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BIJLAGE MOTIES EN TOEZEGGINGEN 

met een termijn tot 1 januari 2018 

 

Openstaande moties 

Omschrijving Kenmerk Stand van zaken 

Motie van de leden Keijzer en De 
Lange over het in beeld brengen 
van de financiële stromen door de 

IGZ 

23235-168  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd met de 
beleidsreactie Alliade  

Gewijzigde motie van het lid Leijten 
over onderzoek naar 
dochterondernemingen van 

zorginstellingen (t.v.v. 23235 nr. 

170)  

23235-171  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd met de 
beleidsreactie Alliade 

Motie van het lid Leijten over de 
gevolgen van het experiment voor 
de inzet van het personeel  

34104-145  Deze motie wordt meegenomen 
in de monitor experimenten 
persoonsvolgende zorg. 
Resultaten worden opgenomen in 
de voortgangsrapportage Wlz 

waarmee de Kamer in het najaar 
wordt geïnformeerd 

Motie van het lid Potters over het 
aanwijzen van nieuwe experimenten 

met persoonsvolgende bekostiging  

34104-146  Deze motie wordt meegenomen 
in de monitor experimenten 

persoonsvolgende zorg. 
Resultaten worden opgenomen in 
de voortgangsrapportage Wlz 
waarmee de Kamer in het najaar 

wordt geïnformeerd 

Motie van het lid Volp over 
bevorderen van aandacht en zorg 
voor de omgeving van de verslaafde 

34077-381  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Volp over het 
gebruik van lachgas  

34077-382  Er is een onderzoek gestart in 
januari 2017. De Kamer wordt 
hierover in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van de leden Bruins Slot en 
Volp een juridische analyse van 
aanpassing van artikel 17 
Zorgverzekeringswet  

29689-784  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Volp over het 
borgen van de zorg voor kinderen 

met een intensieve zorgvraag in de 
terminale fase  

34104-164  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Van Gerven c.s. 
over onderzoek mogelijkheden 

goedkeuringsprocedure voor nieuwe 
soorten tabaksproducten  

34470-13  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Keijzer over het 
verbieden van winstuitkering in de 
extramurale langdurige zorg  

34522-15  De Kamer wordt door het nieuwe 
kabinet geïnformeerd 

Motie van het lid Keijzer over het 
stimuleren van 
werknemersvrijwilligerswerk  

34369-5  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Gewijzigde motie van de leden 
Ypma en het lid Keijzer over 

dialooggerichte gunning en 

raamovereenkomsten om diensten 
in te kopen (t.v.v. 31839-562)  

31839-569  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 
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Omschrijving Kenmerk Stand van zaken 

Motie van de leden Van der Burg en 
Ypma over de beschikbaarheid van 
forensisch-medische expertise voor 
kinderen  

31839-564  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Bouwmeester c.s. 
over in de praktijk testen op welke 
wijze patiënten en zorgverzekeraars 
elkaar kunnen versterken bij de 
zorginkoop  

31476-17  Dit maakt onderdeel uit van het 
wetsvoorstel Wijziging van de 
Zorgverzekeringswet in verband 
met medezeggenschap 
verzekerden 
 

Motie van het lid Keijzer over een 
gratis vog voor vrijwilligers die 
werken met mensen in een 
afhankelijkheidssituatie  

34369-7  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd met de 
Voortgangsrapportage GIA 

Motie van het lid Voordewind c.s. 

over onderzoek naar maatregelen 
tegen alcoholreclame  

27565-152  De Kamer wordt in het najaar 

geïnformeerd 

Motie van het lid Voordewind over 
financiële ondersteuning 

beschikbaar stellen voor preventie 
alcoholgebruik  

27565-153  Deze motie bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel (over 

reclame) is met brief TK 27565, 
nr. 162 afgedaan. De Kamer 
wordt over deel twee (IkPas) in 
het najaar geïnformeerd  

Motie van het lid Volp over 
onderzoek naar de effectiviteit van 
de Verklaring van kennis en inzicht 
sociale hygiëne  

27565-156  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Ouwehand over 

een verbod op BPA in 
voedselcontactmaterialen  

32793-260  De Kamer wordt in het najaar 

geïnformeerd 

Gewijzigde motie van het lid Dik-

Faber over specifieke informatie 
over health checks (t.v.v. 32793-
264)  

32793-266  De Kamer wordt door het nieuwe 

kabinet geïnformeerd 

Motie van het lid Bruins Slot over 
onafhankelijke monitoring van de 
afspraken over kindermarketing  

