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1. 317361  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en  

 enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor  

 hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen  

 wanbetalers zorgverzekering) 

  De fracties van CDA (Klein Breteler), VVD (Dupuis/Swenker), PvdA (Putters) en SP (Ten 

Horn) leveren aanvullingen op het conceptverslag. Deze zullen worden verwerkt tot een 

nader voorlopig verslag dat tijdens het reces zal worden vastgesteld.   

 

2.  Brief inzake digitaliseringplicht (31.316, K) 

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Jeugd en Gezin  van 6 april 2009 over de 

digitaliseringsplicht besluit de commissie  op 9 juni 2009 een mondeling overleg te houden 

met minister Rouvoet. Ten behoeve van dit overleg verzoekt de commissie om een 

informatiedossier bestaande uit: 
- een overzicht van de brieven die over dit onderwerp gewisseld zijn; 

- inzicht in de stand van behandeling bij de Tweede Kamer;  

- een overzicht van de verschillen en ove reenkomsten tussen het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) en het elektronisch kinddossier (EKD); 

- een lijst van de gemeenten waar de digitaliseringsplicht in de jeugdgezondheidszorg 

al is ingevoerd; 

- achtergrondinformatie over hoe de digitaliseringsplicht in de praktijk uitwerkt (voor 

zover beschikbaar).   

 

3. Brief inzake Uitvoeringsbesluit WTZi (27.659, R) 

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris over het Uitvoeringsbesluit WTZi voor 

kennisgeving aan. De commissie wordt graag geïnformeerd over de vraag of de 

“boekwaardeproblematiek” wordt opgelost in de overgangsregeling die de NZa zal 

opstellen.2  

 

                                                 
1  Vermeld op de lijst Balkenende 
2  Daartoe zal de toezegging die in de brief vervat is, worden opgenomen in de toezeggingen-
registratie. 
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4. E080151a en E080151b3: Europese initiatieven patiëntveiligheid (22.112, CL)  

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 21 april 2009 over de Europese 

inititiatieven patiëntveiligheid voor kennisgeving aan. 

 

5. Mededelingen en rondvraag 

a. De voorzitter merkt op dat van het ministerie van VWS nog geen reactie is 
ontvangen op de in januari 2009 gerappelleerde toezeggingen. 

b. De commissie stemt in met het verzoek van het lid Kuiper (CU) om binnenkort de 

toezegging van de minister voor Jeugd en gezin (T00717) van 29 januari 2008 over de 

mogelijke wettelijke erkenning van bepaalde functies in het maatschappelijk werk te 

agenderen. Daarbij zal eveneens de brief van de minister voor Jeugd en Gezin van 

24 december 2008 aan de Eerste Kamer over het Actieplan professionalsering jeugdzorg 

betrokken worden (EK 31.700 XVII, D).  

 

 

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

Warmolt de Boer 

                                                 
3  Zie dossier E080151a en E080151b op www.europapoort.nl  


