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B  BRIEF VAN HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN 
EN SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2010 

In reactie op uw brief van 2 juli 20101 zend ik u hierbij de stand van zaken 
van de toezeggingen die door de minister van VWS zijn gedaan aan de 
Eerste Kamer. 
De stand van zaken van de toezeggingen gedaan door de minister van 
JenG zijn u reeds toegezonden per brief van 30 september 20102. 

De Secretaris-Generaal,
G. H. O. van Maanen 
 

 

1  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoude-
lijke ondersteuning onder griffie nr. 146686u. 
2 EK 32 500 XVI, letter A.
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Toezegging overleg met de staatsecretaris van SZW (31 736) 
(T01057) 
Minister Klink zal, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Slagter-
Roukema (SP), in overleg treden met de staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over hoe in het kader van de schuld-
hulpverlening de «tweedemaands brief» kan dienen voor een mogelijke 
«early warning» signaal aan bijvoorbeeld gemeenten. 
Stand van zaken: 
Al sedert begin van het jaar heeft VWS overleg met SZW over het 
convenant tussen SZW, ZN, VNG, Divosa, NVVK en VWS ter zake van 
afspraken over preventie van wanbetaling. Gemeenten zijn hierbij 
betrokken in het kader van de schuldhulpverlening. Het streven is erop 
gericht nog dit najaar het convenant te ondertekenen. 

Toezegging POH (praktijkondersteuner huisarts) (29 248/29 247) 
(T01108) 
De minister van VWS vraagt de NZa een overgangsregeling op te stellen 
voor wijzigingen in de huisartsenbekostiging ten aanzien van de POH. 
Stand van zaken: 
De Nza heeft een overgangsregeling van 1 jaar ingevoerd waardoor het 
contracteren van de POH via een inschrijftarief plus consulttarieven tot 
1 januari 2011 mogelijk is. In 2010 is er ook de mogelijkheid voor 
zorgaanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over de 
vergoeding voor de POH somatiek in de keten DBC’s Diabetes, CVR en 
COPD. 
Vanaf 1 januari 2011 is er geen aparte prestatiecode meer voor de POH’er. 
Huisartsen en verzekeraars kunnen dan via de M&I 14xxx-code afspraken 
maken over de financiering van de POH, doormiddel van een ophoging 
van het inschrijftarief. Daarnaast blijft de mogelijkheid open om ook via de 
keten-DBC’s de POH (gedeeltelijk) te financieren. 

Toezegging Evaluatie eigen betalingen (31– 700 XVI) (T00859) 
De minister van VWS zegt de Kamer toe de Eerste Kamer in 2010 een 
evaluatie van het Centraal Planbureau te sturen inzake eigen betalingen. 
Stand van zaken: 
De Eerste Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 16 juni 2010. Aan 
deze toezegging is hiermee gestand gedaan. 

Toezegging 80/20-regel (31 249) (T00878) 
De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen 
/opmerkingen van de leden Slagter-Roukema, Klein Breteler, Laurier, 
Meurs en Van den Berg, toe de 80/20-regel te bekijken in het licht van de 
praktijkervaringen met de contracten die met het CVZ afgesloten zijn en 
eventueel te heroverwegen. 
Stand van zaken: 
De Eerste Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 17 mei 2010. Aan 
deze toezegging is hiermee gestand gedaan. 

Toezegging Verhouding directeur regionale ambulancevoor-
ziening (rav) en directeur meldkamer (29 835) (T00886) 
De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking 
van het lid Linthorst, toe na twee jaar te bezien of de verhouding tussen 
de directeur rav en de directeur van de meldkamer toereikend geregeld is. 
Stand van zaken: 
Aan deze toezegging kan gestand worden gedaan na inwerkingtreding 
van de Waz. 
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Toezegging Brief mantelzorg en vrijwillige inzet 2008–2011 
(31 317) (T00993) 
De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, 
naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Goyert, toe om de 
aan de Tweede Kamer beloofde beleidsbrief «Voor elkaar, beleidsbrief 
mantelzorg en vrijwillige inzet 2008–2011» tegelijkertijd aan de Eerste 
Kamer te doen toekomen. 
Stand van zaken: 
De Eerste Kamer is hierover geïnformeerd per brief van 24 augustus 2010. 
Aan deze toezegging is hiermee gestand gedaan. 

Toezegging incassoactiviteiten (31 736) (T01062) 
Minister Klink zegt toe dat hij erop zal letten, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Putters (PvdA), dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
zich buigt over de kwestie of er wel voldoende incassoactiviteiten tijdens 
het traject plaatsvinden. Hij zal erop toezien dat hieruit activiteiten 
voortvloeien en de Kamer inlichten over de verplichtingen die hieruit 
voortvloeien. 
Stand van zaken: 
Jaarlijks rapporteert het ministerie van VWS de Kamer hierover. Het 
maakt deel uit van de reguliere toezichtactiviteiten van de Nza. 
De NZa rapporteert vóór 1 november 2010 in het «Samenvattend Rapport 
over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Zvw in 2009, onderdeel 
vereveningstaken». 

Toezegging eigen risico en integrale bekostiging (29 248/29 247) 
(T01110) 
De minister van VWS zal met het CVZ de positie van het eigen risico in 
relatie tot de integrale bekostiging bezien en de Kamer hierover in het 
voorjaar 2010 nader informeren. 
Stand van zaken: 
Dit onderwerp is opgenomen in de lijst met controversiële onderwerpen 
zoals vastgesteld door de Tweede Kamer op 11 maart 2010. 

Toezegging Identificatieplicht BSN (30 380) (T00823) 
De minister van VWS zal bij de minister van Justitie navragen in hoeverre 
de identificatieplicht (in dit wetsvoorstel) interfereert met de bepaling uit 
het wetboek van strafrecht. 
Stand van zaken: 
De Eerste Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 4 september 
2009. 

Toezegging Rapportage effecten wetsvoorstel (31 736) (T01059) 
Minister Klink zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een verzoek van het 
lid Putters, over de effecten van onderhavig wetsvoorstel te rapporteren 
via de VWS-verzekerden monitor. 
Stand van zaken: 
In de Verzekerdenmonitor 2010 d.d. 17-5-2010 is gerapporteerd over de 
afname van het aantal wanbetalers. In de brief betreffende wanbetalers-
maatregelen d.d. 2-7-2010 is tussentijds bericht gezonden. Uiterlijk in 
oktober 2010 wordt de Kamer nader geïnformeerd. 

Toezegging ministeriële regeling bronheffing bij bijstandsuit-
kering (31 736) (T01061) 
Minister Klink zegt de Kamer toe, naar aanleiding van vragen van het lid 
Putters (PvdA) en het lid Slagter-Roukema (SP) dat bronheffing bij 
bijstandsuitkeringen de standaardpremie betreft (100% en dus geen 
opslag van 30% betreft). Deze seperate trajecten worden in een ministe-
riële regeling verankerd zegt de minister toe. 
Stand van zaken: 
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Deze toezegging is opgenomen in artikel 6.5.1, eerste lid van de 
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 
19 juli 2009, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering, ter 
nadere invulling van de maatregelen om wanbetalers voor hun zorgverze-
kering te laten betalen; uitgewerkt in Beleidsregels inning bestuursrechte-
lijke premie Zorgverzekeringswet 2009 van CVZ. Aan deze toezegging is 
hiermee gestand gedaan. 

Toezegging administratieve lasten (29 248/29 247) (T01102) 
De minister van VWS zegt de Kamer toe de administratieve lasten bij de 
evaluatie te betrekken. 
Stand van zaken: 
Op 13 januari 2010 is een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
gestuurd over de instelling van de Evaluatie Commissie Integrale 
Bekostiging. In deze brief is een overzicht gegeven van de vragen die aan 
de evaluatiecommissie zijn gesteld. Het effect van het werken met keten 
DBC’s op de administratieve lasten is één van deze vragen. Inmiddels is 
de evaluatiecommissie op 15 juni 2010 geïnstalleerd. De commissie komt 
naar verwachting eind 2010 met een eerste tussenrapportage die ook aan 
de Kamer aangeboden zal worden. 

Toezegging doelmatig voorschrijven specialisten (29 248/29 247) 
(T01107) 
De minister van VWS zegt de Kamer toe contact op te nemen met de 
specialisten om te bewerkstelligen dat zij doelmatiger voorschrijven. 
Stand van zaken: 
Deze toezegging zal worden meegenomen in een brief over de actuali-
sering lange termijn visie geneesmiddelenbeleid. Deze brief zal naar 
verwachting eind 2010 naar de TK en EK worden gezonden. 

Toezegging Mogelijke dubbelzinnigheid artikel 67 (28 494/29359) 
(T00821) 
De minister van VWS is bereid nogmaals te kijken naar een mogelijke 
dubbelzinnigheid in artikel 67 (voorschrijven van geneesmiddelen via 
internet) 
Stand van zaken: 
Aan deze toezegging kan gestand worden gedaan na behandeling van het 
wetsvoorstel wijziging Geneesmiddelenwet (32196) in de Eerste Kamer. 

Toezegging Rol provincies (29 835) (T00885) 
De minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking 
van het lid Klein Breteler, toe dat de provincie drie belangrijke rollen krijgt, 
namelijk met betrekking tot spreiding en bereikbaarheid, het programma 
van eisen en de benchmark. 
Stand van zaken: 
De provincies zijn, conform deze toezegging, nauw betrokken bij de 
implementatie van de Wet ambulancezorg. Zo is op dit moment aan alle 
provincies advies gevraagd over het programma van eisen. Zij kunnen tot 
en met 30 september 2010 reageren. Met de benchmark en de herijking 
van spreiding en beschikbaarheid moet nog worden gestart. 

