Den Haag, 20 december 2019

HERZIENE BESLUITENLIJST: i.v.m. aanpassing in agendapunten 67 en 68
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

BiZa
BuZa
FIN
I&W
J&V
LNV
OCW
SZW

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18
december 2019

i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.
i.v.m.

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

11, 23
5
5
11, 33
4, 5, 33, 34
24
11, 39
11, 23, 59

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen
2.

Agendapunt:

De voorzitter deelt mee dat een dezer dagen een uitnodiging zal volgen
voor een Nieuwjaarsbijeenkomst van de commissieleden en staf in de
eerste week na het Kerstreces

Europese aangelegenheden
Geen agendapunten
Wetgeving
3.

Agendapunt:

35300 XVI Tweede nota van wijziging inzake vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 2020

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 2 december 2019
Tweede nota van wijziging - 35300-XVI-141
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
De plenaire behandeling van de Najaarsnota zal plaatsvinden in de laatste
vergaderweek voor het kerstreces.

Besluit:
Noot:

Zaak:

Besluit:

4.

Agendapunt:

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 4
oktober 2019 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 20XX) 35299
Aanmelden voor plenaire behandeling.
J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

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

5.

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17
september 2019 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 - 35300-XVI
Ter informatie.

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 4 december 2019
Nota naar aanleiding van het verslag - 35299-6
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V
Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 4 december 2019 - Nota van wijziging - 35299-7
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
J&V

Agendapunt:

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot
stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in
tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 december 2019
Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand
gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb.
2014, 155) - 35356
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 januari 2020 te 14:00 uur.
BuZa, FIN, J&V

Besluit:
Volgcommissie(s):

Brieven bewindspersonen VWS
6.

Agendapunt:

Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2019
Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys - 24170-200
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Doelgroepenvervoer.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

7.

Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers
over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts
(Kamerstuk 35300-XVI-91)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 december 2019
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers over
borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts - 25295-74
Agenderen voor het algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 6
februari 2020.

Besluit:
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8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om tussentijds te informeren bij
relevante ontwikkelingen omtrent standpunt van het Zorginstituut
Nederland over neuromodulatie

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 december 2019
Reactie op verzoek commissie om tussentijds te informeren bij relevante
ontwikkelingen omtrent standpunt van het Zorginstituut Nederland over
neuromodulatie - 29689-1034
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 11 juni 2020.

Besluit:

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de ‘Halfjaarsevaluatie Psycholance
Drenthe’ van GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 2 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de ‘Halfjaarsevaluatie Psycholance Drenthe’
van GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg - 25424-490
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.
Adressant informeren

Agendapunt:

Proces toekomstperspectief en bekostiging wijkverpleging

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 december 2019
Proces toekomstperspectief en bekostiging wijkverpleging - 23235-187
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Wijkverpleging.
Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.

Agendapunt:

Indicatoren programma Onbeperkt Meedoen!

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 december 2019
Indicatoren programma Onbeperkt Meedoen! - 24170-201
Betrekken bij het plenaire debat over de voortgang van de implementatie van
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap d.d. 19
december 2019.
OCW, I&W, SZW, BiZa

Besluit:

10.

Besluit:

11.

Besluit:

Volgcommissie(s):

12.

Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van AO Ambulancezorg en acutezorg 3
oktober 2019

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 december 2019
Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Ambulancezorg en
acutezorg van 3 oktober 2019 - 29247-308
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Ambulancezorg/Acute zorg.
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Aanbieding SamenSpeelAkkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 2 december 2019
Aanbieding SamenSpeelAkkoord - 24170-202
Betrekken bij het plenaire debat over de voortgang van de implementatie van
het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap d.d. 19
december 2019.

Besluit:

13.

Besluit:
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14.

Agendapunt:

THC-monitor 2018-2019 en drie cannabisrapporten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 december 2019
THC-monitor 2018-2019 en drie cannabisrapporten - 24077-451
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Verslavingszorg/Drugsbeleid.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Uitvoeringstoets “Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten
met een psychische stoornis” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 3 december 2019
Uitvoeringstoets “Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een
psychische stoornis” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 34104-267
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.

Besluit:

16.

Agendapunt:

Strategische koers Raad van Bestuur van Santiz over de plannen voor
het ziekenhuis in Winterswijk

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 3 december 2019
Strategische koers Raad van Bestuur van Santiz over de plannen voor het
ziekenhuis in Winterswijk - 31016-258
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Ambulancezorg/Acute zorg.
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Nationale dementie strategie

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2019
Nationale dementie strategie - 25424-491
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Dementiezorg.
Tot nu toe 2 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:

17.

Besluit:
Noot:

18.

Agendapunt:

Monitor abonnementstarief en stand van zaken implementatie van het
abonnementstarief

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 4 december 2019
Monitor abonnementstarief en stand van zaken implementatie van het
abonnementstarief - 29538-309
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Langer Thuis.
• Tot nu toe 19 geagendeerde brieven voor dit overleg.
• Algemeen overleg inplannen.

Besluit:
Noot:

19.

Agendapunt:

Stand van zaken met betrekking tot doorverwijzing bij het bellen van
het nummer 1-1-3 naar het nummer 0900-0113

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 4 december 2019
Stand van zaken met betrekking tot doorverwijzing bij het bellen van het
nummer 1-1-3 naar het nummer 0900-0113 - 32793-461
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Suïcidepreventie.

Besluit:
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20.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de
Regio Rivierenland m.b.t. oplopende financiële tekorten in de sociaal
domein

Zaak:

Noot:
Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 4 december 2019
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Regio
Rivierenland m.b.t. oplopende financiële tekorten in de sociaal domein 2019Z24122
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.
Adressant informeren.
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Langer thuis.

Agendapunt:

Afronding incident Listeria in vleesproducten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 5 december 2019
Afronding incident Listeria in vleesproducten - 26991-562
Agenderen voor het algemeen overleg Voedselveiligheid d.d. 16 januari 2020.

Besluit:

21.

Besluit:

22.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Bergkamp over maatwerk in de Wlzzorg

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 6 december 2019
Maatwerk in de Wlz-zorg - 34104-268
Agenderen voor algemeen overleg Gehandicaptenbeleid (plannen voorjaar
2020, 3,5 uur)
Tot nu toe 17 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Terugdringen van dakloosheid

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 december 2019
Terugdringen van dakloosheid - 29325-103
Agenderen voor het algemeen overleg Maatschappelijke opvang d.d. 19
december 2019.
BiZa, SZW

Agendapunt:

RIVM-onderzoeken antibioticaresistentie

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 6 december 2019
RIVM-onderzoeken antibioticaresistentie - 32620-240
Agenderen voor het algemeen overleg Medische preventie/Infectieziekten d.d. 6
februari 2020.
LNV

Agendapunt:

Mesh implantaten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 december 2019
Mesh implantaten - 32805-99
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Hulpmiddelenbeleid.

Besluit:

23.

Besluit:

24.

Besluit:

25.

Besluit:
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26.

Agendapunt:

BBAZ-gerelateerde moties

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 december 2019
BBAZ-gerelateerde moties - 32864-10
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Medisch
specialistische zorg/ziekenhuiszorg.
Tot nu toe 15 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Besluit:
Noot:

27.

28.

Agendapunt:

Advies Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging van vervoer met
psychiatrische hulpverlening

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 december 2019
Advies Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging van vervoer met
psychiatrische hulpverlening - 25424-492
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.

Agendapunt:

Herziening Referentiekader Ambulancezorg 2019

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 december 2019
Herziening Referentiekader Ambulancezorg 2019 - 29247-309
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Ambulancezorg/Acute zorg.
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 december 2019
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg umc’s - 32864-11
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 23 januari 2020

Besluit:

29.

Besluit:

30.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de petitie van de Nederlandse
Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) m.b.t. tekort aan
doktersassistenten en patiëntveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 9 december 2019
Reactie op verzoek commissie over de petitie van de Nederlandse Vereniging
van Doktersassistenten (NVDA) m.b.t. tekort aan doktersassistenten en
patiëntveiligheid - 29282-389
Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg d.d. 13
februari 2020.
Adressant informeren.

