Den Haag, 15 oktober 2018

Herziene convocatie – Wijziging datum; was 17 oktober 2018 - I.v.m. plenaire
overlap
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgcommissie(s):

EU
I&W
J&V
OCW
SZW

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
donderdag 18 oktober 2018
10.15 - 11.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering VWS

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

agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt
agendapunt

9, 10
9
12
21
21

Brievenlijst
1.

Agendapunt:

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

Mededelingen

Geen agendapunten
Europese aangelegenheden

Geen agendapunten
Wetgeving
2.

Agendapunt:

Nota van wijziging inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het
jaar 2019

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 8 oktober 2018
Nota van wijziging - 35000-XVI-10
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel:

Brieven bewindspersonen VWS
3.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om inzage in het rapport over de
melding van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 4 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie om inzage in het rapport over de melding van
een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) - 28844-155
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

4.

Agendapunt:

Monitor en verdere ontwikkeling van het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker

Zaak:

Noot:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 4 oktober 2018
Monitor en verdere ontwikkeling van het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker - 32793-330
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Preventiebeleid.
Tot nu toe 8 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Drie rapporten op het gebied van medische technologie

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 oktober 2018
Drie rapporten op het gebied van medische technologie - 32805-62
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Hulpmiddelen
Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.

Voorstel:

5.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Reactie op de motie Segers en Slootweg over levensbegeleiders en
geestelijke verzorging

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 8 oktober 2018
Aanpak geestelijke verzorging en levensbegeleiding - 29509-68
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenzorg
Tot nu toe 9 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:

7.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling
van werkzaamheden van 15 mei 2018, over het rapport van de
Nationale ombudsman ‘Zorgen voor burgers’

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 8 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van
werkzaamheden van 15 mei 2018, over het rapport van de Nationale
ombudsman ‘Zorgen voor burgers’ - 31765-343
Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 2019 (35000-XVI).
Het bij de RvW van 15 mei jl. toegekende dertigledendebat over dit rapport is
bij de RvW op 4 juli jl. ingetrokken.

Voorstel:
Noot:
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8.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake wettelijke verplichting tot
overleg en dialoog

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake wettelijke verplichting tot overleg en
dialoog - 27295-170
Agenderen voor het algemeen overleg Medisch specialistische zorg /
Ziekenhuiszorg (d.d.31/10)

Voorstel:

9.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie over de
voortgang onderzoek asbest in cosmetica (Kamerstuk 25834-146)

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie inzake nadere informatie over de voortgang
onderzoek asbest in cosmetica (Kamerstuk 25834-146) - 25834-152
Voor kennisgeving aannemen.
I&W, EU

Agendapunt:

Inzicht in collectieve middelen voor medicijnontwikkeling

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 8 oktober 2018
Inzicht in collectieve middelen voor medicijnontwikkeling - 29477-522
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Geneesmiddelenbeleid
Tot nu toe 10 geagendeerde brieven voor dit overleg.
EU

Voorstel:

10.

Voorstel:
Noot:
Volgcommissie(s):

11.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel van de NOS inzake het
bericht “Haperende ict in de zorg: verkeerde medicatie, foute
beslissingen”

Zaak:

Noot:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 9 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie over het artikel van de NOS inzake het bericht
“Haperende ict in de zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen” - 27529159
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming
Tot nu toe 1 geagendeerde brief voor dit overleg.
Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg
Patiëntveiligheid
Tot nu toe 3 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Agendapunt:

Regeling Gratis VOG en beleidsregels

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 9 oktober 2018
Regeling Gratis VOG en beleidsregels - 35000-VI-5
Agenderen voor het wetgevingsoverleg Begrotingsonderdeel Sport en
Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken d.d. 19
november 2018.
J&V

Voorstel:
Noot:
Voorstel:

12.

Voorstel:

Volgcommissie(s):
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13.

Agendapunt:

Beleidsreactie op de adviezen van de Gezondheidsraad en het
Zorginstituut Nederland om ouderen te vaccineren tegen
pneumokokken

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 oktober 2018
Beleidsreactie op de adviezen van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut
Nederland om ouderen te vaccineren tegen pneumokokken - 32793-331
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over vaccinatie in Nederland.

Voorstel:

14.

15.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de
Regeling van werkzaamheden van 11 september 2018, over het
bericht ‘Ggz-kliniek Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding
patiënte’

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 9 oktober 2018
Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling
van Werkzaamheden van 11 september 2018, over het bericht ‘Ggz-kliniek
Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding patiënte’ - 25424-425
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 10 oktober 2018
Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen - 25424-426
Agenderen voor het algemeen overleg GGZ d.d. 6 december 2018.

Voorstel:

16.

Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake
vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019
(Kamerstuk 35000-XVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 10 oktober 2018
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35000-XVI-12
Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 2019 (35000-XVI)

Voorstel:
Zaak:

Voorstel:

17.

