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1. 32150 

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, 

houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun 

verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal 

zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering 

onverzekerden zorgverzekering) 

In reactie op de door de minister van VWS tijdens het debat van 15 februari 2011 

toegezegde brief (32150, E) zal de commissie op een onderdeel een nadere toelichting 

vragen. De concept-commissiebrief wordt per e-mail aan de leden voorgelegd.  

 

2. Rapport aanpak Q-koorts (28286, D) 

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van VWS, d.d. 17 februari 2011, in 

reactie op de brief van de commissies VWS/JG en LNV van 1 februari 2011 en wacht de door 

de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I aangekondigde stand-van-zakenbrief 

af.  

 

3. Mededelingen en rondvraag 

a. De commissie is geïnteresseerd in een eventueel verslag van de bijeenkomst over 

zeldzame aandoeningen op 25 februari 2011. 

b. De commissie beraadt zich op de wijze van behandeling van de brief van de minister 

van VWS van 4 februari 2011 inzake de Voorhang prestatiebeschrijvingen en 

invoering vrije tarieven farmaceutische zorg (29477, 144). 

c. De uitnodiging van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) voor 

een werkbezoek aan de Centrale Huisartsenpost Nijmegen wordt onder de leden van 

de commissie verspreid; leden kunnen zich hiervoor op individuele basis rechtstreeks 

aanmelden bij de NPCF. 

d. De staf gaat op verzoek van het lid Hamel (PvdA) de Nederlandse rol in het Europese 

e-Health project na en informeert de commissie over de Nederlandse opstelling ten 

aanzien van grensoverschrijdende digitale uitwisseling van patiëntengegevens. 

e. Op verzoek van het lid Thissen (GroenLinks) informeert de staf naar de stand van 

zaken ten aanzien van de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van 
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personen met een handicap (Trb. 2007, 169) alsmede het Facultatief protocol bij dat 

verdrag (Trb. 2009, 194). 

f. Op verzoek van het lid Peters (SP) gaat de staf na wat er tijdens het mondeling 

overleg met de toenmalige staatssecretaris van VWS (31046, D) is gezegd over 

bepalingen in de Embryowet die een beletsel vormen voor de uitvoering van bepaalde 

onderzoeken.  

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

 

 


