. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid
Hermans met de ministers van VWS en JV tijdens de RvW op 5 april 2018)
8. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen
(aangevraagd door het lid Hermans tijdens de RvW van 10 april 2018)
9. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook
sturen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Medische
Zorg (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april
2018)
10. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door
ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid
Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
11. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (dertigledendebat aangevraagd
door het lid Westerveld tijdens de RvW van 30 januari 2018. Omgezet in
een debat tijdens de RvW van 15 mei 2018)
12. Debat over de positie van regionale ziekenhuizen (aangevraagd door het
lid Van den Berg tijdens de RvW van 29 mei 2018, en verzoekt dit debat
nog vóór het zomerreces te houden)
13. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord
(aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018)
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Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
1. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd
door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)
2. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere
regels voor luchtkwaliteit (aangevraagd door het lid Kröger bij de RvW van
23 januari 2018)
3. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor
dementerenden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 31
januari 2018)
4. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor
ouderen voor wie geen zorgplek meer is (aangevraagd door het lid
Agema tijdens de RvW van 7 februari 2018)
5. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (aangevraagd door het
lid Ellemeet tijdens de RvW van 21 februari 2018)
6. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met de
staatssecretaris van IenW en de minister van VWS (aangevraagd door het
lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
7. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door
het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
8. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 15 maart 2018)
9. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
10. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn
Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart
2018)
11. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden met de ministers van LNV en
VWS (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart
2018)
12. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers
(aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
13. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische
bedrijven (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april
2018)
14. Dertigledendebat over het bericht dat het ziekenhuis AMC zelf een
geneesmiddel gaat ontwikkelen voor een zeldzame ziekte (aangevraagd
door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 april 2018)
15. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman 'Zorgen
voor burgers' (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 15 mei
2018).
16. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian
(aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 24 mei 2018)
VAO’s/VSO’s
1. VAO Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling
in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg d.d. 30
mei 2018 met als eerste spreker het lid Van Kooten-Arissen.
2. VAO GGZ d.d. 31 mei 2018 met als eerste spreker het lid Van den Berg
(CDA)

34.

Agendapunt:
Noot:

Geplande algemeen overleggen en WGO’s
Voorstel: Ter informatie
1. AO EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018, 13 juni 2018, 10.00 - 12.00
uur
2. AO Maatschappelijke opvang, 13 juni 2018, 14.00 - 17.00 uur
3. AO Maatschappelijke diensttijd, 14 juni 2018, 10.00 - 12.00 uur
4. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2017 - 34950-XVI, 19
juni 2018, 16.30 - 19.30 uur
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5. AO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 21 juni 2018, 10.00 13.00 uur
6. AO Geneesmiddelenbeleid, 21 juni 2018, 14.00 - 17.00 uur
7. AO Pakketbeheer, 27 juni 2018, 13.30 - 17.30 uur
8. AO Sportbeleid, 28 juni 2018, 10.00 - 13.00 uur
9. AO Wlz-GGZ, 5 juli 2018, 10.00 - 12.00 uur
10. AO Verzameloverleg: Medische ethiek / Afbreking zwangerschap /
Orgaandonatie / Euthanasie, 6 september 2018, 10.00 - 14.00 uur
11. AO Wijkverpleging, 13 september 2018, 10.00 - 13.00 uur
12. AO IGJ, 27 september 2018, 10.00- 13.00 uur

35.

Agendapunt:

Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek CIZ d.d. 24 september
2018

Zaak:

Brief derden - Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te Utrecht - 7 maart 2018
Uitnodiging CIZ voor werkbezoek - 2018Z04216
Ter bespreking.
Tot nu toe hebben zich 5 leden aangemeld, de leden De Vries (VVD), Van den
Berg en Slootweg (beiden CDA), Bergkamp (D66) en Ellemeet
(GroenLinks). Het werkbezoek, dat voorzien is op maandag 24 september van
14.00 - 17.00 uur in Amsterdam of Rotterdam, kan doorgang vinden bij
deelname van minimaal vijf leden van drie verschillende fracties.

Voorstel:
Noot:

36.

Agendapunt:

Noot:

Uitkomst inventarisatie deelname werkbezoek aan ministerie VWS d.d.
26 juni a.s. inzake Gespecificeerde toestemming en de wet
Clientenrechten
Voorstel: ter bespreking
De leden Ellemeet en Slootweg hebben zich aangemeld. Het lid De Vries heeft
belangstelling mits het op een andere datum kan plaatsvinden.

37.

Agendapunt:
Noot:

Vaststellen data procedurevergaderingen vanaf het zomerreces tot het
kerstreces 2018
• Woensdag 5 september 2018 - 10.15-11.30 uur
• Donderdag 20 september 2018 - 10.15-11.30 uur
• Woensdag 3 oktober 2018 – 10.15-11.30 uur
• Woensdag 17 oktober 2018 – 10.15-11.30 uur
Herfstreces vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018
• Woensdag 7 november 2018 - 10.15-11.30 uur
• Woensdag 21 november2018 - 10.15-11.30 uur
• Woensdag 5 december 2018- 10.15-11.30 uur
• Woensdag 19 december 2018 – 10.15-11.30 uur
Kerstreces vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari
2019
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38.

Agendapunt:

Behandeling van de Monitor Brede Welvaart

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor
Financiën, A. (Anne) Mulder (VVD) - 31 mei 2018
Behandeling van de Monitor Brede Welvaart - 2018Z10088
Ter informatie.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16
mei 2018
Monitor Brede Welvaart - 34298-23
Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake het Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI d.d. 19
juni 2018
EZK

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) om nadere toelichting op waarom
ziekenhuizen en andere zorgaanbieders volgens de memorie van
toelichting van de Cybersecuritywet niet aangewezen worden als
essentiële dienst.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 29 mei 2018
Verzoek van het lid Hijink om nadere toelichting op waarom ziekenhuizen en
andere zorgaanbieders volgens de memorie van toelichting van de
Cybersecuritywet niet aangewezen worden als essentiële dienst. 2018Z09821
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2017A03826
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