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1. E0800701 

Voorstel voor een richtlijn inzake patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 

(COM(2008)414).  

De commissie stemt er mee in het mondeling overleg met de minister van VWS naar 

aanleiding van dit richtlijnvoorstel te laten plaatsvinden op 21 april 2009 van 15:00 – 

16:30 uur. Tijdens de commissievergadering op 7 april 2009 zal een voorbespreking van dit 

mondeling overleg plaatsvinden. 

 

2 . E0801472 

Bespreking concept kabinetsreactie inzake het Groenboek over de Europese 

beroepsbevolking werkzaam in de gezondheidszorg (COM(2008) 725).   

De commissie besluit een conceptreactie van het lid Meurs (PvdA) met betrekking tot de 

conceptkabinetsreactie te agenderen in de commissievergadering van 24 maart 2009. 
  

3. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit in de commissievergadering van 24 maart 2009, voor zover op dat 

moment nog relevant, de volgende onderwerpen te agenderen en te bespreken:    

a. Het uitblijven van het samenwerkingprotocol OM-IGZ. De commissie heeft op 

9 december 2008 eindverslag vastgesteld inzake het wetsvoorstel Uitbreiding van de 

bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de 

volksgezondheid (31.122) en besloten de plenaire behandeling uit te stellen in afwachting 

van de ontvangst van het handhavingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(IGZ) (op 23 december 2008 ontvangen) en het samenwerkingsprotocol OM-IGZ. 

b. Het uitblijven van de beantwoording door de minister voor Jeugd en Gezin van de 

commissiebrief van 27 januari 2009 inzake de digitaliseringsplicht voor de jeugdgezond-

heidszorg; in het bijzonder het elektronisch kinddossier (EKD). De minister heeft bij brief van 

23 september 2008 (EK 31.316, G) een toezegging gedaan betreffende de inwerkingtreding 

van de digitaliseringsplicht (artikel 5, derde lid, van de Wet publieke gezondheid).  
De commissie acht de beantwoording van de brief van 27 januari jl. voorts van belang gelet 

op de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gebruik burgerservice-

                                                 
1  Zie dossier E080070 op www.europapoort.nl  
2  Zie dossier E080147 op www.europapoort.nl  



 datum 17 maart 2009 

 kenmerk /WB/ 

 blad 2 

 

 

nummer in de zorg in verband met elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31.466). 

c. Het uitblijven van de beantwoording door de staatssecretaris van VWS van de 

commissiebrief van 3 februari 2009 inzake het Uitvoeringsbesluit WTZi en de effecten die dit 

mogelijk heeft op alle betrokkenen. Voorts wenst de commissie geïnformeerd te worden over 

de stand van zaken met betrekking tot de aangekondigde Wet cliëntenrechten in de zorg 

(Wcz).  
 

 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin, 

Warmolt de Boer  

 

 