Toezegging het geven van doelgroepgerichte voorlichting 
(31 736) (T01060) 
Minister Klink zegt de Kamer toe, naar aanleiding van opmerkingen van 
het lid Putters en het lid Slagter-Roukema, doelgroepgerichte voorlichting 
te geven, inclusief preventieve maatregelen bij de zogenoemde «nulde-
maand». 
Stand van zaken: 
In september 2009 is begonnen met een doelgroepgerichte voorlichting 
door de Stichting Ombudsman en in bredere zin door advertenties in 
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regionale dagbladen en huis aan huis bladen. De Stichting Ombudsman 
heeft voor 2010 subsidie gekregen onder meer om doelgroepgerichte 
voorlichting voort te zetten. Aan deze toezegging is hiermee gestand 
gedaan. 

Toezegging vrije artsenkeuze (29 248/29 247) (T01109) 
De minister van VWS stemt het punt van vrije artsenkeuze af met de NMa 
en de evaluatiecommissie, en zal de Kamer van de ontwikkelingen op de 
hoogte houden. 
Stand van zaken: 
Zoals aangegeven bij de toezegging om de administratieve lasten bij de 
evaluatie te betrekken (29 248/29 247) (T01102) is op 15 juni jl. de 
evaluatiecommissie geïnstalleerd. Eén van de vragen aan de commissie 
betreft ook of er feitelijke belemmeringen bestaan voor de vrije artsen-
keuze (en eventueel ook andere beroepsbeoefenaren). De commissie komt 
naar verwachting eind 2010 met een eerste tussenrapportage die ook aan 
de Kamer aangeboden zal worden. 

Toezegging Boekwaardeproblematiek Uitvoeringsbesluit WTZi 
(27 659) (T00997) 
Naar aanleiding van vragen van de commissie zal de staatssecretaris van 
VWS de Kamer informeren over de door de NZa op te stellen overgangs-
regeling en de hierin opgenomen boekwaardeproblematiek van indivi-
duele instellingen. 
Stand van zaken: 
De Kamer is geïnformeerd over deze toezegging in de brief d.d. 19 maart 
2009. 

Toezegging Gebruik instrumenten in jaarrapportages (31 122) 
(T01094) 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt de Kamer, naar 
aanleiding van een opmerking van het lid Putters, toe de IGZ te vragen om 
het gebruik van de instrumenten te evalueren en dit in de jaarrapportages 
terug te laten komen. 
Stand van zaken: 
De IGZ zal voor het eerst in de jaarrapportage over 2010 rapporteren over 
het gebruik van de Wubhv-instrumenten. Daarna keert dit in de jaarlijkse 
rapportages van de IGZ terug. Aan deze toezegging is hiermee gestand 
gedaan. 

Toezegging zorgstandaard COPD (29 248/29 247) (T01106) 
De minister van VWS zal de Kamer informeren over de stand van zaken 
rond de zorgstandaard COPD en de invoering van de keten-DBC COPD. 
Stand van zaken: 
De zorgstandaard COPD is inmiddels gereed en per 1 juli 2010 is het 
mogelijk deze zorg via een keten-DBC te bekostigen. De Kamer is hierover 
per brief van 16 augustus 2010 geïnformeerd. Aan deze toezegging is 
hiermee gestand gedaan. 

Toezegging advies basisverzekering (29 248/29 247) (T01104) 
De minister van VWS informeert de Kamer in de loop van 2010 over de 
conclusies die hij zal verbinden aan het advies van het CVZ over het al dan 
niet opnemen van zorgonderdelen in de basisverzekering. 
Stand van zaken: 
In het najaar van 2010 zal de Kamer hierover een brief ontvangen. 
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Toezegging plan van aanpak evaluatiecommissie(29 248/29 247) 
(T01101) 
De minister van VWS stuurt de Kamer het plan van aanpak van de 
evaluatiecommissie toe; de veldpartijen worden bij de opstelling van dit 
plan betrokken. 
Stand van zaken: 
Op 15 juni 2010 is de evaluatiecommissie ingesteld. Op basis van de 
opdrachtbrief d.d. 13 januari 2010 aan de TK is de evaluatiecommissie 
bezig een plan van aanpak op te stellen. Verwacht wordt dat dit plan van 
aanpak eind oktober 2010 gereed is en zal kort daarna naar de Kamer 
worden gestuurd. 

Toezegging jaarlijkse rapportage en geen stilzwijgende verlenging 
(29 248/29 247) (T01111) 
De minister van VWS zegt toe dat de Kamer jaarlijks een rapportage van 
de evaluatiecommissie zal ontvangen; de ingezette beleidslijn zal na de 
overgangsperiode van drie jaar op basis van de adviezen van de 
commissie worden beoordeeld. 
Stand van zaken: 
Zie hiervoor ook de overige antwoorden op de vragen over de evaluatie-
commissie. De commissie komt naar verwachting eind 2010 met een 
eerste tussenrapportage die ook aan de Kamer aangeboden zal worden.
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