32793-265  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over 
overnemen van de 
onderzoeksaanbeveling van de 

Gezondheidsraad  

29323-111  De Kamer wordt door het nieuwe 
kabinet geïnformeerd 

Motie van de leden Bruins Slot en 
Dik-Faber over onafhankelijk 

monitoren van de 
informatievoorziening  

29323-114  De Kamer wordt door het nieuwe 
kabinet geïnformeerd 

Motie van de leden Ellemeet en 
Keijzer over intensiveren van de 
voorlichting over het eigen risico  

29689-822  De Kamer wordt door het nieuwe 
kabinet geïnformeerd 

Nader gewijzigde motie van de 

leden Leijten en Van Nispen over 
toezicht op de naleving en 
implementatie van de 
aanbevelingen uit het rapport van 
de commissie-Hoekstra (t.v.v. 
32399-83)  

32399-84 

 

De Kamer wordt in het najaar 

geïnformeerd 

Motie van de leden Ellemeet en 
Keijzer over de uitwerking van het 

begrip ambulancezorgprofessional  

34623-14  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 
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Omschrijving Kenmerk Stand van zaken 

Motie van het lid Ellemeet over een 
bewustwordingscampagne voor 
ondersteuning en vervanging van 
mantelzorgers  

30169-63  De Kamer wordt met de 2e  
Voortgangsrapportage Wmo 
geïnformeerd 

Motie van het lid Kuzu over 
verbetering van de 
informatievoorziening over de 

aansprakelijkheidsverzekering voor 
mantelzorgers en vrijwilligers  

30169-66  De Kamer wordt met de 2e 
Voortgangsrapportage Wmo 
geïnformeerd 

Motie van het lid Van der Staaij over 
een subsidieregeling voor scholing 
van vrijwilligers  

30169-68  De Kamer met de 2e 
Voortgangsrapportage Wmo 
geïnformeerd 

Motie van het lid Bergkamp over het 
verspreiden van kennis over 

bewezen effectieve methodes  

25424-362  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd met de 

voortgangsrapportage dementie 

Motie van het lid Sazias over de 
continuïteit van zorg  

25424-363  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Gewijzigde motie van het lid Dik-
Faber over uitbreiding van het 
aanbod van casemanagement 
dementie (t.v.v. 25424-364)  

25424-367  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van de leden Raemakers en 
Kooiman over het publiceren van 
gegevens over wachtlijsten en 
wachttijden  

31839-586  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Gewijzigde motie van het lid Agema 
(t.v.v. 31839-587) over landelijke 

regie voor de gespecialiseerde 

jeugdhulp  

31839-596  Er vindt momenteel overleg 
plaats. Na afronding van de 

overleggen wordt de Kamer 

geïnformeerd 

Motie van de leden Westerveld en 
Kooiman over het realiseren van 
voldoende plekken voor jongeren 
die zeer specialistische zorg nodig 
hebben 

31839-589  Er vindt momenteel overleg 
plaats. Na afronding van de 
overleggen wordt de Kamer 
geïnformeerd 

Motie van de leden Peters en 
Kooiman over het bewegen van 
gemeenten om een 
doorzettingsmacht te organiseren  

31839-592  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van de leden Peters en 
Kooiman over afdwingen van 
regionale samenwerking  

31839-593  Er vindt momenteel overleg 
plaats. Na afronding van de 
overleggen wordt de Kamer 
geïnformeerd 

Motie van het lid Ellemeet over 
informatievoorziening over de 
keuzemogelijkheden bij een abortus 
vergroten  

32279-116  De Kamer wordt voor de 
begrotingsbehandeling VWS 2018 
geïnformeerd 

Motie van het lid Ellemeet over de 
voor- en nadelen van het direct 
overmaken van de zorgtoeslag aan 
de zorgverzekeraar  

34725-XVI-10  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van de leden Ellemeet en 
Bergkamp over in de 
doorontwikkeling van eHealth de 
beroepsgroep en de zorgopleiding 

actief betrekken  

29689-840  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Gewijzigde motie van de leden 
Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 

34300-XVI, nr. 52) over het 
vergroten van de zeggenschap van 

verzekerden, patiënten en cliënten  

2015D42881  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 
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Omschrijving Kenmerk Stand van zaken 

Motie van het lid Voortman over 
knelpunten inventariseren en 
wegnemen, ingediend bij Wijziging 
van de Zorgverzekeringswet 

