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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een
aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, de Minister voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
voor het jaar 2019 (Kamerstuk 35 000 XVI).
De voorzitter van de commissie,
Lodders
Adjunct-griffier van de commissie,
Bakker

nds-tk-2018D46281

1

Nr.
1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

12

13
14
15
16

17

18
19

Vraag
Waarom worden de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en)
voor 2018, 2019 en 2020 voor keuzebegeleiding wel volledig
gesubsidieerd en Siriz voor 2018 slechts gedeeltelijk, terwijl voor
2019 en volgende jaren Siriz geen subsidie krijgt, maar kan
meedoen in een Open House-financieringsconstructie?
Welke middelen zijn er beschikbaar voor samenwerking tussen
abortusklinieken en veldpartijen om (herhaling van) abortussen
tegen te gaan?
Hoeveel kinderen (onder 18 jaar) maken er in Nederland gebruik
van een prothese? Kunt u aangeven hoe dit cijfer zich over de
afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld?
Aan welke doelen zijn de extra middelen (€ 10 miljoen per jaar)
voor het topsportbeleid toegewezen?
Waaraan worden de extra middelen voor de uitvoering van het
sportakkoord besteed? Welke partijen maken hierop aanspraak?
Aan welke evenementen worden de extra middelen voor topsportevenementen toegewezen? Zijn hier al concrete evenementen
voor gekozen, of wordt dit nog nader uitgewerkt?
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt overgeheveld naar de
Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee het een gemeentelijk
taak wordt; wie er is daarmee primair verantwoordelijk voor een
goede vaccinatiedekkingsgraad? Wie is er verantwoordelijk voor
een goede voorlichting en bewustwording? Hoe en waar wordt de
verantwoordelijkheid van een goede monitoring belegd?
Welke effecten verwacht u dat de overheveling van de verantwoordelijkheid van het RVP naar de Wpg heeft op de vaccinatiedekkingsgraad?
Kunt u een overzicht sturen met de jaarlijkse uitgaven aan zorg
vanaf 2000 tot en met 2018 in totaal en uitgesplitst per wet?
Hoeveel wordt er door dit kabinet geïnvesteerd in de zorg? Kunt u
dit zowel weergeven in een totaalbedrag als uitgesplitst in aparte
tabellen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige
zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de
Jeugdwet?
Kunt u een overzicht sturen van de bezuinigingen, uitgesplitst per
Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdzorg voor het komende jaar tot en met
2021?
Kunt u de Kamer een recent overzicht doen toekomen met alle
bezuinigingen op de langdurige zorg (Wlz, Wmo en jeugdzorg) als
het gaat om de jaren 2015 tot en met 2021 (uitgesplitst naar
zorgsector en jaartal)?
Hoeveel winst is er gemaakt in de Nederlandse zorgsector in 2018?
Hoeveel bedroegen de onderschrijdingen op zorg de afgelopen vijf
jaar en welke sectoren hadden de grootste onderschrijdingen?
Wat is er met de onderschrijdingen op zorg de afgelopen jaren
gedaan? Waar is dat geld terechtgekomen?
Wat is het aandeel van de verhoging van het lage Belasting
Toegevoegde Waarde (BTW)-tarief op de zorgpremie en op de
totale zorgkosten?
Hoeveel was de nominale zorgpremie geweest als de zorgverzekeraars € 1 miljard van hun reserves hadden ingezet voor
premiedemping?
Hoe hebben de winsten en reserves van zorgverzekeraars zich
ontwikkeld de afgelopen vijf jaar?
Hoe hebben de winsten en reserves van zorginstellingen (uitgesplitst naar ziekenhuizen, verpleeghuizen, zelfstandige behandelcentra (zbc’s), geestelijke gezondheidszorg (ggz-), jeugd-,
thuiszorg- en eerstelijnsinstellingen) zich ontwikkeld de afgelopen
vijf jaar?
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Vraag
Hoe hebben de winsten van farmaceuten en hulpmiddelenfabrikanten zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld?
Met hoeveel zijn de accountantskosten van zorginstellingen de
afgelopen vijf jaar gestegen?
Hoeveel Spoedeisende Hulp (SEH)-posten zijn de afgelopen vijf
jaar gesloten of hebben hun openingstijden beperkt waardoor ze
niet langer 24/7 open zijn?
Hoeveel afdelingen Verloskunde zijn er de afgelopen vijf jaar
gesloten?
Hoeveel opnamestops waren er de afgelopen vijf jaar wegens
overvolle SEH-posten waardoor ambulances moesten wachten of
uitwijken naar elders?
Waaruit blijkt dat zorg aan ouderen thuis kosten bespaart?
Wanneer komt de Nederlandse Federatie van Universitair
medische centra (NFU) met de resultaten van de pilot met
betrekking tot voorwaarden stellen bij licentieoverdracht van
publieke kennisinstellingen naar farmaceutische bedrijven? Is er
geld gereserveerd voor deze pilot en zo ja, waar in de begroting?
Hoeveel wordt er uit publieke middelen uitgegeven aan geneesmiddelenonderzoek? Kunt u een overzicht geven in een tabel met
alle verschillende publieke financieringsbronnen? Hoeveel wordt er
door de private sector uitgegeven aan geneesmiddelenonderzoek?
Hoe vaak is er melding gemaakt afgelopen jaren bij de Ondernemingskamer als het gaat om disfunctionerende bestuurders?
Kunt u aangeven hoeveel bestuurders uitgesplitst per zorgsector
meer verdienen dan de Balkenendenorm? Kunt u deze bestuurders
in een overzicht zetten met salariëring, eventuele bonus en auto, in
plaats van door te verwijzen naar het Ministerie van Binnenlandse
Zaken?
Kunt u een overzicht geven van alle zorgbestuurders die in
opspraak zijn geweest vanwege wanbeleid/wanbestuur?
Heeft u in 2018 zorgbestuurders ontslagen en laten vervangen? Zo
ja, wie waren dat en waarom? Zo neen, waarom niet?
Welk verband bestaat er tussen het mijden van zorg en de
inkomensgroep waartoe iemand behoort?
Hoeveel mensen hebben in 2018 afgezien van zorg vanwege
hogere kosten, graag uitgesplitst per zorgsector?
Hoeveel mensen hebben afgezien van de eigen bijdrage Wmo?
Hoe was die verdeling in vorige jaren?
Hoeveel mensen zien af van Wlz-zorg vanwege de hoge eigen
bijdrage? Hoe was die verdeling in de vorige jaren?
Hoe was de verdeling naar inkomensgroep van mensen die zorg
mijden in 2017? Hoe was die verdeling in vorige jaren?
Hoe vaak zijn in 2018 budgetplafonds bereikt bij behandelingen en
zorg in de ggz, ziekenhuizen en in de wijkverpleging? Hoe was dit
in vorige jaren? Kunt u uw antwoord duiden?
Wat is de precieze omvang van fraude in de zorg?
Hoeveel fraudezaken die betrekking hebben op de gezondheidszorg worden momenteel behandeld door het Openbaar Ministerie,
uitgesplitst per zorgsector?
In welke zorgsectoren vindt de meeste fraude plaats en wat zijn de
oorzaken hiervan?
Zijn er zorgorganisaties die op dit moment onder verdenking staan
van het Openbaar Ministerie (OM)?
Hoeveel personen zijn in 2018 opgepakt voor fraude in de zorg?
Hoeveel personen zijn berecht in 2018 voor fraude in de zorg?
Hoeveel fulltime-equivalent (FTE) is er, uitgesplitst naar de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Functioneel Pakket, het
Openbaar Ministerie en de Zorgverzekeraars, beschikbaar voor de
fraudeopsporing?
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Vraag
Hoeveel FTE’s waren er in 2018 in totaal belast met toezichthouden
in de zorg? Hoeveel was dat aantal in vorige jaren? Hoe was dat
uitgesplitst naar toezichthoudende instanties zoals de Fiscale
inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA), de NZa, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Jeugdzorg?
Hoeveel (fraude-)onderzoeken zijn er door de NZa gedaan in 2018?
Hoeveel daarvan hebben geleid tot een bestuursrechtelijke
maatregel? En hoeveel tot een strafrechtelijke? Hoeveel waren dat
er in de vorige jaren?
Hoeveel opsporingscapaciteit is er voor fraude met het persoonsgebonden budget (pgb), zowel bij Openbaar Ministerie, de Fiscale
inlichtingen- en opsporingsdienst/Economische Controledienst
(FIOD/ECD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en
zorgkantoren?
Hoeveel budget is er in 2019 beschikbaar voor de opsporing van
fraude met pgb’s en voor welk bedrag is er sinds de invoering van
het Trekkingsrecht gefraudeerd met pgb-gelden?
Welke onderzoeken heeft het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) extern laten uitvoeren en bij wie? Welke
kosten waren hiermee gemoeid? En is er tussen het Ministerie van
VWS en de onderzoekers gesproken over de concept-conclusies?
Kunt u een overzicht geven van congressen waaraan ambtenaren
deelnamen? Hoeveel geld werd hieraan uitgegeven in 2018? Kunt
u aangeven wat het doel was van deze congressen?
Kunt u een overzicht geven van congressen en reizen waaraan
ambtenaren deelnamen in het buitenland? Hoeveel geld werd
hieraan uitgegeven? Kunt u hierbij aangeven wat het doel was van
deze congressen en reizen?
Hoe vaak werden reizen en congressen geheel of gedeeltelijk
bekostigd door externe partijen?
Door wie werden de reizen waar ambtenaren aan deelnamen of
hun verblijven bekostigd en wat was de bijdrage?
Hoeveel procent van de zorgaanbieders maakten in 2016 gebruik
van digitale gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders?
Hoe was dat percentage in voorgaande jaren?
Hoeveel besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv’s), verenigingen, vennootschappen onder firma
(vof’s), eenmanszaken en stichtingen hebben zich in 2018
geregistreerd als zorgverlener of zorginstelling?
Hoeveel zorgorganisaties hebben onderhangende bv’s?
Hoeveel mensen betalen een eigen bijdrage uit vermogen,
uitgesplitst per Wlz en Wmo?
Hoeveel mensen zijn een eigen bv gestart om de eigen bijdrage
met betrekking tot de vermogensinkomensbijtelling te omzeilen?
Wat kost het Centraal Administratie Kantoor (CAK) jaarlijks?
Hoeveel klachten en bezwaren heeft het CAK afgelopen jaar
gekregen en hoeveel bedroeg dit voorgaande jaren?
Kunt u nauwkeurig toelichten per beleidsartikel welke extra
amendeerruimte nog bestaat? Als deze ruimte ontbreekt, wat is
hiervoor de reden?
Kunt u aangeven hoeveel de bezuinigingen waren bij het afschaffen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER)?
Wat zijn de opbrengsten indien het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) wordt afgeschaft en de indicatiestelling wordt teruggegeven
aan professionele zorgverleners? Bent u bereid deze besparingsmogelijkheid in de zorg te onderzoeken?
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Vraag
Hoeveel communicatiemedewerkers, of hoeveel FTE heeft het
Ministerie van VWS in dienst?
Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die het
ministerie heeft ingezet, welke personen (uit welke organisaties)
werken voor deze (aanjaag)teams, hoeveel FTE dit bedraagt, wat
hun salariëring bedraagt, wat hun doelstellingen zijn en welke
resultaten ze tot nu toe hebben geboekt?
Hoeveel medicatie (in bedragen en aantal medicijnen) wordt er
jaarlijks vernietigd na inlevering? Hoe is de ontwikkeling ten
opzichte van eerdere jaren?
Hoeveel kosten de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector (HKZ) en andere keurmerken in de zorg?
Hoeveel van deze keurmerken per merk worden jaarlijks
afgegeven?
Welke besparing is mogelijk als keurmerken in de zorg afgeschaft
worden?
Welke keurmerken worden er vereist bij zorginkoop, uitgesplitst
naar zorgkantoorregio?
Wat kost de minutenregistratie jaarlijks?
Wat kost jaarlijks de bureaucratie in de zorg in Nederland?
Hoe groot is de overhead en de kosten hiervan, uitgesplitst per
zorgsector?
Met hoeveel procent en kosten is de bureaucratie toegenomen na
de decentralisaties naar de gemeenten, uitgesplitst in Wmo en de
Jeugdwet?
