Den Haag, 29 mei 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
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Datum:
Tijd:
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Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden

Geen agendapunten
Wetgeving

Geen agendapunten

Brieven bewindspersonen VWS
2.

Agendapunt:

Wijziging van Bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in
de sport; Straatsburg, 30-10-2018

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 mei 2019
Wijziging van Bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de
sport; Straatsburg, 30-10-2018 - 30952-339
Voor kennisgeving aannemen.
BuZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

3.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in
verband met de vereveningsbijdrage voor 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 mei 2019
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband
met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2020 - 29689-990
Voor kennisgeving aannemen.
• Betreft een voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met
14 juni 2019. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel
van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 15 juni 2019.

Voorstel:
Noot:

4.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de
traditionele Chinese geneeskunde niet opnemen op
standaardclassificatielijst voor ziektebeelden (Kamerstuk 282861044)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 mei 2019
Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de traditionele
Chinese geneeskunde niet opnemen op standaardclassificatielijst voor
ziektebeelden - 29477-572
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

5.

Agendapunt:

Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 20 mei 2019
Jaarbeeld 2018 en Klachtbeeld 2018 van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd - 33149-55
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg IGJ
• Algemeen overleg plannen in het najaar
• tot nu toe 5 geagendeerde brieven voor dit overleg
J&V

Agendapunt:

Burgerbrievenrapportage 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 20 mei 2019
Burgerbrievenrapportage 2018 van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) - 29362-278
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:
Noot:

6.

Voorstel:
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7.

Agendapunt:

Advies Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de
geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 20 mei 2019
Advies Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging van de
geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg - 25424-460
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg GGZ.
Standpunt volgt uiterlijk voor de zomer 2019.

Agendapunt:

Aanbieding Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 21 mei 2019
Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis - 31765-411
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Verpleeghuiszorg
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Uitstel rotavirusvaccinatie risicogroepen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 21 mei 2019
Uitstel rotavirusvaccinatie risicogroepen - 32793-389
Voor kennisgeving aannemen.
Nadere informatie volgt na de zomer.

Voorstel:

8.

Voorstel:

9.

Voorstel:
Noot:

10.

Agendapunt:

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

Zaak:

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 bespreking.
De behandeling van het ontwerpbesluit werd gestuit tot na de ontvangst van
de antwoorden op de feitelijke vragen over het Nationaal Preventieakkoord 32793-339 .
Betreft een aangehouden agendapunt tijdens de procedurevergadering van 6
februari 2019

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de ontwerpregeling tot
wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo
2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het
beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de
Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Kamerstukken 31839-29538-632)
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Zaak:

Voorstel:
Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 28 februari 2019
Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de
Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten
behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van
de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 31839-632
Ter informatie.
J&V

Agendapunt:

Verkenning landelijk onderzoek 13-wekenecho

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 24 mei 2019
Verkenning landelijk onderzoek 13-wekenecho - 29323-125
Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Zwangerschap en
geboorte
• Tot nu toe 7 agendeerde brieven voor dit overleg
• Algemeen overleg plannen in het najaar

Voorstel:

12.

Voorstel:
Noot:

13.

14.

15.

16.

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 23 mei 2019
Antwoorden op vragen commissie over de ontwerpregeling tot wijziging van
de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met
het stellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare
uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 - 31839-656
Agenderen voor het algemeen overleg Wmo d.d. 20 juni 2019

Agendapunt:

Toestemmingsbeschikking Stichting Sanquin Bloedvoorziening en
Sanquin Plasma Products BV (SPP)

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019
Toestemmingsbeschikking Stichting Sanquin Bloedvoorziening en Sanquin
Plasma Products BV (SPP) - 29447-48
Agenderen voor het algemeen overleg Bloedvoorziening d.d. 5 juni 2019.

Agendapunt:

Toekomst navelstrengbloedbank

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019
Toekomst navelstrengbloedbank - 29447-49
Agenderen voor het algemeen overleg Bloedvoorziening d.d. 5 juni 2019.

Agendapunt:

NZa Monitor Contractering ggz 2019

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 27 mei 2019
NZa Monitor Contractering ggz 2019 - 25424-462
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg GGZ.

Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Sanquin en SPP - 29447-47
Voor kennisgeving aannemen.
• Bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer ligt een
vertrouwelijke brief van de minister voor Medische Zorg van 27 mei 2019
inzake Sanquin en SPP. Deze brief is alléén voor de leden ter
vertrouwelijke inzage gelegd.

Voorstel:
Noot:
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17.

Agendapunt:

Donorselectiebeleid MSM

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019
Donorselectiebeleid MSM - 29447-50
Agenderen voor het algemeen overleg Bloedvoorziening d.d. 5 juni 2019.

