Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister voor Langdurige zorg en Sport
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerp

Eerste product

Timing

Kabinetsreactie WRRrapport

Q2 2022

Bijbehorende
wetgeving
n.t.b.

Eerste product

Timing

Voortgangsrapportage en
onderzoek bekostiging

Q2 2022

Prenatale screening:
voornemen om de nietinvasieve prenatale test
(NIPT) voor alle vrouwen
zonder kosten beschikbaar te
stellen.
Abortuszorg

Geen wetgeving

Voortgangsbrief

Q2 2022

Wet afbreking
zwangerschap

Q2 2022

Euthanasie

Wet toetsing
levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij
zelfdoding

Bezien of de evaluatie van
de Wafz aanleiding geeft tot
andere wijzigingen in deze
wet.
Initiatiefwetsvoorstel
‘toetsing
levenseindebegeleiding van
ouderen op verzoek’ is aan
het parlement.
Verbeteren van de
deskundigheid van artsen is
n.n.t.b.

n.t.b.

De evaluatie van de Wet
toetsing levensbeëindiging
op verzoek en hulp bij
zelfdoding.
Brief met de voorgenomen
wijzigingen van de
Embryowet

Q1 2023

Indiening van het
wetsvoorstel tot wijziging
van de Embryowet

Q2 2023

Beleidsagenda pandemische
paraatheid.

Q1 2022

Actieplan voor versterking
van zoönosebeleid (inclusief
aanbevelingen Commissie
Bekedam)

Q2 2022

Hoofdlijnenbrief aanpassing
Wet publieke gezondheid

Q3 2022

Voortgangsbrief

Q1 2022

Houdbare zorg: ‘zorg voor
iedereen betaalbaar,
beschikbaar en bereikbaar
houden’

Bijbehorende
wetgeving
n.v.t

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerp
Persoonlijke
Gezondheidsomgeving (PGO)

Embryo-onderzoek

Pandemische paraatheid

Experiment gesloten
coffeeshopketen

Embryowet

Aanpassing Wet publieke
gezondheid i.v.m.
pandemische paraatheid

Wet Experiment Gesloten
Coffeeshopketen

Bepaald
door
parlement

Q3 2022

NVWA: investering in toezicht
van de NVWA
Eventuele Chief Medical
Officer
Grip op stijgende zorgkosten
dure geneesmiddelen
Grip op stijgende zorgkosten
dure medische technologie
Eigen risico slimmer en
betaalbaarder

Passende zorg: versterking
van de basiszorg met daarin
aandacht voor de rol van de
huisarts
Standaardisatie
gegevensuitwisseling

Ism LNV: brief

Q2 2022

n.v.t.

Stand van zakenbrief

Q4 2022

Nog nader uit te werken.
Vergt aanpassing van het
Besluit zorgverzekering
(Bzv) middels een AMvB.
n.t.b.

AMvB

Q3 2023

Brief

Q2 2023

Wetsvoorstel: bevriezen
eigen risico 2023-2025

Wetsvoorstel

Q2 2022

n.t.b.

NB: wetsvoorstel dient voor
1 oktober 2022 door beide
Kamers behandeld te zijn en
bij voorkeur voor de zomer.
Brief

Q3 2022

Wetsvoorstel
Elektronische
gegevensuitwisseling in
de zorg (Wegiz)

De Wegiz is aangemeld voor
plenaire behandeling, dat
staat vooralsnog gepland
voor week 10.

Q4 2022

Brief over de standaardisatie
van gegevensuitwisseling
De eerste AMvB
Medicatieoverdracht is
voorzien in 2023.
Planbare en acute zorg
toekomstbestendig maken
Monitoring transformatie naar
passende zorg van medischspecialistische bedrijven
Inzicht in kwaliteit van de
geleverde zorg
Integraal Zorgakkoord

n.t.b.

Brief

Q1 2022

n.t.b.

Brief

Q2 2022

Brief

Q2 2022

Brief

Q2 2022

Stand-van-zakenbrief

Q2 2022

n.t.b.

Drugs
Staatscommissie Mdma
Inzet preventie van
drugsgebruik (i.s.m.
staatssecretaris)
Minister voor Langdurige zorg en Sport
Onderwerp
Wonen, ondersteuning en
zorg voor ouderen (inclusief
scheiden wonen en zorg)

Bijbehorende wetgeving
Aanpassing Wlz
Voor het verder stimuleren
van woonzorgcombinaties,
langer thuis en scheiden
wonen en zorg zal in Q1 en
Q2 duidelijk worden of
wetswijziging of aanvullende
wetgeving nodig is. Daarbij
wordt mogelijk deels ook
aangesloten bij wetgeving
van BZK/VRO.

Eerste product
Beleidsbrief (mede
namens BZK)

Planning
Q2 2022

Doorontwikkeling
kwaliteitskader verpleegzorg
(passende zorg)
Werken in de zorg
aantrekkelijker maken

n.v.t.

Beleidsbrief

Q3 2022

n.v.t.

Q2 2022

Opleidingsakkoord in de
verpleeg- en
verzorgingstehuizen en
thuiszorg (VVT) sector
Zeggenschap

n.v.t.