Hoeveel mensen maken vanaf 2018 gebruik van de Wlz, in
aantallen?
Hoeveel mensen maken vanaf 2018 gebruik van de Wmo, in
aantallen?
Hoeveel mensen maken vanaf 2018 gebruik van de Zvw, in
aantallen?
Kunt u aangeven op welke wijze uitvoering is gegeven aan
amendement Dik-Faber/Veldman over het tegengaan van ondervoeding (Kamerstuk 34 775-XVI-53)?
Hoeveel mensen maken vanaf 2018 gebruik van zorg vanuit de
verschillende domeinen, Zvw, Wmo, Wlz en jeugdzorg?
Hoeveel mensen maken gebruik van huishoudelijke verzorging?
Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding?
Kunt u aangeven op welke wijze uitvoering is gegeven aan
amendement Dik-Faber over budget voor de Nederlandse Diabetes
Federatie (NDF) (Kamerstuk 34 775-XVI-54)?
Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding?
Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding in combinatie
met persoonlijke verzorging?
Hoeveel mensen maken gebruik van beschermd wonen?
Hoeveel mensen maken gebruik van ziekenhuiszorg?
Hoeveel mensen maken gebruik van wijkverpleging?
Hoeveel mensen wonen in een verzorgingshuis?
Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis?
Hoeveel mensen wonen in een beschermde woonvorm?
Hoeveel mensen wonen in een instelling voor gehandicaptenzorg?
Hoeveel mensen wonen in een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg?
Hoeveel mensen maken gebruik van ambulante geestelijke
gezondheidszorg?
Hoeveel DBC’s op weg naar Transparantie (DOT’s) zijn er geopend
in 2018, uitgesplitst per specialisme?
Hoeveel personen hebben een zorg met verblijf-indicatie?
Hoeveel personen hebben een zorg zonder verblijf-indicatie?
Hoeveel personen hebben een Volledig Pakket Thuis (VPT)?
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Vraag
Hoeveel personen hebben een Modulair Pakket Thuis (MPT)?
Kunt u een overzicht geven van de vermogensontwikkeling van
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicapteninstellingen,
thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen van 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?
Hoeveel mensen hebben een Zorgzwaartepakket (ZZP)? Kunt u per
Zorgzwaartepakket het aantal mensen noemen?
Hoe zijn de prijzen van Zorgzwaartepakketten de afgelopen jaren
veranderd? Kunt u een historisch overzicht geven van de prijsontwikkeling van ZZP’s?
Wat heeft de extramuralisering opgeleverd?
Hoeveel procent van de zorgaanbieders maakten in 2017 gebruik
van digitale gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders?
Hoe was dat percentage in voorgaande jaren?
Hoeveel mensen maken gebruik van de Tegemoetkoming
Specifieke Zorgkosten (TSZ)?
Kunt u een overzicht per jaar geven van de kostenontwikkeling van
verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van 2000 tot 2005
en van 2006 tot en met 2018 en kunt u deze cijfers voorzien van uw
duiding?
Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die het
ministerie heeft ingezet, welke personen (uit welke organisaties)
werken voor deze (aanjaag)teams, hoeveel FTE dit bedraagt, wat
hun salariëring bedraagt, wat de doelstellingen zijn van deze teams
en welke resultaten de teams tot nu toe hebben geboekt?
Wat kost jaarlijks de bureaucratie in Nederland? Hoe groot is de
overhead en de kosten hiervan, uitgesplitst per zorgsector?
Welke concrete maatregelen in de begroting ondersteunen de
transitie van eerste naar tweedelijnszorg en «zorg op de juiste
plek»?
Kunt u een overzicht geven van alle financiële middelen die op dit
moment beschikbaar zijn voor arbeidsbesparende innovaties in de
zorg?
In 2014 zijn in de Kamerbrief over e-health en zorgverbetering
(27 529, nr. 130) drie ambities geformuleerd voor het stimuleren
van e-health; hoeveel procent van de chronisch zieken en hoeveel
procent van de Nederlanders heeft op dit moment direct toegang
tot bepaalde medische gegevens? Hoeveel procent van de
chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan op dit moment
zelfstandig metingen uitvoeren en deze delen met een zorgverlener
op afstand? En heeft op dit moment iedereen die thuis zorg en
ondersteuning ontvangt de mogelijkheid tot beeldschermzorg en
domotica?
Wat zijn de verwachte kostenbesparingen wanneer e-health breed
geïmplementeerd wordt?
Hoeveel tijd/FTE’s wordt verwacht vrij te komen voor de mensen
die werken in de zorg wanneer e-health breed geïmplementeerd
wordt?
Hoe wordt de zorg persoonlijker en beter?
Hoeveel nieuwe collega’s zijn er in respectievelijk 2017 en 2018
geworven in de sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
(VVT), Verpleging & Verzorging (V&V) en de thuiszorg?
Ervaren mensen in de zorg al dat zij minder tijd kwijt zijn aan
administratieve lasten? Zo ja, hoeveel tijd besteden zij minder aan
administratieve lasten?
Is een stijging van het aandeel niet-gecontracteerde fysiotherapie
waarneembaar de afgelopen jaren? Zo ja, hoe ziet de stijging eruit?
Wat zijn de verschillen tussen patiënten die gebruik maken van
gecontracteerde en niet-gecontracteerde fysiotherapie?
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Vraag
Op welke wijze wordt contractering van fysiotherapie op dit
moment bevorderd?
Op welke wijze kunnen de administratieve lasten rondom
contractering voor fysiotherapeuten worden teruggedrongen?
Welke stappen worden er gezet om de kwaliteit en doelmatigheid
van fysiotherapie per individuele zorgaanbieder inzichtelijk te
maken?
Mag een geneesmiddel niet meer dan € 50.000 euro per persoon
per jaar kosten? Waar is die grens van € 50.000 euro op gebaseerd? Wie heeft daarover geadviseerd? Hoeveel geneesmiddelen
boven de € 50.000 euro per jaar worden er nu vergoed? Welke zijn
dit?
Geldt die openheid over de prijzen van geneesmiddelen ook voor
de onderhandelingen van het Ministerie van VWS zelf? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wanneer krijgen we die te horen?
Hoeveel gezondheidswinst hebben geneesmiddelen de afgelopen
decennia opgeleverd? Kan dit weergegeven worden in gewonnen
levensjaren?
Aan welke geneesmiddelen waren er de afgelopen jaren tekorten?
Wat wordt er gedaan aan geneesmiddeltekorten of wordt dit aan
de markt overgelaten?
Wat betekenen de regeerakkoordbezuinigingen op extramurale
geneesmiddelen voor de beschikbaarheid van medicijnen?
Bent u bekend met het feit dat er duidelijke verschillen bestaan
tussen opioïden (pijnstillers) daar waar het gaat om bijwerkingen
en veiligheid, en dat er alternatieven beschikbaar zijn in Nederland
met een ander bijwerkingenprofiel?
Welke opioïden worden in Nederland het meest voorgeschreven?
Klopt het dat dit juist de opioïden zijn met de meeste bijwerkingen?
Zijn er gegevens bekend over de relatie tussen de kwaliteit en het
opioïde-gebruik?
Wordt, gezien de discussie over het gebruik van opioïden,
voldoende geïnvesteerd in de opleiding van artsen op specifiek dit
gebied?
Wanneer zijn de verkenning van de sociaaleconomische Raad
(SER) en het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) klaar?
Waarom komen fraudeurs in een Waarschuwingsregister Zorg in
plaats van dat het ze verboden wordt om nog in de zorgsector te
werken? Welke initiatieven worden er nog meer genomen op het
gebied van fraude aanpak?
In de begroting staat dat het belangrijk is dat mensen goed
geïnformeerd zijn over onder andere behandelmogelijkheden; in
hoeverre vormt e-health nu een onderdeel van die behandelmogelijkheden?
In hoeverre worden medewerkers in de zorg betrokken bij het
digitaal vaardig worden in de zorg?
Is er nog wel ruimte voor mensen die beslissingen liever aan
professionals overlaten, die liever niet zelf de regie willen voeren,
die liever in het ziekenhuis behandeld worden dan thuis, die liever
niet hun familie, hun kinderen, buren of vrienden willen aanspreken maar liever hulp van een echte zorgverlener willen ontvangen?
Of worden zij verplicht om eerst het hele traject te doorlopen van
zelf beslissen, zelf regie voeren en zelfredzaam zijn?
Wat wordt in de begrotingstoelichting precies bedoeld met een
betere ICT en meer ondersteuning geven aan de medisch
specialist? Welke maatregelen zijn er op dit gebied al genomen en
welke bent u voornemens om te nemen?
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Vraag
Welke stappen worden er in 2019 gezet om mogelijk te maken dat
patiënten binnen enkele jaren zelf hun medische gegevens kunnen
inzien en gebruiken?
Waaruit blijkt dat mensen zelf de regie willen voeren over hun
eigen gezondheid in plaats van dit aan een professional over te
laten?
Waaruit blijkt dat zorg dichtbij kosten bespaart? De ambulante ggz
valt toch juist duurder uit dan de klinische ggz?
Kan een overzicht van de kosten c.q. besparingen gegeven worden
van alle sectoren waarin ambulantisering heeft plaatsgevonden de
afgelopen vijf jaar?
Hoe wordt op dit moment het aantal medewerkers in de zorg
gemonitord en geraamd? Is deze aanpak op dit moment sluitend,
of zijn er zorgmedewerkers die niet geraamd worden op dit
moment? Wat is daarvan de oorzaak?
Waarom worden de cijfers rond de uitstroom in de zorg niet
meegenomen in het kader van het Actieprogramma Werken in de
zorg? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen vijftien jaar van
het aantal mensen dat de zorg heeft verlaten, met daarbij de
bijbehorende reden?
In hoeverre worden gemeenten en het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) betrokken bij het werven van
«mensen met afstand tot de arbeidsmarkt» in relatie tot de
zoektocht naar extra personeel voor de zorg? Kunt u een overzicht
geven van de resultaten die hiermee worden bereikt aan nieuwe
mensen die aan de slag gaan binnen de zorg?
Werkgevers en opleidingen maken volgens de begroting afspraken
om tot meer stageplekken te komen; hoe groot (in aantallen) is op
dit moment het tekort aan stageplaatsen?
In welke regio’s is op dit moment een tekort aan stageplaatsen?
Zijn er ook regio’s waar juist een overschot aan stageplaatsen is?
Hoe is dat te verklaren?
In de geestelijke gezondheidszorg is het aantal beschikbare
opleidingsplekken met circa 40 procent verruimd; hoeveel
opleidingsplekken (in aantallen) betreft dat? Is die capaciteit
voldoende verruimd om de vraag naar medewerkers in de
geestelijke gezondheidszorg op te vangen?
In de begrotingstoelichting wordt gesproken over oudere
werknemers die bijvoorbeeld studie- en stagebegeleiding voor
nieuwe medewerkers op zich kunnen nemen; hoeveel oudere
medewerkers stromen op dit moment vroegtijdig uit de zorg? Hoe
bent u voornemens dit voorstel uit te werken? Bij wie ligt de
verantwoordelijkheid om dit plan op te zetten? Uit welke financiële
middelen wordt dit plan betaald?
Wat is het aantal zij-instromers dat geworven is?
Wat is het aantal herintreders dat geworven is?
Is het ziekteverzuim reeds teruggedrongen? Zo ja, hoeveel?
Hoeveel contracten zijn er dit jaar uitgebreid? Hoe is dit gemeten?
Hoeveel banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zijn er reeds gecreëerd door herschikking van taken? Hoeveel
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn er extra in de zorg
aan het werk gekomen door herschikking van taken?
Hoeveel banen voor ouderen zijn er reeds gecreëerd door
herschikking van taken? Hoeveel ouderen zijn er extra in de zorg
aan het werk gekomen door herschikking van taken?
Hoe heeft de onbedoelde schade en potentieel vermijdbare sterfte
zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld? Is er een stijging of daling
van vermijdbare schade of sterfte te constateren gedurende
Avond- Nacht- en Weekend-(ANW-) diensten?
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Nr.
154

