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1. 31466
Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de
elektronische informatieuitwisseling in de zorg
Brief van de minister van VWS van 11 april 2011 (31466, Z) naar aanleiding van de moties
31466, X en Y
De conceptbrief met de uitnodiging aan de minister van VWS voor het mondeling overleg,
inclusief de thema's waarover de commissie tijdens dat overleg met de minister van
gedachten wil wisselen, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail verspreid.
Eventuele reacties op de conceptbrief kunnen door de leden van de commissie voor vrijdag
22 april 2011, 12:00 uur, aan de staf worden doorgegeven. Van het mondeling overleg, dat
zal worden gehouden op dinsdag 10 mei 2011 van 16:00 - 17:30 uur, wordt een
stenografisch verslag gemaakt.
2. Voorhang1 inzake aanwijzing 'Zorg die loont' (Zorg belonen naar prestaties)
Brief van de minister van VWS van 15 maart 2011 (32620, 6)
De commissie neemt de brief van de minister, in afwachting van wetsvoorstel 32393 (Wet
aanvulling instrumenten bekostiging WMG), voor kennisgeving aan.
3. Voorhang1 inzake aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
Brief van de minister van VWS van 16 maart 2011 (29248, 170)
De commissie neemt de brief van de minister, in afwachting van wetsvoorstel 32393 (Wet
aanvulling instrumenten bekostiging WMG), voor kennisgeving aan.
4. Evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer
Bespreking van het eindverslag van de vaste commissie voor Europese
Samenwerkingsorganisaties inzake de evaluatie van de nieuwe Europese werkwijze van de
Eerste Kamer
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De commissie neemt de aanbevelingen over en merkt met betrekking tot de vijfde
aanbeveling op toezending ter kennisname van de geannoteerde agenda's en verslagen op
prijs te stellen.
5. Mededelingen en rondvraag
a.

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de

wetsvoorstellen 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) en 32261 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot
taakherschikking) uit te stellen van 10 mei 2011 naar dinsdag 24 mei 2011.
b.

De voorhang inzake het Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011 wordt per e-mail

onder de leden van de commissie verspreid; de fracties worden verzocht zo spoedig mogelijk
aan te geven of agendering op 10 mei 2011 gewenst is.
c.

De commissie heeft kennisgenomen van de consultatieronde over het Actieplan

eHealth (eHAP) 2012-2020 en besluit het actieplan af te wachten.
d.

Het lid ten Horn (SP) attendeert de commissie in verband met de behandeling van

wetsvoorstel 32195 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met
de Wet veiligheidsregio’s) op vragen die gesteld zijn in de Tweede Kamer over de
ambulancedienst Brabant-Midden-West-Noord) (Tweede Kamer, 2010–2011, Aanhangsel van
de Handelingen, nr. 2028).

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