34233-52  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Rutte over 
Nederland een leidende rol zou 
moeten krijgen bij klinisch 
geneesmiddelenonderzoek met 
vrouwen en comorbide patiënten, 
zodat meer patiënten sneller 

toegang krijgen tot nieuwe 
geneesmiddelen  

29477-379  De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Krol over een 
jaarlijkse voortgangsrapportage 

over het terugdringen van 
psychofarmaca  

31765-206  De Kamer ontvangt jaarlijks de 
voortgangsrapportage over het 

terugdringen van psychofarmaca 

Motie van het lid Leijten over het na 
een jaar evalueren van de 
maatregelen van gemeenten om 
mensen uit het bestuursrechtelijk 
premieregime te laten stromen 

29689-740  De Kamer wordt hierover in de 
Verzekerdenmonitor 
geïnformeerd in het najaar van 
2017 

Gewijzigde motie van het lid Pia 
Dijkstra (t.v.v. 29689, nr. 746) over 
de invloed van solvabiliteit II op de 
risicoselectie 

29689-756 De Kamer wordt in het najaar 
geïnformeerd 

Motie van het lid Pia Dijkstra over 

verzekerden die langdurig gebruik 
maken van de curatieve ggz  

29689-747  De Kamer wordt in het najaar 

geïnformeerd 
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Openstaande toezeggingen 

Omschrijving Vindplaats Stand van zaken 

In 2017 wordt een nieuwe 
versie van de Staat van 
Volksgezondheid en Zorg 

uitgebracht (blz. 17)  

Parlementaire agenda [23-
06-2016] - 
Wetgevingsoverleg 

Jaarverslag VWS 2015 
(4425)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

Bij de Kamer zal een 
wetsvoorstel ter aanpassing 
van de WGBO worden 
ingediend  

In het wetsvoorstel wordt het 
wettelijke inzagerecht voor 
nabestaanden geregeld  

Parlementaire agenda [26-
05-2016] - AO GGZ 
(4402)  
Parlementaire agenda [07-

09-2016] - AO 
Suïcidepreventie (4421)  
[17-06-2013] - 

Notaoverleg over 
initiatiefnota van de leden 
Anne Mulder en Michiel 
van Veen over 

patiëntveiligheid (33497) 
(3632)  
[18-06-2013] - 
Wetsvoorstel kwaliteit 
klachten en geschillenzorg 
(32402) (3703)  

[16-06-2016] - AO 
Beleidsdoorlichting art. 
4.1 positie van de cliënt 
(4423)  
[24-06-2015] - AO 

Kwaliteitszorg (4103)  
[19-11-2015] - AO 

evaluatie wet BIG/Medisch 
tuchtrecht/Medisch 
beroepsgeheim (4260)  

Na verwerking van het 
advies van de RvS wordt de 
Kamer in het najaar 
geïnformeerd 

Bij de Kamer wordt een 
wetsvoorstel ingediend over 
medezeggenschap bij 

zorgverzekeraars, alsmede een 
wetsvoorstel over 
medezeggenschap bij 
zorgaanbieders  

Parlementaire agenda [16-
06-2016] - AO 
Beleidsdoorlichting art. 

4.1 positie van de cliënt 
(4423)  

Na verwerking van het 
advies van de RvS wordt de 
Kamer in het najaar 

geïnformeerd 

Medio 2017 zullen de eerste 

resultaten beschikbaar zijn van 
het onderzoek naar onder 

andere de schadelijkheid van 
lachgas. Die resultaten zullen 
daarna worden gedeeld met de 
Kamer  
De Kamer wordt nader bericht 

over de uitkomsten van het 
overleg met de bewindspersoon 
VenJ over lachgas, n.a.v. punt 
Volp  

Parlementaire agenda [28-

09-2016] - AO 
Verslavingszorg (4432)  

Onderzoek van het Trimbos-

instituut zal later, namelijk 
in het najaar, klaar zijn. De 

Kamer wordt hierover in het 
najaar geïnformeerd  
 
 

Rond de jaarwisseling zal de 

Kamer worden geïnformeerd 
over de resultaten van het 
aanvullend onderzoek van de 
IGZ en de NZa in de casus-
Alliade, waarbij ook aan de 

toezichthouders verzocht wordt 
naar de geldstromen te kijken 

(blz. 17,19,24,32)  