Besluit:
Noot:

31.

Agendapunt:

Werkplan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor het
jaar 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 9 december 2019
Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 2020 - 34477-68
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg IGJ.
Bewindspersoon verzoeken om te zijner tijd het concept-werkplan van de IGJ
voor 2021 toe te sturen zodat dit eventueel tijdig in de Kamer kan worden
besproken.

Besluit:
Besluit:
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32.

Agendapunt:

Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingjaar
2018

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 9 december 2019
Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingjaar 2018 34104-269
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Eigen bijdragen
in de zorg.

Besluit:

33.

Agendapunt:

Integrale aanpak lachgas

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 december 2019
Integrale aanpak lachgas - 24077-452
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op 16 januari 2020.
J&V, I&W

Agendapunt:

Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 10 december 2019
Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen - 25424494
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 29 januari 2020.
J&V

Besluit:
Besluit:

34.

Besluit:
Volgcommissie(s):

35.

Agendapunt:

Stand van zaken van een tweetal toezeggingen over
geneesmiddelentekorten

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2019
Stand van zaken van een tweetal toezeggingen over geneesmiddelentekorten 29477-638
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid.

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over dubbele zorgkosten in het
buitenland

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2019
Reactie op verzoek commissie over dubbele zorgkosten in het buitenland 2019Z24755
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Eigen bijdragen
in de zorg.
Adressant informeren.

Agendapunt:

Voortgang van de voorwaardelijke toelating van nusinersen

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2019
Voortgang van de voorwaardelijke toelating van nusinersen - 29477-639
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 11 juni 2020.

Besluit:

37.

Besluit:
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38.

Agendapunt:

Rapportage 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal
(basis)onderwijs en praktijkonderwijs (so-pro)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 december 2019
Rapportage 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en
praktijkonderwijs (so-pro) - 31293-492
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Sportbeleid.

Besluit:

39.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op onderzoek van Verwey-Jonker Instituut over het
grote aantal jongeren met een chronische aandoening

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 december 2019
Kabinetsreactie op onderzoek van Verwey-Jonker Instituut over het grote
aantal jongeren met een chronische aandoening - 2019Z24852
Agenderen voor algemeen overleg Jongeren met chronische en langdurige
beperkingen en ontwikkelingsachterstanden d.d. 11 maart 2020.
OCW

Agendapunt:

Tweede voortgangsrapportage Kansrijke Start

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 december 2019
Tweede voortgangsrapportage Kansrijke Start - 32279-180
Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 18
december 2019

Besluit:

40.

Besluit:

41.

Agendapunt:

Inhoudelijke reactie op de signaleringsbrief 2019 van Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 11 december 2019
Inhoudelijke reactie op de signaleringsbrief 2019 van Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) - 28828-114
Agenderen voor het algemeen overleg Zorgfraude d.d. 19 februari 2020.
Agenderen voor het algemeen overleg PGB d.d. 26 maart 2020.

Besluit:
Besluit:

42.

Agendapunt:

Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen,
inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 12 december 2019
Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief
stimuleringsplan preventie onderwijs - 32279-181
Agenderen voor het algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte d.d. 18
december 2019.

Besluit:

43.

Agendapunt:

Vergoeding Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor
vrouwen zonder mannelijke partner

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019
Vergoeding Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor vrouwen
zonder mannelijke partner - 35300-XVI-144
Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 18
december 2019.

Besluit:
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44.

45.

Agendapunt:

Flash Glucose Monitoring in het basispakket

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 12 december 2019
Flash Glucose Monitoring in het basispakket - 32805-100
Agenderen voor het algemeen overleg Pakketbeheer d.d. 11 juni 2020.

Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 12 december 2019
Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis - 31765-457
Agenderen voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg d.d. 12 februari 2020.

Besluit:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
46.

Agendapunt:

Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 3 december 2019
Planning rapport bouwopgave verpleeghuiscapaciteit - 31765-456
Reeds aan de orde geweest tijdens de vorige procedurevergadering. Plenair
debat over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen is verschoven naar
derde week januari 2020.
Bewindspersoon verzoeken om het rapport tijdig voor het debat toe te sturen.

