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1. 31466  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband 

met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg 

a. De leden Dupuis (VVD), Tan (PvdA), Slagter-Roukema (SP) en Thissen 

(GroenLinks) leveren in aanvulling op de inventarisatie van het Rathenau Instituut een 

aantal vragen aan voor het rondetafelgesprek op maandag 22 maart 2010 (16:30 – 19:30 

uur). De staf zal de vragen aan de hand van vier thema’s groeperen in een overzicht, 

waarbij wordt aangegeven aan wie de vraag in eerste instantie zal worden geadresseerd. 

De notitie van het Rathenau Instituut en het overzicht met de vragen worden voorafgaand 

aan het rondetafelgesprek verspreid onder de deskundigen en de leden.  

b. De leden Leunissen (CDA), Franken (CDA), Dupuis (VVD), Tan (PvdA), Ten Horn 

(SP), Thissen (GroenLinks) en Van den Berg (SGP) nemen deel aan het rondetafelgesprek. 

Het gesprek vindt plaats onder voorzitterschap van de voorzitter van de commissie 

VWS/JG, mevrouw T.M. Slagter-Roukema. 
 

2. Aanvullende informatie inkomenseffecten Wtcg 

De brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 maart 2010 met 

een nadere reactie op de commissiebrief van 6 oktober 2009 (31706, Q) wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

 

3. Toezegging T00821 

De commissie beschouwt de toezegging niet als voldaan en zal hier nader op in gaan op 

het moment dat het wetsvoorstel 32196 (Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband 

met de noodzaak enige technische verbeteringen aan te brengen in die wet, alsmede 

houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in 

verband met de registratie in het BIG-register van verpleegkundigen die bevoegd zijn UR-

geneesmiddelen voor te schrijven) bij de Eerste Kamer aanhangig is. De minister van VWS 

wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 
4. Uitvoeringstoets NZa ‘Uitbreiding integrale bekostiging ketenzorg’ 

Naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 15 februari 2010 en de 

uitvoeringstoets (TK 29247, 116 en bijlage) zal de staf nagaan of de ketenbekostiging 

vooralsnog beperkt zal blijven tot zorgvormen diabeteszorg en cardiovasculair 
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risicomanagement of dat deze bekostigingswijze op afzienbare termijn ook zal worden 

ingevoerd voor de chronische zorgvormen COPD en hartfalen.  

 

5. Mededelingen en rondvraag 

De commissie besluit de brief van de minister van VWS van 2 maart 2010 en de 

Tussenrapportage Monitor medisch specialistische zorg NZa  (TK 29.248, nr. 112 en 
bijlage) op dit moment niet te bespreken. 

 

 

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

Warmolt de Boer    

 


