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De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 
28 februari 2018 een brief gestuurd aan de Ministers van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg en Sport inzake de 
halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindsper-
sonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan. 

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische 
Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport hebben op 8 april 2019 gereageerd. 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt 
bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer 

1 Samenstelling:
Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), 
Ganzevoort (GL), Martens (CDA) (voorzitter), Van Strien (PVV), Bruijn (VVD) (vice-voorzitter), 
Gerkens (SP), Atsma (CDA), D.J.H. van Dijk (SGP), Don (SP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Oomen-Ruijten (CDA), Bredenoord (D66), Schnabel (D66), vac. (SP), Klip-Martin (VVD) 
Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), 
Wever (VVD), Vink (D66).
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 28 februari 2019 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vghyngkof7kq 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vghyngkof7kq 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL  

Aan de Minister voor Medische Zorg en Sport 

Den Haag, 28 februari 2019 

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van 
de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn 
gedaan. 

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaar-
lijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag 
ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn 
volgens onze informatie op 1 januari 2019 is verstreken. Daarbij treft u 
tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels 
voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2019 verloopt. Beide 
lijsten zijn terug te vinden via de volgende links: 

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkw4e0m5zfp8&ministerie=vkjhlvjn3wum 

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/
rappel?rappel=vkw4eexwjrv3&ministerie=vkjhlvjn3wum 

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke 
commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór 
vrijdag 5 april 2019 eventuele correcties en een prognose van de 
termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft 
daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is 
verstreken. 

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te 
houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, 
nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste 
Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding 
van het toezeggingenregistratienummer. 

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
A. Broekers-Knol 
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BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN 
EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT EN DE STAATS-
SECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 april 2019 

In reactie op uw brieven van 1 maart jl. met kenmerk 164573.06u en 
164573.07u zenden wij u een overzicht met daarin de actuele stand van 
zaken van de door u gerappelleerde toezeggingen aan de Eerste Kamer. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge 

De Minister voor Medische Zorg en Sport,
B.J. Bruins 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
P. Blokhuis 
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Openstaande en deels voldane toezeggingen aan de Eerste Kamer 
waarop gerappelleerd is.  

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Toezegging Politieke weging zorgkosten (34 775) (T02496) 

De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
vraag van het lid Brinkman (CDA), toe een voorstel te doen om wettelijk 
mogelijk te maken dat altijd een politieke weging van de (verpleeghuis)
zorgkosten plaats kan vinden. 

Stand van zaken 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een wetswij-
ziging voorgesteld waarbij de mogelijkheid van een politieke weging 
wordt geïntroduceerd voor kwaliteitsstandaarden die een risico op 
substantiële financiële gevolgen opleveren. Het wetsvoorstel financiële 
toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden is op 21 januari 2019 aan de 
Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 124). 

Toezegging Cliëntvertrouwenspersoon (31 996) (T02546) 

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Van Dijk en Don, toe dat de cliëntvertrouwenspersoon landelijk 
gefinancierd zal worden; tevens zal de functie verder worden geprofessio-
naliseerd. De Kamer wordt nog geïnformeerd over de meest wenselijke 
organisatievorm. 

Stand van zaken 

De financiering van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) wordt, zo is het 
streven, op dezelfde wijze vormgegeven als de wijze waarop de onafhan-
kelijke cliëntondersteuning in de Wlz wordt bekostigd. De middelen voor 
inkoop van de CVP worden via een aanwijzingsbrief van de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Zorginstituut NL toegevoegd aan 
de beheerskosten van de zorgkantoren. De zorgkantoren zullen op het 
niveau van de Wlz-uitvoerders de CVP-en gaan inkopen bij de bestaande 
aanbieders van vertrouwenswerk in de VG- en PG-sector. Het in februari 
door de beroepsgroep van CVP-en opgeleverde «Kwaliteitskader 
Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang» fungeert hierbij 
als inkoopkader. De landelijke faciliteit, die geacht wordt op 1 januari 2020 
operationeel te zijn, krijgt onder meer als opdracht om de functie van CVP 
verder te professionaliseren. 

Toezegging Externe deskundige (31 996) (T02548) 

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de 
leden Van Dijk en Ganzevoort toe, het Centrum voor Consultatie en 
Expertise en het veld te betrekken bij de vormgeving van de externe 
advisering. 

Stand van zaken 

Dit heeft plaatsgevonden; daarbij is naar aanleiding van de notitie van het 
CCE, getiteld «Dwang en drang en Onvrijwillige zorg», uitvoerig doorge-
sproken over de externe advisering. Geconstateerd werd dat met het, toen 
nog in voorbereiding zijnde wetsvoorstel Aanpassingswet Wzd het advies 
van het CCE voor een deel reeds wordt ondervangen. Met dit wetsvoorstel 
wordt de verplichting om in het geval onvrijwillige zorg wordt overwogen 
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een externe deskundige te raadplegen, immers geschrapt. Ook is in het 
kader van genoemd wetgevingstraject ambtelijk met diverse veldpartijen 
gesproken. 

Toezegging Beoordelingsprocedures Ciz (31 996) (T02567) 

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van 
het lid Don, toe de beoordelingsprocedures van het CIZ met het veld te 
bespreken. 

Stand van zaken 

De wens van uw Kamer om de beoordelingsprocedures van het CIZ met 
het veld te bespreken, is aan het CIZ toebedeeld. Het CIZ heeft aange-
geven hierover met de relevante veldpartijen te zullen overleggen. 

Minister voor Medische Zorg en Sport 

Toezegging Invloed verzekerden (33 362) (T02090) 

De Minister van VWS zal, naar aanleiding van opmerkingen van de leden 
Beuving en Kuiper, via een – voor te hangen – AMvB regels stellen voor 
de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar, conform 
artikel 28 van de Zorgverzekeringswet. De Kamer zal hierover schriftelijk 
geïnformeerd worden. 