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge 18 september 2018
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - 35000-XVI
Ter informatie.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van bestedingen aan
keuzehulp onbedoelde (tiener) zwangerschappen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 10 oktober 2018
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van bestedingen aan
keuzehulp onbedoelde (tiener) zwangerschappen - 32279-125
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Zwangerschap
en geboorte
Tot nu toe 13 geagendeerde brieven voor dit overleg.

Voorstel:
Noot:
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18.

19.

Agendapunt:

Maatregelen griep

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 10 oktober 2018
Maatregelen tegen griep - 32793-332
Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over vaccinatie in Nederland.

Agendapunt:

Monitor 2017 bevolkingsonderzoek darmkanker

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.
Blokhuis - 11 oktober 2018
Monitor 2017 bevolkingsonderzoek darmkanker - 32793-333
Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg Preventiebeleid.
Tot nu toe 8 geagendeerde brieven voor dit overleg

Voorstel:
Noot:

20.

Agendapunt:

Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de
juiste plek’ (Kamerstuk 29689-896)

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 11 oktober 2018
Kabinetsreactie op het rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste
plek’ (Kamerstuk 29689-896) - 29689-938
Betrekken bij plenair debat Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Voorstel:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van
bewindspersonen VWS
21.

Agendapunt:

Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de
Jonge - 4 oktober 2018
Voortgang actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-315
Reeds betrokken bij het plenaire debat over het Actieprogramma Werken in de
zorg d.d. 11 oktober 2018.
OCW, SZW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Overig
22.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van
zaken 11 oktober 2018)
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. De commissie is in
afwachting van de stukken).
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.
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3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van
cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor
plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste
termijn)
4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het
handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen
tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van
uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor
plenaire behandeling)
Plenaire debatten
1. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister JV,
minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de
RvW van 20 maart 2018)
2. 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)
3. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (aangevraagd door
het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
4. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid
Hermans tijdens de RvW op 5 april 2018)
5. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook
sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid
Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
6. 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)
7. 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)
8. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
9. 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)
10. 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)).
11. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de
RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten
samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad
(aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018)
en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van
het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de
RvW van 19 september 2018).
12. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW
van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
13. 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).
14. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten
(aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september
2018).
15. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig
leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober
2018).

6

23.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
Voorstel: ter informatie
1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels
(staatssecretaris IW, minister VWS) (aangevraagd door het
lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door
het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn
Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart
2018)
5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn
en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd
door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers
(aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische
bedrijven (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april
2018)
8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende
thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW
van 14 juni 2018)
9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt
(ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018)
10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie
(aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4
september 2018)
11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties
(aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018)
12. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het
geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW
van 4 september 2018)
13. 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)
14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische
gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW
van 4 september 2018)
15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met
meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid
Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018)
16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief
omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning
(aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september
2018)
17. 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 8 oktober 2018).

24.

Agendapunt:
Noot:

Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's
Voorstel: ter informatie
1.
2.
3.
4.

AO Medisch specialistische zorg / Ziekenhuiszorg, 31 oktober 2018
AO Infectiepreventie, 1 november 2018
AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 8 november 2018
WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de
begrotingen VWS en VJ 2019, 12 november 2018
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5. AO Wijkverpleging, 14 november 2018
6. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting
VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018
7. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018
8. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018
9. AO GGZ, 6 december 2018
10. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma:
niet gezond!' 10 december 2018
11. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december
2018

25.

Agendapunt:

Brief van het lid Van Gerven inzake overname van de verdediging van
de initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!”

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) 10 oktober 2018
Brief van het lid Van Gerven inzake overname van de verdediging van de
initiatiefnota - 34834-6
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

26.

Agendapunt:

Brief van het lid Ploumen inzake overname van de verdediging van de
initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!”

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.M.J. Ploumen (PvdA) - 10
oktober 2018
Brief van het lid Ploumen inzake overname van de verdediging van de
initiatiefnota - 34834-7
Voor kennisgeving aannemen.

Voorstel:

27.

Agendapunt:
Noot:

Agenda algemeen overleg Infectiepreventie d.d. 1 november 2018
Agenda algemeen overleg (klik voor geagendeerde stukken op agenda AO)
Voorstel: Ter bespreking
In de procedurevergadering van 10 oktober jl. is besloten namens de
commissie bij de RvW te verzoeken twee plenaire debatten over vaccineren
samen te voegen en het plenaire debat te plannen na een te houden
rondetafelgesprek. Tevens is besloten alle geagendeerde stukken inzake
vaccineren van de agenda van het AO Infectiepreventie te halen. Aangezien
het om 5 van de 8 geagendeerde stukken (nrs. 1,2,4,5 en 6) gaat is het de
vraag of het opportuun is dit AO doorgang te laten vinden op 1 november.

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

H.J. Post

Activiteitnummer:

2018A04363
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