Parlementaire agenda [01-

11-2016] - VAO 
Onderhandse 
zorgcontracten bij 
thuiszorgaanbieder Alliade 
(AO d.d. 6/10) (4520)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd met de 
beleidsreactie Alliade 
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Omschrijving Vindplaats Stand van zaken 

De toezichthouders wordt 
verzocht of zij voldoende 
instrumenten en capaciteit 
hebben in wet- en regelgeving 

voor hun toezicht op 
'risicovolle' constructies (blz. 
27) 

Naar aanleiding van het 
aanvullend onderzoek in de 
casus-Alliade en de opvattingen 

van toezichthouders en experts 
over een toereikend 
instrumentarium en voldoende 

capaciteit zal de Kamer rond de 
jaarwisseling een analyse ter 
zake ontvangen en een 
inventarisatie van een 

eventuele aanpassing van wet- 
en regelgeving en het interne 
en externe toezicht (blz. 
29,30,31,32,36,40,46) 

Parlementaire agenda [01-
11-2016] - VAO 
Onderhandse 

zorgcontracten bij 
thuiszorgaanbieder Alliade 
(AO d.d. 6/10) (4520) 

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd met de 
beleidsreactie Alliade 

Voor de zomer van 2017 zal de 
Kamer worden geïnformeerd 

over het advies van de 
Gezondheidsraad betreffende 
het herzien van de Nederlandse 
norm voor gezond bewegen, 
inclusief het sedentair gedrag  

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 

Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

De Gezondheidsraad heeft 
haar advies deze zomer 

uitgebracht. De 
beleidsreactie wordt 
overgelaten aan het nieuwe 
kabinet 

De Kamer wordt de evaluatie 
van het programma Sport en 
Bewegen in de Buurt (SBB) 
toegezonden 

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

Het rapport wordt samen 
met de voortgangsmonitor 
SBB in november 
meegezonden naar de 
Kamer 

In de zomer 2017 wordt de 

Kamer een tussenstand gemeld 
van het onderzoek om de 
zwemvaardigheid te monitoren, 
waarin aandacht wordt besteed 
aan de structuur van het 
zwemonderwijs 

Parlementaire agenda [21-

11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 

Eind 2017 ontvangt de Kamer 
de Beleidsdoorlichting Sport  

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 

onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

AEF werkt momenteel aan 
de beleidsdoorlichting. De 
Kamer wordt in het najaar 

geïnformeerd 

Eind 2017 ontvangt de Kamer 
de Sporttoekomstverkenning 
van het RIVM  

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

De Kamer is hierover op 29 
augustus jl. geïnformeerd. 
(Kamerstuk 30234 nr. 165)   

In de tweede helft van 2017 zal 
de Kamer worden geïnformeerd 
over de resultaten uit de 
Leefstijlmonitor over 
dopinggebruik in de 
breedtesport  

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4485)  

De resultaten van de 
leefstijlmonitor, inclusief een 
onderzoek naar 
dopinggebruik in de 
breedtesport levert het 
RIVM dit najaar op. De 
Kamer wordt hierover 

geïnformeerd in de 
verzamelbrief sport voor het 
WGO in november 
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Omschrijving Vindplaats Stand van zaken 

In de zomer van 2017 zal de 
Kamer de eerste resultaten van 
de Leefstijlmonitor ontvangen  

Parlementaire agenda [21-
11-2016] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 

Bewegen (4485)  

De resultaten van de 
leefstijlmonitor, inclusief een 
onderzoek naar 
dopinggebruik in de 

breedtesport levert het 
RIVM dit najaar op. De 
Kamer wordt hierover in het 
najaar geïnformeerd in de 
verzamelbrief sport voor het 
WGO 

Zorgverzekeraars Nederland zal 
worden verzocht te rapporteren 
over het resultaat van de 
actieve bemiddeling door 

zorgkantoren van cliënten naar 
verpleeghuizen in november en 
december 

Parlementaire agenda [24-
11-2016] - AO Wlz 
(4491)  

De NZa is bezig de 
verbeterplannen van de 
zorgkantoren te beoordelen. 
De Kamer wordt hierover in 

het najaar geïnformeerd 

Er zal een voorstel voor een 
amvb inzake de zorginkoop 
worden gemaakt  

Parlementaire agenda [24-
11-2016] - AO Wlz 
(4491)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

In de tweede helft van 2017 zal 

de Kamer het NZa-rapport over 
de toereikendheid van de Wlz-
tarieven ontvangen  

Parlementaire agenda [24-

11-2016] - AO Wlz 
(4491)  

