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1. Mondeling overleg naar aanleiding van de voorhang keten-DBC’s en 

huisartsenbekostiging (29 247, 95 en 29 248, 97) 

De minister van VWS geeft een toelichting op dit onderwerp en gaat in op diverse vragen 

die vanuit de commissie worden gesteld. De minister zegt toe op enkele specifieke 

vragen nog schriftelijk te zullen reageren.    

 

2. Voorhang keten-DBC’s en huisartsenbekostiging (vervolg) 

De commissie concludeert dat ook na het mondeling overleg van heden met de minister 

van VWS bij leden van sommige fracties nog vragen bestaan met betrekking tot de 

voorhangbrief van 4 augustus 2009 over keten-DBCs en huisartsenbekostiging (29 247, 

95). De commissie besluit, op voorstel van de voorzitter van de commissie, deze vragen 

op korte termijn schriftelijk onder de aandacht van de minister te brengen. De minister 

zal worden verzocht om een spoedige reactie, zodat de antwoorden kunnen worden 

geagendeerd in de commissievergadering van 27 oktober 2009. Zo mogelijk zal in die 

vergadering ook de schriftelijke reactie van de minister op enkele specifieke vragen die 

door enige leden tijdens het mondeling overleg van heden zijn gesteld (onderdeel 1 van 

deze korte aantekeningen), worden geagendeerd.  

  

3. 318551 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een 

verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening van hulp, zorg of 

bijsturing ten behoeve van risicojongeren die bepaalde risico’s lopen te bevorderen 

(verwijsindex risicojongeren) 

Door leden van de fracties van het CDA (De Vries-Leggedoor), de VVD (Dupuis; volgt), 

de PvdA (Linthorst; volgt), de SP (Slagter-Roukema, mede namens de fractie van 

GroenLinks), de ChristenUnie (Kuiper, mede namens de fractie van de SGP) en van 

D66 (Engels, mede namens de OSF-fractie) wordt inbreng geleverd voor het voorlopig 

verslag. 

 

4. Besluit afbreking zwangerschap 

Door de leden van de fracties van het CDA (Van de Beeten, mede namens de fracties 

van de ChristenUnie en de SGP), de VVD (Dupuis; volgt) de PvdA (Meurs) en van 
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D66 (Engels, mede namens de fractie van GroenLinks) worden vragen ingebracht met 

betrekking tot de bij brief van 9 juni 2009 (31.700 XVI, 162) aan de Kamer voorgelegde 

wijzigingen in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Deze vragen zullen schriftelijk 

worden doorgeleid naar de staatssecretaris van VWS met daarbij de kanttekening van de 

commissie dat zij er vanuit gaat dat de voorgestelde wijzigingen van het Baz niet in 

werking zullen treden dan nadat de gestelde vragen naar het oordeel van de commissie 

naar tevredenheid zijn beantwoord.     

 

 

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

Warmolt de Boer 