Agendapunt:

Voortgang akkoord verbetering productsamenstelling 2019

Zaak:
Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 11 december 2019 - 31532-234
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.

Agendapunt:

Factsheet Monitor gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 december 2019
Factsheet Monitor gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) - 32793-463
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.

Besluit:

47.

48.

Besluit:

49.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van 25
oktober 2019 “Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier?”

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 november 2019
Reactie op verzoek commissie over het artikel in de NRC van 25 oktober 2019
“Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier?” - 27529-197
Betrokken bij het plenair VAO Gegevensuitwisseling in de
zorg/Gegevensbescherming d.d. 4 december 2019.

Besluit:

50.

Agendapunt:

Verkoopbonussen tabaksindustrie en naleving testkoopmethode tabak

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 december 2019
Verkoopbonussen tabaksindustrie en naleving testkoopmethode tabak - 3201175
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.

Besluit:
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51.

52.

Agendapunt:

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 5 december 2019
Voortgang Nationaal Preventieakkoord - 32793-462
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.

Agendapunt:

Verkennen vervroegd sluiten rookruimtes

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 6 december 2019
Verkennen vervroegd sluiten rookruimtes - 32011-76
Betrokken bij het algemeen overleg Leefstijlpreventie d.d. 12 december 2019.

Besluit:

53.

Agendapunt:

Stand van zaken moties en toezeggingen op het terrein van medische
ethiek

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
- 29 november 2019
Stand van zaken moties en toezeggingen op het terrein van medische ethiek 34990-4
Betrokken bij het algemeen overleg Medische Ethiek d.d. 4 december 2019.

Besluit:

54.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de
Regeling van Werkzaamheden van 11 december 2019, over
vertrouwelijke inzage in het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg
en Jeugd (IGJ) over het optreden van het Amsterdam UMC inzake
begeleiding dader metromoord

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 11 december 2019
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 11 december 2019, over vertrouwelijke inzage in het
rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het optreden
van het Amsterdam UMC inzake begeleiding dader metromoord - 25424-493
Betrokken bij het plenaire debat over vertrouwelijke inzage in het rapport van
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het optreden van het
Amsterdam UMC inzake begeleiding dader metromoord.

Besluit:

Overig
55.

Agendapunt:

Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS
(stand van zaken 12 december 2019)

Noot:

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
heeft de nota van wijzigingen inmiddels ontvangen).
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.
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3. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen
kwaliteitsstandaarden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld
voor plenaire behandeling.
4. 35 173 Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het
verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten
behoeve van kwaliteitsbewaking. Dit wetsvoorstel is op 24 september
2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
5. 35219 Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van
het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel). Dit
wetsvoorstel is op 6 november 2019 aangemeld voor plenaire
behandeling.
6. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging
van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in
verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap
via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor
plenaire behandeling.

56.

Agendapunt:
Noot:

Plenaire debatten
Besluit: ter informatie
1. 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)
2. 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)).
3. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW
van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over
Chroom 6 spoedig in te plannen)
4. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward
gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De
Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. JV).
5. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig
leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober
2018).
6. 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).
7. 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).
8. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een
atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van
15 januari 2019 (min.JV, MZ)
9. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid
Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019)
10. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s
tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat
thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd
(Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit
nieuwe debat).
11. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk
tijdens de RvW van 5 maart 2019)
12. 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)
13. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het
lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019).
14. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door
het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019).
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15. 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).
16. 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)
17. 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)
18. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid
Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.JV, VWS).
19. Debat over de mazelenuitbraak op Urk (aangevraagd door het lid Ploumen
tijdens de RvW van 25 juni 2019).
20. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting
(aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019)
(min. VWS)
21. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd
door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
22. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid
Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met
het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang
(Westerveld), min BZK, stas. VWS).
23. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor
jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3
september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
24. Debat over de toenemende wachtlijsten voor de
verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 19
november 2019) (min. VWS, BZK).
25. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt
hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de
RvW van 19 november 2019).
26. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het
faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid
Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019).