Stand van zaken 

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft het wetsvoorstel verzeker-
deninvloed Zvw in juni 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. In 
september 2018 heeft de Tweede Kamer verslag uitgebracht van haar 
bevindingen. De nota naar aanleiding van het verslag wordt uiterlijk begin 
april aan de Tweede Kamer verzonden. Na behandeling aldaar, zal het 
wetsvoorstel aan de Eerste Kamer worden aangeboden. 

Toezegging Gesprek nabestaanden (33 506) (T02596) 

De Minister voor Medische Zorg en Sport zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Nooren, toe na te gaan welke andere (neutrale) 
partijen dan artsen een rol kunnen spelen in het gesprek met 
nabestaanden over het donorschap. 

Stand van zaken 

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft toegezegd na te gaan 
welke andere (neutrale) partijen dan artsen een rol kunnen spelen in het 
gesprek met nabestaanden over het donorschap. Dit gesprek is een 
belangrijk onderwerp dat uitgewerkt wordt in de Kwaliteitsstandaard voor 
donatiezorg, die naar aanleiding van een motie in de Eerste Kamer 
(Nooren c.s.) momenteel wordt ontwikkeld door het veld. Om de 
samenhang met de Kwaliteitsstandaard en de implementatie daarvan te 
borgen, heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport aan de werkgroep 
voor de Kwaliteitsstandaard gevraagd om te adviseren over het gesprek 
met nabestaanden en deze toezegging. Uw Kamer zal eind april nader 
worden geïnformeerd over de Kwaliteitsstandaard en deze toezegging in 
de voortgangsbrief over de nieuwe Donorwet. 
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Toezegging Beheer medisch dossier (33 509) (T02374) 

De Minister van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van 
het lid Martens, toe dat het eigen beheer van het medisch dossier voor 
patiënten een recht wordt en geen plicht. 

Stand van zaken 

In reactie op het verzoek van het lid Martens om een toezegging van de 
Minister dat het eigen beheer van het medisch dossier voor patiënten een 
recht wordt en geen plicht, heeft de toenmalige Minister van VWS dit 
reeds volmondig toegezegd. Op grond van de WGBO heeft de zorgaan-
bieder de plicht om een medisch dossier bij te houden. Dit blijft 
ongewijzigd. 

Zoals de Minister voor Medische Zorg en Sport per brief van 12 december 
2017 (27 529, nr. 152) heeft laten weten, is de wet cliëntenrechten bij 
elektronisch verwerking van gegevens in de zorg opgenomen in de Wet 
aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Artikel 
15d van de Wabvpz voorziet erin dat het voor de patiënt/burger eenvoudig 
mogelijk wordt regie te voeren, door op verzoek elektronisch inzage te 
krijgen en over een kopie te kunnen beschikken van de gegevens die al 
zijn zorgverleners over hem in zijn zorginformatiesysteem hebben 
vastgelegd (Wabvpz art. 15d). Hiermee is dit een recht en geen plicht en is 
invulling gegeven aan de toezegging. 

Ook in de onlangs bekend gemaakte regeling die het voor burgers 
mogelijk maakt om vanaf 1 oktober 2019 kosteloos een persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) te kiezen en gebruiken is expliciet 
opgenomen dat VWS het belangrijk vindt dat burgers regie kunnen 
voeren over hun eigen gegevens, maar dat dit is voor iedereen die dat zelf 
wil. In het afsprakenstelsel MedMij zijn spelregels opgenomen waarin 
deze PGO’s moeten voldoen. MedMij is mede bedoeld om invulling te 
geven aan het recht op digitaal afschrift. In bijlage 1 bij de brief dd 
20 december 2018 van de Minister voor Medische Zorg en Sport over 
elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27 529, nr. 166) wordt het 
programma MedMij toegelicht. 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Toezegging Terugdringen dwangmaatregelen (32 399) (T02554) 

De Staatssecretaris van VWS zal, naar aanleiding van vragen van de leden 
Don en Ganzevoort, met de sector in gesprek gaan over het terugdringen 
van dwangmaatregelen in de ggz en hiertoe streefdoelen te formuleren. 

Toezegging Argusdata (32 399) (T02555) 

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Don, laten weten in hoeverre het gebruik van Argusdata wordt 
betrokken bij de lagere regelgeving, waarmee regels worden gesteld over 
de wijze waarop de gegevensverwerking wordt ingericht. 

Toezegging Zorgmachtiging (32 399) (T02557) 

De Staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag 
van het lid Barth, schriftelijk informeren over de vraag wat er gebeurt als 
de geneesheer-directeur een zorgmachtiging wil, maar er geen officier van 
justitie beschikbaar is. 
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Toezegging Wilsbekwaamheid (32 399) (T02563) 

De Staatssecretaris van VWS zegt de Kamer, naar aanleiding van een 
opmerking van het lid Don, toe met mensen uit de beroepsgroepen en 
met MIND het gesprek aan te gaan. over wilsbekwaamheid bij mensen 
met een psychiatrische ziekte. 

Stand van zaken Toezeggingen (T02554, T02555, T02557 en 
T02563) 

Met ingang van 1-1-2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. 
Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met 
verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte 
zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de 
essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het 
zorgplan worden meegenomen. Om de invoering van de wet goed te 
laten verlopen is een ketenprogramma Wvggz ingericht met als doel een 
succesvolle implementatie van de Wvggz en wordt er samen met het veld 
gewerkt aan bijvoorbeeld het uitwerken van de nadere regelgeving. De 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal uw kamer in 
het najaar informeren over de voortgang van de implementatie Wvggz en 
daarbij nader ingaan op de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
toezeggingen.
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