155

156
157
158

159

160
161
162
163

164

165
166
167

168

169

170

171
172
173
174
175

Vraag
Hoe vaak hebben ambulances in 2018 uit moeten wijken naar een
ander ziekenhuis omdat een ziekenhuis geen capaciteit had om
mensen op te vangen? Kunt u hiervan een overzicht geven?
Hoe vaak is passend (ambulance)vervoer ingezet voor mensen met
verward gedrag of acute ggz-problematiek? Hoe vaak was dat in
2010 tot en met 2018?
Hoe groot is het personeelstekort in de ambulancezorg?
Hoe gaat de regering ervoor zorgen dat er meer aanbod van
groente en fruit is op scholen en op het werk?
Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van
het Programma Stoppen met roken? Hoeveel mensen zijn er
daadwerkelijk gestopt en hoeveel maken er opnieuw gebruik van
dit programma; hoeveel draaideur patiënten zijn er?
Hoe scoort Nederland in vergelijking met andere landen als het
gaat om roken, alcohol en overgewicht? Wat is de (internationale)
trend van de afgelopen vijf jaar? En wat zijn de cijfers voor
jeugdigen tot 18 jaar?
Welke nieuwe aandoeningen zullen worden onderzocht in het
kader van het uitbreiden van de hielprik?
Kan een overzicht worden gegeven van de dalende vaccinatiegraad sinds 2015, waar mogelijk uitgesplitst naar vaccin?
Kan per regio in Nederland inzichtelijk worden gemaakt wat de
gemiddelde vaccinatiegraad is?
Hoe wilt u concreet inzetten op het voorkomen van en ondersteunen bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen? Heeft dit gevolgen
voor het basispakket in Caribisch Nederland?
Welke middelen heeft de regering beschikbaar om de ambities
rondom het tegengaan van de dalende vaccinatiegraad te
vervolmaken?
Welke maatregelen worden bedoeld met het eerder ingrijpen bij
gezinnen waar een onveilige situatie niet snel genoeg verbetert?
Welke Europese landen hebben een (vorm van) suikertaks
ingevoerd en wat zijn daarvan de (grensoverschrijdende) effecten?
In welke Europese landen is een (soort) convenant afgesloten
tussen de overheid en de voedselindustrie, waarin het reduceren
van suiker in voedsel en/of (fris)dranken een doelstelling is, en wat
zijn daarvan de effecten?
Op welke wijze wordt de Europese aanpak van vet, suiker en zout
geïmplementeerd in de Europese lidstaten? Wat zijn hiervan de
eerste effecten?
Welk effect heeft de invoering van belasting op suikerhoudende
frisdranken in het Verenigd Koninkrijk gehad op de groep
«consumenten met de hoogste suiker inname»?
Welke effecten heeft het instellen van een vettaks in Denemarken
gehad en welke grensoverschrijdende gevolgen had deze
maatregel?
In welke andere landen is nu sprake van een suikertaks en/of
vettaks?
Welke categorie alcoholische dranken wordt het meest geconsumeerd door probleemdrinkers in Nederland?
Wat zijn de netto fiscale kosten van drinken, roken en overgewicht
voor de Nederlandse Staat?
Wat is de prijselasticiteit van tabaksproducten, alcoholhoudende
dranken en suikerhoudende frisdranken?
Zijn er de afgelopen jaren maatregelen genomen op het gebied
van tabak, alcohol en/of ongezond voedsel die achteraf niet
effectief bleken? Zo ja, welke zijn dit?
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Nr.
176

177

178

179

180

181
182

183

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Vraag
Welke maatregelen op het gebied van tabak, alcohol en/of
ongezond voedsel hebben andere Europese lidstaten de afgelopen
jaren genomen waarvan achteraf is gebleken dat deze niet of
nauwelijks effectief zijn?
Wat is de voortgang rond het Pact voor de Ouderenzorg, welke
middelen zijn hier in de meerjarenraming tot en met 2023 mee
gemoeid en waaraan worden deze besteed?
Wat gebeurt er om, met het oog op de beeldvorming, meer
prioriteit te geven aan positieve aspecten van ouder worden (zoals
ouderen die mantelzorg verlenen of op andere wijze actief zijn)?
Welke middelen zijn in de meerjarenraming tot en met 2023 met
het Pact voor de Ouderenzorg gemoeid en waaraan worden deze
middelen besteed?
Kunt u een uitsplitsing maken van zowel de herkomst (zowel
privaat als publiek) als de bestemming van de middelen die
beschikbaar zijn voor het Programma Kansrijke Start (in totaal € 41
miljoen voor de jaren 2018–2021)?
Wat betekent de circa € 60 miljoen voor e-health voor de (oudere)
patiënt en hoe worden diens digivaardigheden versterkt?
Hoeveel extra vernieuwende geclusterde woonzorgvormen kunnen
met € 30 miljoen gerealiseerd worden? Wat is het gewenst aantal
woningen dat voor dit bedrag gerealiseerd zou moeten worden?
Hoe staat het met de eerder (in Kamerstuk 29 538, nr. 261)
aangekondigde verkenning van meer ingrijpende alternatieven
voor de langere termijn ten behoeve van het oplossen van de
zorgval?
Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de meest
recente cijfers?
Wordt verwacht dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers
toeneemt? Zo ja, wat is de reden daarvan?
Hoeveel overbelaste mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de
meest recente cijfers?
Wat zijn de laatste recente cijfers van mantelzorg?
Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland, wat zijn de meest recente
cijfers?
Hoeveel vrijwillige mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de
meest recente cijfers?
Hoeveel respijtvoorzieningen en logeeropvanghuizen zijn er in
Nederland?
Zijn het aantal respijtvoorzieningen in 2018 gestegen, gelijk
gebleven of gedaald en wat is uw duiding hierop?
Hoe vaak worden mantelzorgers ingezet als vervanging van
professionele zorg?
Wat kosten de persoonsgebonden budgetten jaarlijks?
Hoeveel persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks afgegeven
per zorgdoelgroep en sector?
Hoeveel indicaties «Begeleiding» hebben een pgb-financiering?
Hoeveel indicaties «Persoonlijke verzorging» hebben een
pgb-financiering?
Hoeveel mantelzorgers worden betaald uit het pgb?
Hoeveel mensen zetten per jaar hun zorg in natura om in pgb?
Wat is het hoogste en laagste pgb-bedrag voor iemand?
Hoeveel klachten heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de
afgelopen twee jaar binnengekregen?
Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen uit de
begroting 2017 met betrekking tot het persoonsgebonden budget?
Hoeveel procent van de maandelijks ingediende pgb-declaraties
wordt goedgekeurd en hoeveel procent wordt hiervan afgekeurd?
Hoeveel pgb’s zijn in 2018 afgegeven, uitgesplitst per maand,
indicatie en zorgsector? Hoeveel was dit in 2017?
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Nr.
204
205
206

207

208

209

210
211

212

213

214

215

216
217

218
219
220
221
222

223
224
225
226
227
228

Vraag
Hoeveel gemeenten doen uitbetaling van pgb’s zelf? Welke
gemeenten zijn dit?
Hoeveel pgb-aanvragen zijn in 2017 en 2018 geweigerd?
Kunt u bij de invoering van een nieuw pgb-systeem rekening
houden met vertegenwoordiging op basis van een levenstestament en hiermee voorkomen dat alsnog een rechterlijke beschermingsmaatregel (bijvoorbeeld meerderjarigenbewind) moet
worden uitgesproken?
Hoeveel pgb-houders waren er uitgesplitst per zorgwet (Jeugdwet,
Wmo, Wlz en Zvw) op 1 januari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
en 2018? Wat was de gemiddelde hoogte van het uitgekeerde
budget per zorgwet over die jaren?
Hoe verhoudt een zo licht mogelijke behandeling zich tot tegelijkertijd een zo intensief mogelijke behandeling binnen de geestelijke
gezondheidszorg?
Hoe worden ervaringsdeskundigen concreet ingezet binnen de
geestelijke gezondheidszorg? In welke fase van zorg worden deze
ervaringsdeskundigen ingezet?
Hoe staat het op dit moment met de wachttijden binnen de
geestelijke gezondheidszorg?
Hebben op dit moment alle ggz-aanbieders hun wachttijden bij
Vektis aangeleverd? Zo nee, wat is hiervoor de verklaring? Om
welke ggz-aanbieders gaat het?
In hoeverre verwijzen zorgverzekeraars mensen die wachten op
een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg door naar een
andere hulpverlener met kortere wachttijden?
Welke maatregelen worden op korte termijn genomen om het
tekort aan gespecialiseerde hulpverleners binnen de geestelijke
gezondheidszorg op te lossen?
Is er een landelijk dekkend beeld van het aantal mensen dat
gebruik maakt van de maatschappelijke opvang? Zo ja, over
hoeveel mensen gaat het? En over welke mensen gaat het? Zo nee,
wat is hiervoor de verklaring?
Hoe lang is de wachttijd op dit moment binnen de maatschappelijke opvang? Hoeveel mensen stromen jaarlijks door vanuit de
maatschappelijke opvang? En hoeveel mensen stromen uit de
maatschappelijke opvang? En welke afspraken zijn omtrent de
nazorg gemaakt?
Worden ervaringsdeskundigen ingezet om de wachtlijsten terug te
dringen in de ggz?
Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen in de ggz?
Wanneer is iemand ervaringsdeskundige? Onder wiens toezicht
treden ervaringsdeskundigen op?
Hoeveel zwerfjongeren telt Nederland nu en hoeveel opvangplekken hebben wij voor deze zwerfjongeren?
Hoeveel opvangplekken zijn de afgelopen jaren gesloten?
Hoeveel gezinnen zijn in 2018 op straat beland vanwege de crisis?
Hoeveel opvangplekken zijn er voor gezinnen en is dit voldoende?
Zijn er voor zwerfjongeren en daklozen voldoende aansluitingsmogelijkheden naar werk, wonen en zorg? Wat is hiervan de huidige
capaciteit?
Welke acties worden er ondernomen om de overgang van 18- naar
18+ binnen de maatschappelijke opvang te verbeteren?
Hoeveel locaties maatschappelijke opvang zijn er in Nederland?
Hoeveel locaties vrouwenopvang zijn er in Nederland?
Hoeveel opvanglocaties zijn er totaal in Nederland?
Hoeveel maatschappelijke opvang en vrouwencentra hebben te
maken met wachtlijsten en hoe lang zijn deze wachtlijsten?
Wat is de huidige capaciteit voor opvangcentra, welke tekorten zijn
er en in welke regio’s?
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Nr.
229

230

231

232

233
234
235

236

237

238

239

240

241
242
243

244

245
246
247

Vraag
Wat houdt de specifieke aandacht voor vrouwen met een postnatale depressie in bij de campagne «Hey het is oké, maak depressie
bespreekbaar»?
Zijn er al tussentijdse resultaten bekend over de Heypubliekscampagne? Is er meer bewustwording rondom depressie
gecreëerd? En zijn depressieve klachten en depressies meer
bespreekbaar geworden?
Wordt er onderzocht of er een verband is tussen de stijging van het
aantal suïcides enerzijds en de wachttijden, het tekort aan
zorgprofessionals en de ambulantisering anderzijds? Zo nee,
waarom niet?
Wordt er onderzocht of de zelfdoding onder LHBTI-jongeren
(lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen
(B), transgenders (T) en intersekse personen (I)) een gevolg is van
de massa-immigratie van niet westerse-allochtonen? Zo nee,
waarom niet?
Welke regeerakkoordprioriteiten zijn nog in ontwikkeling?
Wat gebeurt er met de aanbeveling van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)?
Zijn er mogelijke risico’s voor de vaccinaties in Nederland tegen
meningokokken nu blijkt dat meerdere landen tegelijk zullen
besluiten hiertegen te vaccineren? Zo ja, welke risico’s?
Welke kosten zouden er verbonden zijn aan uitbreiding van het
Rijksvaccinatieprogramma met vaccinatie tegen meningokokken
type W onder ouderen, en waarom is hier nog niet toe
overgegaan?
Welke kosten zijn er verbonden aan uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met vaccinatie tegen meningokokken type W
onder ouderen, en waarom is hier nog niet toe overgegaan?
Hoe kan de vertraging bij het opstellen van subsidieregelingen
verklaard worden? Wordt deze vertraging in 2019 ook verwacht?
Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen zijn genomen om deze
vertraging te stoppen?
Op basis van welke informatie wordt verwacht dat in 2019 een fors
beroep gedaan zal worden op de overgangsregeling voor medisch
specialisten? Hoeveel medisch specialisten zullen naar verwachting een beroep doen op de regeling?
Er wordt € 20 miljoen geïnvesteerd in opleidingen binnen de
geestelijke gezondheidszorg die het meest bijdragen aan het
oplossen van wachttijden. Over welke opleidingen gaat dit?
Wat betekent de zin «De Rijksbijdrage heeft een puur administratief
karakter en heeft dus geen materiële betekenis»?
Waarop is de verwachting dat de regeling in 2018 wordt uitgeput,
gebaseerd?
Waarom is er in eerdere jaren minder dan € 19 miljoen subsidie
verstrekt en is de verwachting nu dat er € 35 miljoen verstrekt zal
worden? Voor welk type subsidie aanvragen is dit geld bedoeld?
Kunt u voorbeelden geven van innovaties binnen beroepen en
opleidingen? Hoe worden innovaties binnen beroepen en
opleidingen middels deze gelden gestimuleerd? En hoe verhouden
deze gelden zich tot de e-health-implementaties binnen het
Actieprogramma Werken in de Zorg, zoals beschreven op pagina
5?
Waarom zijn de uitgaven van langdurige zorg en ondersteuning
voor de verschillende nieuwe programma’s juridisch verplicht?
Hoe wordt het gereserveerd bedrag van € 4,6 miljoen voor het
Programma Jeugdgezondheidszorg aangewend?
Welke psychiatrische instellingen vallen in 2019 onder de
bestaande risicoregelingen?
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Nr.
248
249

250

251

252
253
254

255

256

257
258

259

260
261

262

263
264
265
266
267
268
269
270

Vraag
Welke resultaten zijn er het afgelopen jaar bereikt met het Akkoord
Verbetering Productsamenstelling?
Wat is het percentage van de mensen dat thuis zorg en ondersteuning ontvangt welke de mogelijkheid heeft om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren?
Hoe verhouden de drie maatschappelijke doelstellingen rondom
toegankelijkheid bij «algemene, levensfase overstijgende thema’s»
en «leven met een chronische ziekte en beperkingen» zich tot de
drie e-health-doelstellingen, zoals beschreven in de Kamerbrief
over e-health en zorgverbetering (27 529, nr. 130)?
Welke inzet is er afgelopen tien jaar geweest in voorlichting en
bewustwording ten aanzien van vaccinaties in het kader van het
Rijksvaccinatieprogramma?
Welke risico’s brengt de daling van de vaccinatiedekkingsgraad
met zich mee?
Wat gaat u doen om de vaccinatiedekkingsgraad weer te
verhogen?
Kunt u per productgroep inzichtelijk maken voor hoeveel producten er wel en voor hoeveel producten er geen afspraken zijn
gemaakt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling?
Kunt u een overzicht geven van de absolute levensverwachting in
jaren en de jaren daarvan in goed ervaren gezondheid onderverdeeld in laag, midden en hoog sociaaleconomische status én
minimum, modaal en hoog inkomen?
Welke acties onderneemt de regering de komende tijd om de
ambities en de deadline van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling eind 2020 te halen?
Hoeveel geld is er beschikbaar voor het Programma Kansrijke start
en hoe is dat bedrag opgebouwd?
Wat zijn de exacte uitgaven voor het Rijksvaccinatieprogramma,
zowel vanuit het Rijk, RIVM en Gemeentefonds, de komende jaren?
Kunnen deze uitgaven uitgesplitst worden over de diverse
kostenposten zoals inkoop, informatievoorziening, voorlichting en
uitvoer?
Hoe groot is de griepvaccinatiegraad onder ouderen op dit
moment? Welke stappen worden ondernomen om deze weer te
laten toenemen?
Worden binnen het Rijksvaccinatieprogramma acties ondernomen
specifiek gericht op de vaccinatiegraad onder ouderen?
Verwacht de regering, in het kader van vergrijzing, een toename
van het gebruik van vaccinaties onder ouderen? Zo ja, is de
regering hierop voorbereid en hoe?
Welke bedragen zijn gemoeid met de preventie van schadelijk
middelengebruik, onderverdeeld in alcohol, drugs en tabak en
waar wordt dit aan besteed?
Welke bedragen zijn gemoeid met depressiepreventie, suïcidepreventie en het voorkomen van overgewicht/obesitas?
Hoeveel jongeren zijn afgelopen jaar opgenomen op een alcoholpoli? Welke trend is er te zien?
Hoeveel alcoholpoli’s zijn er op dit moment in Nederland?
Wat is de gemiddelde leeftijd van jongeren die behandeld worden
voor «comazuipen»?
Wat zijn de omzet- en winstcijfers van de alcoholbranche?
Wat is de ontwikkeling van het aantal kinderen en jongeren dat de
afgelopen tien jaar is begonnen met roken?
Wat is de ontwikkeling van het aantal kinderen en jongeren dat de
afgelopen tien jaar is begonnen met roken van e-sigaretten?
Wat is de ontwikkeling van het aantal kinderen en jongeren dat de
afgelopen tien jaar is begonnen met het gebruik van soft- en
harddrugs?
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Nr.
271
272

273

274
275
276

277

278

279
280

281

282

283

284
285
286
287

288
289

Vraag
Welke vaccinaties voor kinderen en ouderen worden in 2018
vergoed?
Kunt u per type vaccinatie aangeven welke kosten de ontwikkeling
met zich meebrengt, zowel in totaal als per vaccinatie? Hoeveel
kost de aanschaf van een vaccinatie?
Worden de middelen die overgaan naar de gemeente met
betrekking tot de uitvoering van een deel van het Rijksvaccinatieprogramma gelabeld? Hoe wordt gegarandeerd dat gemeenten
deze middelen ook daadwerkelijk aan het Rijksvaccinatieprogramma besteden?
Wat zijn de ambities van het Nationaal Preventieakkoord per
thema?
Welke bedragen zijn beschikbaar voor het uitvoeren van de
verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord?
Welke partijen zijn er betrokken bij het opstellen van het Nationaal
Preventieakkoord en kunt u de verschillende partijen indelen per
sector? Op welke wijze is Caribisch Nederland vertegenwoordigd
in het Nationaal Preventieakkoord, zowel in het opstellen als in de
doelstellingen?
Wanneer verschijnt de advisering van het Zorginstituut en de
Gezondheidsraad over eventuele opname van de Niet-Invasieve
Prenatale Test (NIPT) in het basispakket?
Kunt u inzicht geven in de sociaaleconomische gezondheidsverschillen over de afgelopen jaren? Kunt u daarbij onderscheid
maken naar mensen met een laag, een modaal en een hoog
inkomen? Wat zijn tot nu toe de resultaten van de preventiecoalities?
Hoeveel preventiecoalities zijn er inmiddels gesloten?
Wat zijn de belangrijkste projecten waar het Nederlands
Lymeziekte-expertisecentrum momenteel mee bezig is? Wat zijn de
belangrijkste onderzoeksresultaten? Welke subsidies gaan er naar
welke onderzoeken?
Hoe verhoudt het plan om ongewenste (tiener)zwangerschappen
te voorkomen of te ondersteunen in Caribisch Nederland zich tot
de algemene plannen van onbedoelde zwangerschappen?
Welke alternatieven voor antibiotica zijn er op dit moment? Werken
deze alternatieven wel effectief wanneer er sprake is van antibioticaresistentie? Zo ja, naar welke innovaties, nieuwe middelen en
alternatieven bent u dan aanvullend op zoek?
Kunt u een uitsplitsing maken van de besteding van de middelen
die in het regeerakkoord voor de jaren 2018 tot en met 2021 zijn
gereserveerd voor preventie en ondersteuning bij onbedoelde
zwangerschappen (totaal € 53 miljoen)? Kunt u hierbij aangeven
welk deel van deze middelen bestemd is voor Kansrijke Start?
Hoe is de verdeling tussen de subsidie van FIOM en Siriz tot stand
gekomen?
Is er controle geweest op hoe het FIOM en Siriz functioneren? Zo
neen, waarom niet?
Is er controle geweest op de medische informatie die door Siriz is
verstrekt?
Kunt u aangeven hoeveel donorkinderen, geboren voor de
wetswijziging in 2004, er in Nederland zijn en wat het zou kosten
om de inschrijving in de Fiom KID (Kunstmatige Inseminatie met
Donorzaad) -DNA Databank voor deze kinderen te vergoeden?
In hoeverre gaat er komend jaar geld naar onderzoek dat de
effectiviteit van interventies op het gebied van leefstijl bekijkt?
Kan een overzicht worden gegeven van de onderzoeken die
momenteel lopen naar effectieve preventieve interventies? Welke
onderzoeken zullen in 2019 starten?
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Nr.
290

291
292

293

294
295
296

297
298
299
300

301

302

303
304

305

306
307
308
309
310

311

Vraag
Hoe verhoudt de focus op jongeren en jonge vrouwen zich tot de
aandacht voor de andere vier hoogrisicogroepen bij de
depressiepreventie?
Hoeveel geld is er in 2019 beschikbaar voor depressiepreventie en
hoe is dat bedrag opgebouwd?
In hoeverre worden momenteel kennis en onderzoeksresultaten
uitgewisseld met andere landen met als doel een nieuwe richtlijn
te ontwikkelen voor een effectieve behandeling van de Lymeziekte?
Wat gaat de regering concreet doen om de 1,5 miljoen mensen die
een chronische ziekten hebben gerelateerd aan voeding (hart- en
vaatziekten, chronische nierschade, diabetes type 2) terug te
dringen?
Hoe is men tot het gereserveerde bedrag van € 5 miljoen euro
voor de schikkingen inzake Mexicaanse griep gekomen?
Hoeveel mensen zijn gediagnosticeerd met narcolepsie na
vaccinatie tegen Mexicaanse griep?
Wat is de verklaring voor de teruglopende vaccinatiegraad? Heeft
deze teruglopende vaccinatiegraad consequenties voor de
griepvaccinatie?
Wat betekent de daling van de vaccinatiegraad voor het beleid ten
aanzien van de griepvaccinatie?
Welk gezondheidseffect heeft de dalende vaccinatiegraad?
Waarom zijn er nog geen cijfers over deelname aan het Nationaal
Programma Grieppreventie in 2017?
Welk vaccin krijgen mensen bij deelname aan het Nationaal
Programma Grieppreventie toegediend? In omringende landen
(onder andere Groot Brittannië, Duitsland, Denemarken) zijn ze
overgestapt op het quadrivalent vaccin; is dit in Nederland ook het
geval?
Welke acties worden ondernomen om de sinds 2005 continue
daling van het percentage deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma te keren?
Welke acties worden ondernomen om de sinds 2005 ingetreden
daling van het percentage deelname aan het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker te keren?
Welke acties worden ondernomen om de sinds 2005 ingetreden
daling van het percentage deelname aan de hielprik te keren?
Kan in een meerjarig overzicht voor de jaren 2018 tot en met 2023
worden weergegeven hoeveel er jaarlijks beschikbaar is voor de
uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma, hoeveel daarin voor
welke vaccinaties is geraamd en wat de eventuele budgettaire
ruimte nog is?
Zijn de voor het Rijksvaccinatieprogramma beschikbare middelen
voldoende om de vaccinatiegraad op het vereiste niveau te krijgen
inclusief een wenselijke uitbreiding van vaccinaties onder de
risicogroep ouderen?
Klopt het dat er geen middelen zijn gereserveerd voor een
pneumokokkenvaccinatie voor ouderen?
Wat zijn de budgettaire consequenties van het aanbieden van een
pneumokokkenvaccinatie aan ouderen vanaf 60 jaar?
Zijn er middelen gereserveerd voor een pneumokokkenvaccinatie
voor ouderen?
Hoeveel zou het kosten om een pneumokokkenvaccinatie aan te
bieden aan ouderen vanaf 60 jaar?
Hoeveel ziekenhuizen in Nederland zijn bezig met het concentreren, sluiten of afstoten van afdelingen en/of specialismen? Welke
ziekenhuizen zijn dit en welke afdelingen of specialismen betreft
het?
Hoeveel en welke ziekenhuisfusies hebben plaatsgevonden de
afgelopen tien jaar?
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Nr.
312
313

314
315
316
317
318
319
320
321
322

323
324
325
326

327
328

329
330

331

332

333

334

Vraag
Wat zijn de meest recente cijfers over babysterfte in Nederland?
Zijn er ten opzichte van andere jaren wijzigingen in de aanrijtijd
van ambulances bij acute problematiek of bij zwangerschap bij
vrouwen?
Hoeveel afdelingen Klinische Verloskunde zijn de afgelopen tien
jaar gesloten en welke ziekenhuizen betrof dit?
Hoeveel SEH’s zijn de afgelopen tien jaar gesloten en welke
ziekenhuizen betrof dit?
Hoeveel huisartsenposten zijn de afgelopen tien jaar gesloten en
welke ziekenhuizen betrof dit?
Hoeveel Intensive Care afdelingen (IC’s) zijn de afgelopen tien jaar
gesloten en welke ziekenhuizen betrof dit?
Hoeveel Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s) werken
er momenteel met een integrale bekostiging?
Hoeveel vrouwen kiezen voor een geboorte in het ziekenhuis om
geen eigen bijdrage hoeven te betalen?
Wat zijn de totale kosten van pretpoli’s en hoeveel kan worden
bespaard wanneer deze zorg wordt verplaatst naar de eerste lijn?
Is het aantal spoedeisende hulpposten in 2018 gewijzigd ten
opzichte van 2017? Zo ja, wat is het verschil?
Hoeveel patiëntenstops hebben welke ziekenhuizen dit jaar
afgekondigd? Kan per patiëntenstop hiervoor de reden worden
genoemd?
Hoe hoog is de overhead in de ziekenhuissector en hoeveel kan
hierop bezuinigd worden?
Hoe hoog is de bureaucratie in de ziekenhuissector en hoeveel kan
hierop bezuinigd worden?
Hoe hoog is de verspilling in de ziekenhuissector en hoeveel kan
hierop bezuinigd worden?
Wat is de ontwikkeling van het aantal patiënten dat in het
ziekenhuis wordt behandeld voor de jaren van 2006 tot en met
2018?
Wat is de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per behandelde
patiënt in ziekenhuizen voor de jaren van 2006 tot en met 2018?
Hoeveel eerstelijns hulpverblijven zijn er afgelopen jaren bijgekomen, wat waren de kosten hiervan en hoeveel mensen hebben hier
gebruik van gemaakt?
Hoeveel bedragen de kosten per ziekenhuis voor de toename van
het aantal ouderen die opgenomen werden in de ziekenhuizen?
Hoe kijkt u aan tegen een juridische borging voor de openbare
geestelijke gezondheidszorg (oggz)? Hoe kunnen gemeenten en
zorgverzekeraars geprikkeld of verplicht worden tot samenwerking?
Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke
premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan
zes maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie?
Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren zorg gemeden,
bijvoorbeeld door geen gebruik te maken van de doorverwijzing
door de huisarts of het niet ophalen van geneesmiddelen als
gevolg van het eigen risico?
Hoeveel subsidie wordt er gegeven voor de ontwikkeling van
ICT-toepassingen in zorginstellingen? Kunt u een overzicht geven
van de afgelopen zes jaar? Wie kreeg subsidie en waarvoor?
Bij hoeveel subsidieaanvragen voor ontwikkeling van ICTtoepassingen en/of de ontwikkeling van e-health-applicaties is
Focuscura de aanvrager, dan wel betrokken bij de aanvraag? Kunt
u een overzicht geven over de afgelopen zes jaar?
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Nr.
335

336

337
338
339
340
341
342
343

344
345
346
347
348

349

350

351
352
353
354

355
356

357

358

Vraag
Bij hoeveel subsidieaanvragen voor ontwikkeling van ICTtoepassingen en/of de ontwikkeling van e-health-applicaties is
Philips de aanvrager, dan wel betrokken bij de aanvraag? Kunt u
een overzicht geven van de afgelopen zes jaar?
Hoeveel subsidie wordt er gegeven voor de ontwikkeling van
e-health toepassingen? Kunt u een overzicht geven van de
afgelopen zes jaar? Wie kreeg subsidie en waarvoor?
Welke acties worden ondernomen om de privacy van gebruikers
van persoonlijke gezondheidsomgevingen te beschermen?
Welke kosten zijn er (op termijn) verbonden aan het gebruik van
een persoonlijke gezondheidsomgeving?
Welke kosten hebben gemeenten moeten maken om te voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
Welke kosten hebben zorginstellingen moeten maken om te
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Welke kosten hebben ziekenhuizen moeten maken om te voldoen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Waarom ziet u het alleen als uw taak om ICT-infrastructuur te
financieren, maar niet om hier ook een regierol in te nemen?
Zijn de lange termijndoelstellingen van het hoofdlijnenakkoord
huisartsenzorg 2019–2022 wel realistisch gezien de duur van de
looptijd van het akkoord?
Hoeveel is bezuinigd op de wijkverpleging vanaf 2015?
Kunt u een overzicht sturen van de uitgaven van de wijkverpleging
sinds 2015?
Hoe groot bedragen de personeelstekorten in de wijkverpleging en
palliatieve zorg?
Hoeveel patiëntenstops hebben plaatsgevonden in de
wijkverpleging?
Wat is de stand van zaken bij de doorontwikkeling van de richtlijn
Polyfarmacie bij ouderen, op welke resultaten op welke momenten
wordt er aangestuurd en welke budgetten worden hiervoor
ingezet?
Wat is de stand van zaken bij de doorontwikkeling van de richtlijn
Polyfarmacie bij ouderen, op welke resultaten op welke momenten
wordt er aangestuurd en welke budgetten worden hiervoor
ingezet?
Hoeveel medicatie (in bedragen en aantal medicijnen) wordt er
jaarlijks vernietigd na inlevering? Hoe is de ontwikkeling ten
opzichte van eerdere jaren?
Hoeveel apothekers zijn er?
Hoeveel apotheekhoudende huisartsen zijn er?
Bij welke medicijnen waren er afgelopen jaar tekorten en kon dit
niet geleverd worden?
Hoeveel geld zou het opleveren, wanneer de Wet geneesmiddelenprijzen aangepast zou worden naar voorbeeld van het Noorse
model?
Hoeveel apothekers bereiden zelf medicijnen?
Krijgt de nieuw opgerichte «Akwa» per 1 januari 2019 het beheer
over de Routine Outcome Monitoring (ROM) die wordt gebruikt
voor de kwaliteitsmetingen binnen de ggz? Is hiermee de discussie
over de inzet van de ROM binnen de ggz opgelost?
In welke mate wordt de veiligheid van medewerkers binnen de ggz
meegenomen in de nadere afspraken over de in- en uitstroom van
patiënten in beveiligde zorg?
Wat gaat het aangekondigde bekostigingsexperiment betekenen
voor de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de ggz? Wordt het
hiermee makkelijker om ervaringsdeskundigen binnen de ggz in te
zetten? Kunt u een indicatie geven hoeveel ervaringsdeskundigen
in 2019 in de ggz worden ingezet?
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Nr.
359

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

373
374

375

376
377

378

379

Vraag
Hoeveel bedden in de ggz in totaal zijn er sinds 2013 verdwenen;
dus hoeveel Intensief Beschermd Wonen (IBW)-bedden, hoeveel
klinische bedden, crisisbedden, bedden in de verslavingszorg,
bedden in de vrouwenopvang en bedden in de kinder- en
jeugd-ggz zijn er geschrapt? Indien dit niet bekend is, wordt dit op
korte termijn geïnventariseerd?
Hoe groot is de toename van verwarde personen in de samenleving sinds er gestart is met de afbouw van bedden in 2013?
Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen die sinds 2008 tot
en met heden op de ggz hebben plaatsgevonden?
Hoeveel is er sinds 2013 geïnvesteerd in de ambulante ggz?
Hoeveel patiëntenstops zijn er in 2016, 2017 en 2018 geweest in de
ggz, uitgesplitst per jaar?
Hoe is de onderschrijding van het ggz-budget in 2017 en 2018
besteed?
Hoeveel is bezuinigd op beschermd woonvormen?
Hoe groot zijn de tekorten op beschikbare plekken in beschermd
woonvormen?
Hoe vaak hebben zorgverzekeraars extra ggz-zorg ingekocht, na
bereiken van het budgetplafonds?
Hoe groot is het personeelstekort in de ggz?
Waar in de ggz wordt er al gewerkt met prestatiebekostiging?
Bij hoeveel zorgaanbieders in de ggz zijn er wachtlijsten en hoe
groot zijn deze wachtlijsten?
Op basis van welke factoren wordt in 2020 de stand van zaken
rondom collectiviteiten gemeten?
Lagen de 150 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen
bovenop de 610 plekken binnen het advies van het Capaciteitsorgaan? Zo nee, waarom is van dit advies afgeweken?
Welke opleidingen dragen het meeste bij aan het oplossen van de
wachttijden binnen de ggz?
Kunt u specifieker zijn over de wijze waarop de Kamer op de
hoogte wordt gehouden over de voortgang van het traject rondom
wachttijden? Hoe verhoudt deze ambitie zich tot de afspraak dat de
wachttijden binnen de ggz op 1 januari 2019 weer binnen de
Treeknorm moeten vallen?
Kunt u een overzicht van de gemeenten geven waar extra inzet
nodig is om te komen tot een volledig landelijke dekkende aanpak
van personen met verward gedrag? Kunt u daarbij specificeren
waar het op dit moment bij die gemeenten nog aan schort?
Kunt u een uiteenzetting geven wat de negatieve effecten zijn van
niet-gecontracteerde zorg voor het functioneren van de ggz?
Wordt in het onderzoek naar niet-gecontracteerde zorg binnen de
ggz ook gekeken naar dit soort vormen van zorg die in het
buitenland worden verleend? Is het mogelijk om een overzicht te
geven op welke schaal gebruik wordt gemaakt van ggz-zorg die in
het buitenland wordt verleend?
Hoe ziet de voorziene planning van de uitvoering en evaluatie van
deze pilots eruit en wanneer wordt het definitieve model
vastgesteld?
Hoe kijkt u aan tegen de suggestie in het eindadvies van het
Schakelteam om het invoeren van het landelijk meldnummer voor
Personen verward gedrag / kwetsbare personen naar voren te
halen, in plaats van als sluitstuk voor een landelijk dekkend
netwerk van regionale en lokale meldpunten te beschouwen? Bent
u bereid om een verkennend onderzoek te doen? Hoe ziet u de
verbinding met andere landelijke nummers zoals bijvoorbeeld
Veilig Thuis?
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Nr.
380