57.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten
Besluit: Ter informatie.
1. 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)
2. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de
Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober
2018).
3. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad
sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november
2018).
4. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de
IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 27 november 2018).
5. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut
laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de
RvW van 30 januari 2019)
6. 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)
7. 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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8. 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)
9. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google
Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april
2019)
10. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden
dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd
door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
11. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor
stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW
van 14 mei 2019)
12. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe
borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van
22 mei 2019).
13. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
14. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg
van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van
Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019).
15. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het
streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg
tijdens de RvW van 3 december 2019).
Overzicht nog te houden VAO's en VSO's
1. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)
2. VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)
3. VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

58.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's
Besluit: Ter informatie
1. NO Initiatiefnota van het lid Veldman over modern preventiebeleid, 16
december 2019
2. AO Zwangerschap en geboorte, 18 december 2019
3. AO Maatschappelijke opvang, 19 december 2019
4. AO Voedselveiligheid, 16 januari 2020
5. NO Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor
iedereen, 20 januari 2020
6. AO GGZ, 29 januari 2020
7. AO Orgaandonatie, 5 februari 2020
8. AO Medisch zorglandschap (voortzetting van 28 november 2019), 6
februari 2020
9. AO Medische preventie/Infectieziekten, 6 februari 2020
10. AO Verpleeghuiszorg, 12 februari 2020
11. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorg, 13 februari 2020
12. AO Zorgfraude, 19 februari 2020
13. AO Governance in de Zorgsector, 20 februari 2020
14. AO Kwaliteitszorg, 5 maart 2020
15. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en
ontwikkelingsachterstanden, 11 maart 2020
16. AO PGB, 26 maart 2020
17. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
18. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
19. AO Pakketbeheer, 11 juni 2020
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59.

Agendapunt:

Onderzoek naar de structurele beheersorganisatie PGB 2.0

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 10 december 2019
Onderzoek naar de structurele beheersorganisatie PGB 2.0 - 25657-327
De Algemene Rekenkamer per brief verzoeken een nadere verduidelijking te
geven.
• Via de met algemene stemmen aangenomen motie Bergkamp c.s. is een
voorstel voor onderzoek bij de Algemene Rekenkamer (ARK) neergelegd
(Kamerstukken 25656, nr. 313 en 322)
• Uit de brief wordt niet duidelijk of de ARK pas later besluit over dit
onderzoek, of dat het onderzoek er wel komt maar dat over de start ervan
later wordt besloten. Daarnaast wordt niet duidelijk of en hoe de AR het
dossier PGB 2.0 volgt in de jaren 2020 en 2021.
SZW

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Rondvraag
60.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een reactie op GIRFEC (Getting
it right for everey child) methode uit Schotland

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 10 december 2019
Verzoek van het lid Westerveld (GL) om een reactie op GIRFEC (Getting it right
for everey child) methode uit Schotland - 2019Z24608
Verzoek gehonoreerd.

Besluit:

61.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Westerveld (GL) om beantwoording van specifieke
vragen door de minister van VWS met betrekking tot de sluiting van
diverse jeugdzorginstellingen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M. Westerveld
(GroenLinks) - 10 december 2019
Verzoek van het lid Westerveld (GL) om beantwoording van specifieke vragen
door de minister van VWS met betrekking tot de sluiting van diverse
jeugdzorginstellingen - 2019Z24625
De minister van VWS zal om een stand van zakenbrief worden gevraagd.
Zie ook agendapunt 65

Besluit:
Noot:

62.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Agema (PVV) om afschrift reactie minister van VWS
op burgerbrief inzake noodkreet Fokuswonen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 10
december 2019 - Verzoek van het lid Agema (PVV) om afschrift reactie minister
van VWS op burgerbrief inzake noodkreet Fokuswonen - 2019Z24652
Verzoek gehonoreerd.
Zie 2019Z24769 (brief) op de brievenlijst

Besluit:
Noot:

63.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht SKIPR.nl d.d.
9 december 2019 Drenthe dwingt Cosis kwetsbare cliënten op straat te
zetten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 10 december 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie op bericht SKIPR.nl d.d. 9
december 2019 Drenthe dwingt Cosis kwetsbare cliënten op straat te zetten 2019Z24680
Verzoek gehonoreerd.

Besluit:
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64.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een rondetafelgesprek over de
Niet- reanimeerpenning

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD)
- 11 december 2019
Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om een rondetafelgesprek over de Nietreanimeerpenning - 2019Z24735
Verzoek gehonoreerd. Het lid Tellegen zal met een uitgewerkt voorstel komen
ter bespreking in een extra procedurevergadering.

Besluit:

65.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) en het lid Westeveld (GL) om een
algemeen overleg in te plannen over de brief van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 17 december 2019 inzake
reactie op verzoek commissie om nadere informatie over de
voorgenomen sluiting van de Hoenderloo Groep

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 17 december 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) en het lid Westeveld (GL) om een algemeen
overleg in te plannen over de brief van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport d.d. 17 december 2019 inzake reactie op verzoek commissie
om nadere informatie over de voorgenomen sluiting van de Hoenderloo Groep 2019Z25473
Verzoek gehonoreerd. Het algemeen overleg over de financiële problemen van
diverse jeugdzorginstellingen zal worden ingepland direct na het kerstreces.
Ten behoeve van dit algemeen overleg zal de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport worden verzocht een stand van zakenbrief te sturen.
(zie brief 2019Z25415). Zie ook agendapunt 61.

Besluit:

Noot:

66.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om nog deze week een AO over
besluit van het Zorginstituut om de hooggebergtebehandeling voor
mensen met ernstige astma uit het basispakket te halen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 17 december 2019
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om nog deze week een AO over besluit
van het Zorginstituut om de hooggebergtebehandeling voor mensen met
ernstige astma uit het basispakket te halen - 2019Z25480
De minister voor Medische zorg zal om een brief gevraagd worden over het
standpunt van het Zorginstituut Nederland ten aanzien van
hooggebergtebehandeling bij mensen met ernstig refractair astma, waardoor
hooggebergtebehandeling voor deze groep per 10 december 2019 geen deel
meer uitmaakt van het basispakket. Te ontvangen voor 18.00 uur op 18
december 2019.

Besluit:

67.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief voor het debat over de
wachtlijsten voor de verpleeghuizen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet
(GroenLinks) - 18 december 2019
Verzoek van het lid Ellemeet (GL) om een brief voor het debat over de
wachtlijsten voor de verpleeghuizen - 2019Z25565
Verzoek gehonoreerd. De minister zal worden verzocht de reactie te sturen
ruim voor het plenaire debat over de toenemende wachtlijsten voor de
verpleeghuizen.

Besluit:
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68.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Laan (VVD) om het algemeen overleg
Wijkverpleging in te plannen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.J.M. LaanGeselschap (VVD) - 18 december 2019
Verzoek van het lid Laan (VVD) namens lid Hermans om het algemeen overleg
Wijkverpleging in te plannen (voorjaar, 3 uur) - 2019Z25680
Verzoek gehonoreerd. Algemeen overleg inplannen (medio februari, 3,5 uur)
Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief ter zake, te ontvangen
ruim voor het algemeen overleg.
De minister zal in de brief gevraagd worden geen onomkeerbare stappen te
zetten, conform de aangenomen motie-Hermans (Kamerstuk 23235 nr. 188).

Besluit:
Besluit:
Noot:

69.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een stand van zakenbrief
n.a.v. het inkoopbeleid van de VGZ ten aanzien van de
trombosediensten en eerstelijnsdiagnostiek

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven
(SP) - 18 december 2019
Verzoek van het lid Van Gerven (SP) om een stand van zakenbrief over het
VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door
trombosediensten - 2019Z25699
Verzoek gehonoreerd.

Besluit:

70.

Agendapunt:

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een gesprek met o.a. de makers van
het programma Tycho in de psychiatrie (NPO 3)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.M. Hijink (SP) 18 december 2019
Verzoek van het lid Hijink (SP) om een gesprek met o.a. de makers van het
programma Tycho in de psychiatrie (NPO 3) - 2019Z25715
Het lid Hijink (SP) zal een voorstel formuleren dat zal worden voorgelegd aan
de commissie.

Besluit:

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2019A05557
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