Opvolger programma
Werken in de Zorg op
hoofdlijnen
Brief met de
uitkomsten van een
verkenning

Initiatiefswetsvoorstel
GroenLinks/VVD ter
bevordering van zeggenschap
(wijziging Wkkgz)
n.t.b. in samenhang met
governance van JZOJP

Kabinetsreactie

Q1 2022

Brief

Q3 2022

Wijzigen van de aanspraken
in de Zvw en de Wlz

Hoofdlijnenbrief

Q3 2022

n.v.t.

Brief

Q2 2022

Opstellen van regiobeelden op
basis van de juiste zorg op de
juiste plek
Positionering behandeling
Langdurige Zorg-cliënten: Wlz
- Zvw
Verbeteren kwaliteit,
toegankelijkheid en
bekostiging palliatieve zorg.
Meerjarige contractering Wlz
per sector
Onbeperkt meedoen

Aanpak van niet-integere
zorgbestuurders en
zorgondernemers
Valpreventie bij 65-plussers:
breed aanbieden van
valpreventie programma’s in
Nederland (samen met
staatssecretaris)
Sport- en beweegstimulering

Geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) meer gericht op
complexe problematiek en
beperken instroom.

Nadere bepaling welke
wetgeving aangepast moet
worden
Coördinatie van de
implementatie van het VNverdrag inzake de rechten
van personen met een
handicap
Wetsvoorstel integere
bedrijfsvoering zorgaanbieder
(Wtza 2.0)
n.v.t.

n.t.b.

Brief

Q2 2022

Q3 2022

Brief

Q2 2022

Tevens reactie motie
Westerveld/Werner
(35 925 XVI nr. 59)
Brief

Q2 2022

Brief

Q2 2022

Brief met voorstellen
om sporten en
bewegen te
stimuleren
Brief

Q2 2022

Q2 2022

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerp
Preventieakkoord

Verkenning invoering
suikerbelasting en verlaging
BTW op groenten en fruit

Bijbehorende wetgeving
Wet publieke gezondheid
Voornemen: Het
preventieakkoord wordt
doorgezet en verbreed met
mentale
weerbaarheid/gezondheid en
bewegen.

Eerste product
Hoofdlijnenbrief

Planning
Q2 2022

Hoofdlijnenbrief
Q2 2022
preventie in Q2 2022.
NB: in samenwerking
met Fin

Volksziektes: Onderzoek en
aanpak Alzheimer, obesitas en
kanker

Kansrijke start

Geen wetgeving
Voornemen: Gaat om aanpak
(inzet op jeugd en leefstijl,
volwassenen en
leefomgeving) en onderzoek
(via apart programma of via
preventieprogramma 7 van
ZonMw)
Geen wetgeving
Voornemen: invoeren van
programma Kansrijke Start in
elke gemeente.

Onbedoelde zwangerschap
(samen met minister van
VWS)

n.t.b.

Rapporteur verslaving
Goede, tijdige en passende
jeugdzorg en houdbaar
jeugdzorgstelsel

n.t.b.
Jeugdwet

Gespecialiseerde jeugdzorg
wordt centraler ingekocht

Wetsvoorstel ‘Wet
verbetering beschikbaarheid
zorg voor jeugdigen’
n.t.b.

Verbetering kind- en
gezinsbescherming

Eén tegen eenzaamheid

n.v.t.

Mantelzorgers ondersteunen
middels respijtzorg
Voortzetten aanpak dak- en
thuisloosheid

n.v.t.

Eerlijke eigen bijdrage voor
huishoudelijke hulp in de
Wmo2015

N.v.t. (wel aanpassingen pwet (SZW) waaronder
kostendelersnorm)
Aanpassing Wmo 2015 en
AmvB
Wmo 2015

Brief

Q3 2022

Vervolgaanpak
Kansrijke Start

Q2 2022

Regeling specifieke
uitkering (SPUK)
t.b.v. impuls
resterende gemeenten
en interventies
Afhankelijk van hoe
de verstrekking van
gratis anticonceptie
aan kwetsbare
vrouwen wordt
ingeregeld kan een
wetswijziging nodig
zijn. Aanpassing
financieel
instrumentarium.
Brief over vervolg op
of voortzetting van
het 7-puntenplan
onbedoelde
zwangerschappen als
opvolging van de
ambities uit het
Regeerakkoord nazorg
na abortus.
Stand van zakenbrief
Hervormingagenda
(HA) Jeugd en vervolg

Q4 2022

Voortgangsbrieven
Indiening
wetsvoorstel

Q3 2022
Q4 2022

Q2 2022

Q2 2022
Q2 2022

Voortgangsbrief over Q4 2022
de proeftuinen en
vervolg
toekomscenario Kinden gezinsbescherming
Plan van aanpak EtE
Q2 2022
2.0
Hoofdlijnenbrief
Q3 2022
Voortgangsrapportage Q2 2022
Indienenwetsvoorstel
Voorhang AmvB
Streefdatum
publicatie wet en
AmvB

Q1 2023
Q3 2023
Q1 2024