381

382
383

384

385

386

387

388
389

390

391

392
393

394

Vraag
Bent u bereid om in het onderzoek naar de samenstelling van de
groep verwarde personen ook het drugs- en medicijngebruik mee
te nemen?
Hoe kijkt u aan tegen het belang van sociaal-medische factoren bij
het ontstaan van verward gedrag? Hoe ziet u de rol van de GGD bij
het uitvoeren van triage aan de voorkant waardoor voorkomen
wordt dat kwetsbare mensen op de verkeerde plek terechtkomen?
Hoe verhoudt de aanpak van personen met verward gedrag zich
tot de Wet verplichte ggz die op 1 januari 2020 van start gaat?
Kunt u inzichtelijk maken wat de resultaten zullen zijn van het
«stimuleren van e-health en versterken inzet ICT ggz» voor een
bedrag van ruim € 39 miljoen in 2019 en € 17 miljoen in 2020? In
de jaren daarna zijn hiervoor geen middelen gereserveerd;
betekent dit dat de gewenste effecten vanaf 2021 zijn gerealiseerd?
Kunt u een verklaring geven waarom er nog tot 2023 budgetten
worden gereserveerd voor een «sluitende aanpak personen met
verward gedrag», terwijl alle gemeenten/regio’s uiterlijk eind 2018
over een sluitende aanpak moeten beschikken?
Voor de medisch-specialistische zorg is landelijk een maximale
volumegroei beschikbaar van 0,8 procent in 2019, 0,6 procent in
2020, 0,3 procent in 2021 en 0,0 procent in 2022, exclusief de
indexatie voor loon- en prijsbijstelling; dit moet gedeeltelijk
gerealiseerd worden door een verschuiving van tweedelijnszorg
naar de eerste lijn. Hoeveel geld wordt hiermee bespaard? Hoe
wordt de eerste lijn gecompenseerd voor deze extra taken?
Waarom is ervoor gekozen om alleen middelen te reserveren voor
de implementatie van de Wet verplichte ggz in het jaar 2019?
Wordt hiermee de verwachting uitgesproken dat bij de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2020 alle betrokkenen voldoende
zijn geïnformeerd om hiermee te werken? Waar baseert u de
inschatting op dat een jaar voldoende is om een dergelijke
omvangrijke wet te implementeren?
Waarom kiest u ervoor om de benodigde investering in de
gezamenlijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg uit het
kader verloskunde te financieren, daar waar dit ten goede komt
aan de cliënt en alle geboortezorg professionals in de keten?
Op welke wijze worden VSV’s financieel ondersteund bij de
implementatie van de Zorgstandaard in hun regio?
Op welke wijze worden VSV’s financieel ondersteund in de extra
taken, zoals onder andere de onderlinge consultatie en het
Multidisciplinair Overleg (MDO), het coördinerend zorgverlenerschap en het vormgeven van de kwaliteitscyclus, die uit de
Zorgstandaard voortvloeien?
Welke rol speelt u bij het stimuleren van de juiste zorg op de juiste
plek in de geboortezorg, parallel aan de afspraken die in de
hoofdlijnenakkoorden medisch specialistische zorg en huisartsenzorg zijn gemaakt?
Waarom moet een vrouw haar zorgvraag eerst zelf formuleren en
mag een verloskundige niet actief een preconceptieconsult ten
laste van de Zorgverzekeringswet aanbieden aan kwetsbare
doelgroepen?
Hoe gaat u bereiken dat vrouwen goed voorbereid zwanger zijn?
Welke rol speelt de preconceptiezorg in die ambitie?
Overweegt de overheid een vergoeding voor
preconceptieconsulten/ kinderwensspreekuren door verloskundigen?
Welke rol speelt de (zelfstandige) verloskundige in het Caribisch
deel van ons Koninkrijk in de ambities van de overheid op het
thema «preventie»?
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Nr.
395

396
397

398

399
400

401

402

403

404
405

406
407

408
409
410
411
412
413

414
415
416
417

Vraag
Kunt u een inschatting maken van het aantal mensen in Nederland
dat gebruik zou moeten maken van een tolkentelefoon om hun
recht op informatie en toestemming in de behandelrelatie te
kunnen uitoefenen? Wat zou het budgettaire beslag zijn als deze
mensen van overheidswege gebruik kunnen maken van de
tolkentelefoon?
Hoe wordt het geld voor de digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg aangewend?
Welke activiteiten met betrekking tot orgaandonatie vinden nog
meer plaats naast de activiteiten rond invoering van het actief
donorregistratiesysteem?
Zijn er, naast de extra middelen voor het actief donorregistratiesysteem, nog extra middelen beschikbaar voor het verhogen van het
aantal organen voor donatie? Zo ja, waarvoor worden deze
middelen aangewend?
Wat is de stand van zaken rond de aangepaste standaarden
transplantatiegeneeskunde?
Is er al een tussenstand te geven van de effecten op de kwaliteit
van leven van mensen die gebruik maken van de zorg die
voortkomt uit de tweejarige pilot psychosociale zorg bij somatische aandoeningen?
Kan een stand van zaken worden gegeven van het systematisch
doorlichten van het basispakket? Welke onderzoeken zullen in 2019
worden uitgevoerd?
Hoeveel mensen maken gebruik van Wmo-voorzieningen in 2017,
respectievelijk 2018? Hoeveel mensen betalen in respectievelijk
2017 en 2018 meer dan € 17,50 aan eigen bijdrage per vier weken?
Hoeveel mensen maken gebruik van de Wmo, uitgesplitst in
thuiszorg, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en
hulpmiddelen (en/of een combinatie hiervan)?
Hoeveel bezwaren zijn ingediend tegen besluiten van de gemeenten, als het gaat om de Wmo?
Hoeveel rechtszaken zijn gehouden tegen besluiten van de
gemeenten, als het gaat om de Wmo? Hoeveel was dit in 2015,
2016, 2017 en 2018?
Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg
vanuit de Wmo, omdat ze dit niet meer kunnen betalen?
Kunt u een overzicht sturen hoeveel gemeenten externe adviesbureaus hebben ingeschakeld met betrekking tot de decentralisatie
en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
Hoeveel Wmo-regio’s zijn er?
Hoeveel Wmo overlegtafels zijn er georganiseerd, hoe vaak vinden
deze plaats en wie zitten aan deze overlegtafels?
Welke partijen van de overlegtafels zijn gesubsidieerd door het
Ministerie van VWS?
In welke gemeenten worden maximale inkomensgrenzen
gehanteerd?
Zijn er Wmo-verordeningen aangepast of vernietigd? Zo ja, bij
welke gemeenten en met welke reden?
Hoeveel gemeenten zijn door u op de vingers getikt, omdat zij
Wmo-beleid uitvoerden die in strijd met de wetgeving was over
2017 en 2018? Welke gemeenten waren dit en waarom?
Hoeveel verordeningen zijn vernietigd als het gaat om de Wmo
2015?
In hoeveel en welke gemeenten nu nog alfahulpen ingezet?
Hoeveel en welke gemeenten hanteren nu nog alfacheques?
Wat kost de Wmo jaarlijks uitgesplitst in huishoudelijke verzorging,
vervoer en hulpmiddelen?
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Nr.
418

419
420

421
422

423
424

425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

439
440
441
442
443
444

445

446

Vraag
Kunt u in een tabel aangeven wat de bezuinigingen zijn geweest op
de huishoudelijke verzorging, begeleiding en dagbesteding vanaf
2015?
Hoeveel is er minder bezuinigd op de huishoudelijke verzorging,
dagbesteding en begeleiding?
Hoeveel mensen zijn er geherindiceerd afgelopen jaar en hoeveel
mensen hebben minder uren/meer uren/dezelfde uren gekregen –
zowel voor Wlz- als Wmo-zorg?
Hoeveel en welke gemeenten hanteren voor de indicatiestelling de
norm: «Resultaatgericht schoon huis»?
Hoeveel rechtszaken hebben plaatsgevonden bij gemeenten die
voor de indicatiestelling de norm: «Resultaatgericht schoon huis»
hanteren? Hoeveel rechtszaken hebben gemeenten hierin
verloren?
Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn in de afgelopen jaren
gekort in hun loon?
Hoe ziet de verdeelsleutel eruit voor de uitkering in de gemeentefondsen van gemeenten voor de Wmo, dagbesteding, begeleiding,
beschermd woonvormen en de jeugdzorg?
Hoeveel en welke thuiszorgorganisaties zijn in 2017 en 2018 failliet
gegaan?
Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn vanaf 2015 ontslagen?
Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn geconfronteerd met
loondump?
Hoeveel is er uitgegeven aan de Wmo vanaf 2010 tot en met 2018?
Hoeveel is er bezuinigd op de Wmo vanaf 2006 tot en met 2018?
Hoeveel is er bezuinigd op de huishoudelijke verzorging vanaf
2006 tot en met 2018?
Hoeveel is er bezuinigd op het budget van beschermd
woonvormen?
Wat zijn de minimumtarieven die gehanteerd mogen worden voor
huishoudelijke verzorging?
Welke gemeenten hanteren te lage tarieven voor huishoudelijke
verzorging?
Hoeveel dagbestedingslocaties zijn er? Hoeveel dagbestedingslocaties zijn gesloten vanaf 2015?
Hoeveel thuiszorgmedewerkers zitten momenteel nog steeds
zonder werk?
Hoeveel mensen zijn gekort in hun uren huishoudelijke verzorging,
uitgesplitst per gemeente?
Hoeveel mensen zijn hun zorg vanuit de Wmo kwijtgeraakt,
uitgesplitst per gemeente?
Hoeveel gemeenten hebben tot nu toe hun beleid aangepast
conform de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep? Welke
gemeenten hebben hun beleid nog niet aangepast?
Wat waren de uitvoeringskosten van de Wmo 2015?
Met hoeveel procent is de bureaucratie in de Wmo toegenomen?
Welk bedrag is hiermee gemoeid?
Hoeveel zorgwoningen zijn er in Nederland?
Hoe groot is het tekort van het aantal zorgwoningen?
Hoeveel mensen zijn langer thuis blijven wonen sinds de
decentralisaties?
Hoeveel en/of welke gemeenten verstrekken een tegemoetkoming
aan mensen met hoge zorgkosten en hoeveel of welke gemeenten
verstrekken dit niet? Kunt u hiervan een overzicht sturen?
Hoeveel mensen maken gebruik van de Wlz in de periode
2015–2018? Hoeveel mensen zullen in 2019 gebruik maken van de
Wlz?
Hoeveel bedragen de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten
in de jaren 2015–2019, uitgesplitst naar domein?
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Nr.
447