Voorstel:

18.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in
verband met het zorgpakket Zvw 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband
met het zorgpakket Zvw 2020 - 29689-992
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019.
• Betreft een voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen
algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met
24 juni 2019. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel
van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 25 juni 2019.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot
Lerend evalueren

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 mei 2019
Resultaten vooronderzoek Langer Thuis in het kader van de pilot Lerend
evalueren - 31765-412
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg
Tot nu toe 4 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Zaak:
Voorstel:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019
Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen - 33578-65
Agenderen voor het algemeen overleg Eerstelijnszorg d.d. 3 juli 2019.

Agendapunt:

Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2020

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 27 mei 2019
Basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) 2020 - 29689-991
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 26 juni 2019.

Voorstel:

20.

21.

Voorstel:

22.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief van alle
onderzoeken die er in het kader van de VWS pilot ‘Lerend evalueren’
zijn of worden uitgevoerd

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief van alle onderzoeken
die er in het kader van de VWS pilot ‘Lerend evalueren’ zijn of worden
uitgevoerd - 31865-144
Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 d.d. 18 juni 2019.

Voorstel:
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23.

Agendapunt:

Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 27 mei 2019
Uitkomsten voorjaarsnotabesluitvorming jeugdzorg en ggz - 31839-657
Betrekken bij de inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar
2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) d.d. 11 juni 2019

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
24.

Agendapunt:

Resultaten van het onderzoek “Regionale balans in vraag en aanbod
naar medisch specialisten”

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 24 mei 2019
Resultaten van het onderzoek “Regionale balans in vraag en aanbod naar
medisch specialisten” - 29282-362
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 29
mei 2019

Voorstel:

25.

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 22 mei 2019
Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg - 29282361
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d.
29 mei 2019
OCW, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

26.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de resultaten van de
internetconsultatie over arbeidsmarkt in de zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 23 mei 2019
Reactie op verzoek commissie over de resultaten van de internetconsultatie
over arbeidsmarkt in de zorg - 29282-360
Reeds behandeld bij het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d.
29 mei 2019

Voorstel:

Overig
27.

Agendapunt:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van
zaken 22 mei 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).
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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.
6. 35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzdfunctionaris. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire
behandeling.
7. 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.
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 aankopen van lichaamsdelen door
ziekenhuizen (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
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)
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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).
20. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door
het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).

28.

Agendapunt:

Dertigleden- en interpellatiedebatten
Voorstel: 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)

8

13. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het
geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 4 december 2018)
14. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo
en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 15 januari 2019)
15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor
minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari
2019)
16. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het
lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019)
17. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut
laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de
RvW van 30 januari 2019)
18. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd
door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor
RB en van VWS)
19. 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)
20. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater
(aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart
2019 (min. IW, VWS)
21. 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)
22. 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)
23. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google
Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april
2019)
24. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden
dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd
door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
25. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor
stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 14 mei 2019)
26. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe
borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van
22 mei 2019).
29.

Agendapunt:

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

AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019
AO Geneesmiddelenbeleid, 6 juni 2019
AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
AO Sportbeleid, 12 juni 2019
AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
AO Jeugdhulp, 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, 3 juli 2019
AO Orgaandonatie, 4 juli 2019
NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9
september 2019
14. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
15. AO Maatschappelijke diensttijd, 26 september 2019
16. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober
2019
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30.

Agendapunt:

Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, A. (Anne)
Mulder (VVD) - 23 mei 2019
Geselecteerde challenges Accountability Hack 2019, aan alle commissies 2019Z10435
Ter informatie.
• De VWS-challenge Geneesmiddelenprijzen is geselecteerd als
onderdeel van de Accountability Hack op 4 oktober a.s.
• In aanloop naar dit evenement wordt op maandag 17 juni 2019 aan het
eind van de middag in de Kamer een toelichting gegeven aan (potentiële)
deelnemers. Kamerleden, in het bijzonder de leden van de commissies
VWS en OCW, zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen.
BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EU, EZK, I&W, J&V, LNV, OCW, SZW, VWS, KR

Agendapunt:

Vaststellen data procedurevergaderingen VWS

Zaak:

Overig - griffier, H.J. Post - 29 mei 2019
Memo Planning Procedurevergaderingen VWS - 2019Z10711
Ter bespreking.
Aangehouden tijdens de procedurevergadering VWS van 22 mei 2019. Verzoek
van het lid Raemakers om het tijdstip van de procedurevergadering aan te
passen in verband met overlap met de Presidiumvergadering

Voorstel:
Noot:

31.

Voorstel:
Noot:

Rondvraag
32.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister
op het artikel in het NRC "De mantelzorger wil méér dan mooie
woorden"

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Geleijnse
(50PLUS) - 27 mei 2019
Verzoek van het lid Geleijnse (50PLUS) om een reactie van de minister op het
artikel in het NRC "De mantelzorger wil méér dan mooie woorden" 2019Z10499
Ter bespreking.

Voorstel:

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2018A05327
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