De NZa zal eind 2017 de 

uitkomsten presenteren van 
het kostenonderzoek over 
de herijking van de tarieven 
van de prestaties inde Wlz 

De Kamer wordt in eerste 

kwartaal 2017 bericht over de 
afbakeningsvraagstukken, zoals 
bij de persoonlijke verzorging 

met somatische grondslag. Dit 
op basis van een simulatie die 
de komende periode wordt 
uitgevoerd  

Parlementaire agenda [15-

12-2016] - AO Intensieve 
Kindzorg (4541)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 

Broncode kan op verzoek van 
de Kamer vertrouwelijk ter 
inzage worden gelegd  

Parlementaire agenda [21-
12-2016] - AO PGB 
(4543)  

De Kamer wordt in het 
derde kwartaal 
geïnformeerd met de 3e  
Voortgangsrapportage 
Trekkingsrecht PGB 

BIT-advies over het portaal 
wordt toegezonden aan de 
Kamer als deze gereed is  

Parlementaire agenda [21-
12-2016] - AO PGB 
(4543)  

De Kamer wordt in het 
derde kwartaal van 2017 
met de 3e 
Voortgangsrapportage 
Trekkingsrecht PGB 
geïnformeerd 

Het onderzoek 
Vertegenwoordiging 
gewaarborgde hulp wordt in 
het tweede kwartaal 2017 naar 
de Kamer gezonden  

Parlementaire agenda [21-
12-2016] - AO PGB 
(4543)  

In de voortgangsrapportage 
Wlz is opgenomen dat het 
onderzoek eind november 
gereed is 

Het NZa-advies over de 
beschikbaarheidsbijdrage voor 
de acute ggz komt in het 
najaar 2017  

Parlementaire agenda [24-
01-2017] - AO Verwarde 
personen/GGZ (4557)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

De Kamer zal in de volgende 
cyclus nadere informatie 
ontvangen over de 

terugdringing van suikers en 
verzadigd vet in koek en 

gebak, waarbij ook de 
portiegrootte wordt betrokken  

Parlementaire agenda [14-
12-2016] - AO 
Preventiebeleid (4176)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 
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Omschrijving Vindplaats Stand van zaken 

De Kamer ontvangt informatie 
over onderzoeken naar de 
health checks  

Parlementaire agenda [14-
12-2016] - AO 
Preventiebeleid (4176)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

Het wetsvoorstel Wet 
medezeggenschap zal naar 
verwachting voor de zomer 
(2017) aan de Kamer worden 
verzonden  

Parlementaire agenda [21-
12-2016] - AO 
Gehandicaptenbeleid 
(4046)  

Na verwerking van het 
advies van de RvS wordt de 
Kamer in het najaar 
geïnformeerd 

Het onderzoeksrapport van de 

IGZ inzake de aangedragen 
casuïstiek (Noord-
Holland/Zorginstelling 
Philadelphia) door de heer 
Potters zal nadat deze gereed 

is aan de Kamer worden 
verzonden 

Parlementaire agenda [21-

12-2016] - AO 
Gehandicaptenbeleid 
(4046)  

Het onderzoeksrapport van 

de IGZ zal in het najaar aan 
de Kamer worden verzonden 

De Kamer ontvangt 
binnenkort/voor het 
krokusreces een brief over de 
aanpassing van de 
Voorwaardelijke toelating, ten 

behoeve 
proces/productinnovatie en 
hulpmiddelen  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Innovatie 
en AO Verspilling in de 
zorg (samengevoegd) 
(4530)  

De brief over de aanpassing 
van de regeling voor 
voorwaardelijke 
pakkettoelating is 21 
februari jl. aan de Tweede 

Kamer toegezonden.  
De besluitvorming over de 
uitgewerkte regeling voor 
voorwaardelijke 
pakkettoelating is aan een 
volgend kabinet. 

