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1. 32854
Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)
De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk,
tenzij de fracties van PvdA en D66 voor vrijdag 20 april 2012, 10.00 uur, aangeven
alsnog inbreng te willen leveren voor het voorlopig verslag.
2. E1200081
Voorstel voor een richtlijn betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de
prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de
openbare stelsels van gezondheidszorg
De commissie neemt het bij brief van 5 april 2012 aangeboden BNC-fiche 'Richtlijn
prijsstelling en vergoeding geneesmiddelen' voor kennisgeving aan.
3. Digitale gegevensuitwisseling in de zorg
De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van VWS van 12
april 2012 (27529, D) over de doorstart van het LSP. De conceptbrief wordt 24 april 2012
ter vaststelling geagendeerd.
4. Toezeggingen evaluatie integrale bekostiging chronische ziekten
Toezegging T01101 (Plan van aanpak evaluatiecommissie)
Toezegging T01102 (Administratieve lasten)
Toezegging T01104 (Advies basisverzekering)
Toezegging T01109 (Vrije artsenkeuze)
De commissie neemt de brief van de minister van 12 april 2012 (29248/47, M) inzake de
evaluatie integrale bekostiging chronische ziekten voor kennisgeving aan. In afwachting van
het eindrapport blijft de status van de toezeggingen ongewijzigd.
5. Halfjaarlijks rappel toezeggingen
De commissie neemt kennis van de brief van de minister (33000 XVI, G) met een reactie op
het toezeggingenrappel en besluit het ambtelijk voorstel bij de toezeggingen te volgen.
Toezegging T00823 (Identificatieplicht BSN) wordt als voldaan beschouwd.
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6. Mededelingen en rondvraag
De commissie bespreekt op 24 april 2012 de planning met betrekking tot het nog bij de
Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 33127 (Wijziging WMO i.v.m. de uitbreiding van
gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid). De commissie verzoekt tevens om een informatiedossier.

De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer

