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1. 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
Door de leden van de fracties van CDA (Leunissen), VVD (Dupuis), PvdA (Hamel), SP
(Slagter-Roukema) en SGP (Van den Berg) wordt inbreng geleverd voor het voorlopig
verslag, waarbij de leden van de fracties van VVD, PvdA en SGP zich beperken tot een
verzoek om een reactie op de KNMG-brief van 4 mei 2011 over dit wetsvoorstel.
2. 32261
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in
verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking
Door de leden van de fracties van CDA (Flierman), VVD (Dupuis), PvdA (Hamel), SP
(Slagter-Roukema) en SGP (Van den Berg) wordt inbreng geleverd voor het voorlopig
verslag, waarbij de leden van de fracties van VVD, PvdA en SGP zich beperken tot een
verzoek om een reactie op de KNMG-brief van 4 mei 2011 over dit wetsvoorstel.
3. Periodieke registratie Wet BIG (29282)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 17 mei 2011 in reactie op de
commissiebrief van 18 april 2011 (gedrukt als verslag schriftelijk overleg 29282, C) voor
kennisgeving aan.
4. Zbo's onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 17 mei 2011 in reactie op de
commissiebrief van 25 maart 2011 (gedrukt als verslag schriftelijk overleg 31950, D) voor
kennisgeving aan.
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5. Voorhang bekostiging dure geneesmiddelen (TNF-alfaremmers)
De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 11 mei 2011 inzake het
voornemen om de NZa een aanwijziging te geven om de overheveling van TNF-alfaremmers
naar de ziekenhuisbekostiging mogelijk te maken (29248, 208) voor kennisgeving aan.
6. Mondeling overleg EPD op 10 mei 2011
De toezeggingen uit het verslag van het mondeling overleg worden onder de aandacht van
de minister gebracht. Aangezien de deadline van de toezeggingen gesteld is op 1 juli 2011
besluit de commissie de voortgang van de toezeggingen op 5 juli 2011 te agenderen.
De minister wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
7. Mededelingen en rondvraag
De commissie behoudt zich het recht voor aanvullende vragen te stellen over de voorhang
Aanwijzing overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw (brief van de
minister van 13 mei 2011, 30597, nr. 184) nadat zij kennis heeft kunnen nemen van het
verslag van het Algemeen overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp van 26 mei 2011.
De staatssecretaris wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