De Kamer wordt jaarlijks bij de 
verantwoordingsstukken, in 

een apart hoofdstuk, 
gerapporteerd over Verspilling 
in de zorg  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Innovatie 

en AO Verspilling in de 
zorg (samengevoegd) 
(4530)  

De Kamer zal met het 
Rijksjaarverslag 2017, in 

een aparte paragraaf over 
Verspilling in de zorg, 
worden geïnformeerd 

Eind 2017 wordt de Kamer 
bericht over een samen OCW 
op te zetten breed onderzoek 
naar de capaciteit in de 
mondzorg (tandartsen, 
mondhygiënisten, 
preventieassistenten), inclusief 

de instroom van buitenlandse 
artsen  

Parlementaire agenda [21-
02-2017] - AO 
Eerstelijnszorg/Mondzorg 
(3438)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

Na het zomerreces ontvangt de 
Kamer een brief met een 
update over mondzorg, waarbij 

ingegaan wordt op het uitrollen 

door ZonMw van het project 
GigaGaaf! naar 
consultatiebureaus, het 
eventueel inzetten van 
publiekscampagnes om ouders 
bewust te maken dat kinderen 

tot hun 18de gratis naar de 
tandarts kunnen, de 
betrokkenheid van de 
tandartsen bij de GIDS-gelden, 
en de stand van zaken van het 
actieplan mondzorg bij 
kwetsbare ouderen  

Parlementaire agenda [21-
02-2017] - AO 
Eerstelijnszorg/Mondzorg 

(3438)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

In het najaar zal de brief met 

het advies van de Raad voor de 
Volksgezondheid over de 
aanpak voor dure medicijnen, 

Parlementaire agenda [28-

06-2017] - AO 
Pakketbeheer (4397)  
Parlementaire agenda [09-

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 
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waarbij tevens wordt ingegaan 
op dwanglicenties, aan de 
Kamer worden gestuurd 

02-2017] - AO 
Geneesmiddelenbeleid/Psy
chofarmaca (3981) 

De staatssecretaris zal 
bevorderen dat de Kamer 
tussenrapportages ontvangt 
over het WODC-onderzoek naar 
de aard en omvang van 
ouderenmishandeling  

Parlementaire agenda [08-
02-2017] - AO 
Ouderenmishandeling 
(4337)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd met de 
tussenrapportage WODC 
onderzoek naar de aard en 
omvang van 
ouderenmishandeling 

De Kamer ontvangt voor de 
zomer een integraal 
actieprogramma voor het 
doelgroepenvervoer en het 
openbaar vervoer. Dit zal 

worden aangeboden door de 
bewindspersonen van VWS en I 

en M. Daarbij zal aandacht zijn 
voor onder andere de acht 
vormen voor doelgroepenver-
voer, persoonsvolgende 
mobiliteitsvoorzieningen, de 
deadline van 2030 met 

betrekking tot de 
toegankelijkheid van het 
Nederlandse spoor, de 
coördinerend bewindspersoon 
en de uitkomst van het gesprek 
met de VNG inzake de 
monitoring van het 

modelbestek  

Parlementaire agenda [16-
02-2017] - AO 
Valysvervoer (4336)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd met 
een integraal 
actieprogramma voor het 
doelgroepenvervoer en het 

openbaar vervoer 

De Kamer wordt geïnformeerd 
over de uitkomsten van het 
RIVM-onderzoek inzake 
heatsticks  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Alcohol- en 
Tabaksbeleid (4492)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

De Kamer ontvangt deze zomer 
een verkenning van het 
mogelijk centraliseren van het 
toezicht op online 

alcoholverkoop en het verbod 
op prijsacties  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Alcohol- en 
Tabaksbeleid (4492)  

Gesprekken hierover worden 
gevoerd en  onderzoek is 
uitgezet. De Kamer wordt in 
het najaar geïnformeerd 

Voor de Kamer wordt de 
beschikbaarheid van onderzoek 
naar de effecten van 
alcoholreclame op jongeren 

nagegaan en tevens of nieuw 
onderzoek geëntameerd moet 
worden  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Alcohol- en 
Tabaksbeleid (4492)  

Over de stand van zaken zal 
de Kamer in het najaar 
worden geïnformeerd 

De Kamer wordt nader bericht 
over de invulling van het 

diploma sociale hygiëne in 
relatie tot verantwoord 
schenkgedrag  

Parlementaire agenda [15-
02-2017] - AO Alcohol- en 

Tabaksbeleid (4492)  

De Kamer zal hier in het 
najaar over worden 

geïnformeerd 

De Kamer ontvangt voor het 

verkiezingsreces de AMvB 
Zorginkoop  

Parlementaire agenda [08-

02-2017] - AO 
Verpleeghuiszorg (4558)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 

De Kamer wordt nader 

geïnformeerd over de borging 
van expertise van de 

Forensische Polikliniek 
Kindermishandeling aan de 
hand van een voorstel of advies 

Parlementaire agenda [23-

02-2017] - AO Jeugdhulp 
(4476)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 
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van de kwartiermaker  

De Kamer ontvangt in het 
najaar een actieplan 
waarheidsvinding, de 

uitwerking van de motie-
Bergkamp  

Parlementaire agenda [23-
02-2017] - AO Jeugdhulp 
(4476)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

De Kamer ontvangt direct na 
de zomer een nadere 
uitwerking van de nieuwe 

publiekrechtelijke organisatie 
belast met het beheer van het 
budgethoudersportaal voor het 
pgb, inclusief de governance  

Parlementaire agenda [23-
02-2017] - AO PGB 
(3480)  

De Kamer wordt in het 
derde kwartaal van 2017 
geïnformeerd met de 3e  

Voortgangsrapportage 
trekkingsrecht PGB 

De Kamer wordt in de volgende 

voortgangsbrief geïnformeerd 

over wachtlijsten voor het 
casemanagement dementie 
(blz. 54) 

Parlementaire agenda [01-

02-2017] - AO 

Decentralisatie 
WMO/Wijkverpleging/Palli
atieve Zorg (4501)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 

De minister zal de 
staatssecretaris vragen de 
Kamer zo spoedig mogelijk te 

informeren over de stand van 
zaken ten aanzien van het 
onderzoek naar de 
mogelijkheid om de Wmo en de 
Jeugdwet onder de Wkkgz (Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg) te laten vallen  

Parlementaire agenda [22-
02-2017] - AO Patiënten- 
en cliëntenrechten (4463)  

De Kamer wordt door de 
minister van BZK in het 
derde kwartaal van 2017 

geïnformeerd met een 
standpunt over de 
voorstellen van commissie 
Scheltema en deze 
toezegging 

De minister zal op een rij 

zetten wat er de afgelopen 
jaren op het vlak van 
zeggenschap, 
medezeggenschap en invloed is 

gebeurd en de Kamer dit 
overzicht doen toekomen  

Parlementaire agenda [22-

02-2017] - AO Patiënten- 
en cliëntenrechten (4463)  

De Kamer wordt in het 

najaar geïnformeerd 

De Kamer wordt voor de zomer 
bericht over de uitkomsten van 
het overleg met de 

staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie over het 
onderbrengen van gevaarlijke 
ggz-patiënten in afzonderlijke 
afdelingen van tbs-klinieken 

(blz. 27). 2016-160 - Voor de 
zomer wordt de Kamer tevens 

geïnformeerd over de 
mogelijkheid van een jaarlijkse 
rapportage van de IGZ over 
ggz-patiënten in tbs-klinieken 
(aantal, duur opname, redenen 
doorverwijzing, kwaliteit 
behandeling) (blz. 27) 

Parlementaire agenda [26-
05-2016] - AO GGZ 
(4402) 

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 
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Een jaar na aanvang zal de 
Kamer worden geïnformeerd 
over de uitkomsten van de pilot 
over de vraag in welke gevallen 

na ontvangst van een melding 
meteen een ambulance wordt 
gestuurd omdat het ernstig lijkt 
en in welke gevallen het 
oordeel wordt overgelaten aan 
de verpleegkundige of de 
verpleegkundig opgeleide 

centralist (blz. 14) 

Parlementaire agenda [09-
04-2014] - AO 
Ambulancezorg (3836)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

In het kader van de evaluatie 
van het Masterplan 

Orgaandonatie dan wel 
separaat zal de Kamer worden 
geïnformeerd over een door het 

Erasmus MC en het UMC 
Maastricht op te stellen 
handreiking inzake 
orgaandonatie na euthanasie 
(blz. 28-5-2)  

Mondelinge vraag van het 
lid Tellegen over 

orgaandonatie bij 
euthanasie op 25 
november 2014.  

Een eerste versie van de 
richtlijn orgaandonatie na 

euthanasie is dit voorjaar 
aan de minister 
overhandigd. De betrokken 

partijen achten verdere 
aanscherping noodzakelijk 
om te komen tot een 
definitieve afronding van de 
richtlijn. Naar verwachting 
zal de definitieve richtlijn 

komend najaar naar de 
Kamer worden gestuurd 

De Kamer zal zo snel mogelijk 
een AMvB ontvangen, waarin in 
overleg met de veldpartijen de 
wijze wordt geregeld waarop 

het toezicht in een thuissituatie 
door een zorgaanbieder wordt 
ingevuld bij het toepassen van 
fixatie (blz. 106-8-13,14,15)  

Parlementaire agenda [04-
09-2013] - -Plenair debat 
Wetsvoorstel Zorg en 
Dwang 31966 1ste termijn 

(3732)  

Bij spoedige advisering en 
verwerking van de adviezen 
zullen de beide AMvB's in 
het najaar aan de Kamer 

gezonden worden 

Na de zomer, maar voor de 
begrotingsbehandeling zal de 

Kamer via de staatssecretaris 
van VWS worden geïnformeerd 
over een plan voor een 
structurele oplossing voor de 
financiering van Mentorschap 
Nederland (blz. 77-8-9) 

Parlementaire agenda [16-
04-2015] - 

Dertigledendebat over het 
bericht dat licht 
verstandelijk 
gehandicapten steeds 
moeilijker mee kunnen in 
de maatschappij (4131)  

De Kamer wordt in het 
najaar geïnformeerd 

Elk kwartaal zal de Kamer een 
voortgangsrapportage 
Hervorming langdurige zorg 

ontvangen, waarbij o.a. wordt 
ingegaan op de inkopen voor 
zzp's en het aantal mensen wat 

gebruik maakt van het 
overgangsrecht Wlz (blz. 45-
11-11,15) 

Parlementaire agenda [22-
01-2015] - 30-leden debat 
Actiz en de 

verzorgingshuizen (4041)  

De Kamer wordt hierover 
periodiek geïnformeerd 

Een wetsvoorstel tot 
aanpassing van de WTZi zal 

nog in 2013 bij de Kamer 
worden ingediend (blz. 62-7-42 
Hand. II, 2012-2013 nr. 62)  
 

Parlementaire agenda 
[14-03-2013] - Plenair 

debat over IGZ 
kabinetsreactie (3583)  
 

Dit wetsvoorstel wordt begin 
volgende week aangeboden 

aan de Kamer 
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Drie jaar na inwerkingtreding 
van deze wet zal de Kamer 
worden gerapporteerd over de 
vermindering van de 

administratieve lasten in de 
zorg die gerelateerd zijn aan de 
transparantie van kwaliteit en 
over een monitoring van het 
opnemen van innovaties in 
richtlijnen/standaarden (blz. 
45-19-60 en -63 Hand II, 

2012-2013, nr. 45) 

Parlementaire agenda [23-
01-2013] - Behandeling 
Wetsvoorstel Wetsvoorstel 
33243: Wijziging wet 

cliëntenrechten zorg etc. 
ivm taken en 
bevoegdheden kwaliteit 
van zorg. (3502)  

Eind 2017 verschijnt een 
ZIN rapportage m.b.t. 
vermindering van 
administratieve lasten. Deze 

zal naar de Kamer worden 
gestuurd. Over innovaties 
en richtlijnen wordt de 
Kamer in het najaar van 
2017 geïnformeerd in een 
brief over uitwerking van de 
herinrichting van de 

voorwaardelijke toelating 

In het geval zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen over 

vermeende matchfixing zal de 
Kamer daarover worden 
geïnformeerd 

Uitgaande brief [28-10-
2015] - Schriftelijke 

Kamervragen begroting 
VWS 2016 (34300-XVI-
12) (18531)  

De Kamer wordt over dit 
onderwerp geïnformeerd in 

de verzamelbrief sport voor 
het WGO in november 2017 

In 2017 verschijnen de Sport 
Toekomst Verkenning en de 
beleidsdoorlichting 
beleidsartikel 6 van de VWS-
begroting, Sport en Bewegen 

(blz. 36) 

Parlementaire agenda [23-
11-2015] - 
Wetgevingsoverleg 
onderdeel Sport en 
Bewegen (4249)  

De Kamer is over de Sport 
Toekomst Verkenning op 29 
augustus jl. geïnformeerd. 
(Kamerstuk 30234 nr. 165)  
Over de beleidsdoorlichting 

zal de Kamer in het najaar 
worden geïnformeerd 

De Kamer ontvangt in 2017 
een wetsvoorstel voor de 
benodigde wetswijziging voor 
de fusie van de IGZ en de IJZ, 

vergezeld van een 

begeleidende brief met een 
toelichting op de fusie 

Parlementaire agenda [07-
04-2016] - AO IGZ 
(4359)  

De Kamer zal het 
wetsvoorstel in het najaar 
ontvangen 

 