448

449
450
451
452
453
454

455
456
457

458

459
460
461
462
463

464

465
466

Vraag
Hoeveel persoonsgebonden budgetten zijn dit jaar afgegeven,
uitgesplitst naar de vier zorgdomeinen (Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet
en Zvw)?
Zijn er nog mensen met een zogenoemd lichte zorgzwaarte
indicatie?
Hoeveel mensen hebben indicatie ZZP 1? Hoeveel plekken worden
er nog gefinancierd?
Hoeveel mensen hebben indicatie ZZP 2? Hoeveel plekken worden
er nog gefinancierd?
Hoeveel mensen hebben indictie ZZP 3? Hoeveel plekken worden
er nog gefinancierd?
Kunt u dit uitsplitsen per sector?
Hoeveel mensen met een licht Zorgzwaartepakket wonen in een
instelling, uitgesplitst per sector?
Wat zijn de kosten per ZZP VV 4 tot en met ZZP VV9 in 2018 en
2019 uitgesplitst in hotel-, zorg- en huisvestigingskosten per jaar?
Hoeveel mensen hebben een Wlz-indicatie, uitgesplitst per sector
en Zorgzwaartepakket?
Hoeveel mensen met een licht Zorgzwaartepakket, ZZP 1 tot en
met 3, wonen zelfstandig?
Welk resultaat wordt nagestreefd voor hogere clienttevredenheid?
Hoeveel hoger dan wat, met welke cijfers wordt dit vergeleken?
Welk resultaat wordt nagestreefd voor meer tevreden zorgverleners? Hoeveel meer tevreden dan wat, met welke cijfers wordt dit
vergeleken?
Wat is de beste verhouding van het aantal bewoners op het aantal
zorgverleners gedurende de dag?
Wat is de beste verhouding van het aantal bewoners op het aantal
zorgverleners gedurende de nacht?
In de begroting van het Ministerie van VWS voor het jaar 2015
schreef uw voorganger dat er op dat moment nog 17.500 plekken
in de categorie ZZP 1–3 werden gefinancierd, hoeveel plekken
worden er per 1-1-2019 nog gefinancierd?
Hoe ontwikkelen de kwaliteitsplannen inclusief de kwaliteitsbudgetten zich binnen de verpleeghuiszorg in het kader van Thuis in
het Verpleeghuis? Gemiddeld genomen, hoe voldoen instellingen
aan de 85:15 norm?
Hoe staat het met de kwaliteitsplannen verpleeghuizen; wat is de
stand van zaken?
Hoeveel kwaliteitsplannen liggen klaar?
Hoeveel zorgverleners zijn er afgelopen jaar bijgekomen in de
verpleeghuizen?
Welke experimenten worden in het kader van het Programma
Langer thuis uitgevoerd met de sociale benadering van dementie?
Hoeveel is er in de jaren 2018 tot en met 2023 per jaar beschikbaar
voor de nieuwe innovatieregelingen voor nieuwe woonvormen
voor ouderen?
Hoeveel is er in de jaren 2018 tot en met 2023 per jaar beschikbaar
voor de nieuwe innovatieregeling voor nieuwe woonvormen voor
ouderen?
Zijn er ook middelen beschikbaar voor het stimuleren van nieuwe
tussenwoonvormen, en zo ja, welke en hoeveel?
Welke kwantitatieve doelstellingen in welke jaren zijn verbonden
aan het Programma Langer thuis, en welk verband bestaat er
tussen de in te zetten begrotings- dan wel premiemiddelen en de
te behalen doelstellingen? Met welk middel moet welk doel
gerealiseerd worden?
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Nr.
467

468
469

470
471

472
473
474

475

476
477
478
479
480
481
482
483

484

485

486

487

Vraag
Kan toegelicht worden wat de «Community of Practice» op het
gebied van ouderenhuisvesting precies is, uit wie deze bestaat,
welke doelstellingen deze heeft, wat de relatie met het Ministerie
van VWS is en welke budgettaire middelen hiermee gemoeid zijn?
Zijn er middelen beschikbaar voor het stimuleren van nieuwe
tussenwoonvormen, en zo ja, welke en hoeveel?
Hoeveel budget is er in de jaren 2018 tot en met 2023 per jaar
beschikbaar voor de nieuwe innovatieregeling voor nieuwe
woonvormen voor ouderen?
Zijn er ook middelen beschikbaar voor het stimuleren van nieuwe
tussenwoonvormen, en zo ja, welke en hoeveel?
Hoe wordt er in het zorgplan voor de laatste levensfase aandacht
besteed aan het verder verduidelijken (bijvoorbeeld door middel
van een register) van de positie van een arts ten opzichte van
euthanasie? Hoeveel middelen worden hiervoor vrijgemaakt?
Waaraan gaan de regeerakkoordmiddelen voor levensbegeleiders/
geestelijke verzorging per jaar besteed worden?
Hoeveel budget is er de komende jaren beschikbaar voor initiatieven op het gebied van levensvragen en -begeleiding van ouderen?
Wat is de stand van zaken met het rapport Beperkt weerbaar? Zijn
er de afgelopen jaren verbeteringen bereikt of juist niet? Kunt u
een toelichting geven?
Door wie zal er in 2019 vervolg gegeven worden aan de bevindingen van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek en waarom
gebeurt dat nog niet in 2018?
Wat gebeurt er tussen juli 2018 en 2019 met betrekking tot de
ontwikkelde aanpak van onafhankelijke cliëntondersteuning?
Wat was de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor
zowel de Wmo als Wlz over 2018?
Wat wordt de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor
zowel de Wmo als Wlz in 2018?
Hoeveel en welke gemeenten hebben de eigen bijdrage voor zorg
verhoogd?
Welke gemeenten vragen geen eigen bijdrage voor zorg en
voorzieningen uit de Wmo?
Wie verzorgt de voorlichting over juridische, fiscale en financiële
gevolgen van nieuwe woonvormen, zoals een mantelzorgwoning?
Waar wordt het geld voor de Brede aanpak Licht verstandelijke
beperking (LVB), daklozen en zwerfjongeren aan besteed?
Is de € 2 miljoen die bestemd is voor het Programma Onbeperkt
meedoen bedoeld voor het gehele programma (inclusief de
activiteiten die onder de departementen van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vallen), of alleen
voor de VWS-activiteiten van dit programma?
Hoe verhouden de uitgaven in 2018 van € 3,1 miljoen aan het
Programma Onbeperkt Meedoen zich tot de uitgaven die gepland
zijn voor de implementatie van het programma?
Op basis waarvan is besloten de subsidie aan Vilans per 2019 te
verlagen met circa € 130.000? Beschikt Vilans in 2019 ondanks
deze verlaagde subsidie over dezelfde middelen als in 2018?
Kunt u aangeven waaraan de impulsgelden van € 1,5 miljoen voor
zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap in 2019 en
verdere jaren worden besteed?
Hoe borgt u de continuïteit van het dementiebeleid vanaf 2021, na
het aflopen van de jaarlijkse subsidie van € 3,4 miljoen?
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Nr.
488

489

490

491

492

493

494

495
496

497
498
499

500
501
502

Vraag
Hoe borgt u de continuïteit van het dementiebeleid vanaf 2021, na
het aflopen van de jaarlijkse subsidie van € 3,4 miljoen op
subartikel 2 (Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten) van begrotingsartikel 3 (Langdurige zorg
en ondersteuning)?
Vanaf 2019 wil de Minister met de nieuwe Stimuleringsregeling
E-health Thuis een impuls geven aan de opschaling en borging van
e-health-toepassingen die mensen thuis ondersteuning en zorg
bieden; hoe wordt deze regeling vormgegeven? Hoe worden
patiënten en cliënten betrokken bij het bedenken, opzetten en
uitvoeren van deze plannen? Welke voorwaarden gelden er om
gebruik te mogen maken van deze regeling? Hoe worden cliënten
en patiënten over deze regeling geïnformeerd?
Hoe wordt de Stimuleringsregeling E-health Thuis, die een impuls
moet geven aan de opschaling en borging van e-healthtoepassingen die mensen thuis ondersteuning en zorg bieden,
vormgegeven? Op welke wijze worden patiënten en cliënten
betrokken bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van deze
plannen? Welke voorwaarden gelden er om gebruik te mogen
maken van deze regeling? Hoe worden cliënten en patiënten over
deze regeling geïnformeerd? Zal worden gemonitord of met
behulp van deze regeling mensen daadwerkelijk langer en veilig
thuis kunnen wonen?
Hoe verhoudt de € 13,9 miljoen die beschikbaar is gesteld voor
cliëntondersteuning in 2019 zich tot de € 15 miljoen die hiervoor
vanuit de aanvullende post Financiën zijn vrijgegeven?
Aan welke organisatie zal de subsidie van € 1,5 miljoen voor de
hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en tienermoeders worden
verleend?
Wat is de huidige verhouding van landelijke en decentrale functies
op het gebied van hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen en
tienermoeders?
Waarom is er bij de subsidie voor zorg en ondersteuning bij
onbedoelde zwangerschap als uitgangspunt gekozen voor
landelijke expertise en functies in plaats van decentrale hulp en
ondersteuning?
Waar zal de zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
uit bestaan?
Aan welke doeleinden zullen de subsidies en opdrachten worden
besteed voor de uitvoering van het Programma Thuis in het
Verpleeghuis – Waardigheid en Trots op elke locatie?
Wat hebben de betrokken partijen geconcludeerd in de zomer van
2018 en wanneer kan de Kamer de regeling tegemoet zien?
Hoeveel personen maken gebruik van Valysvervoer, leerlingvervoer en zittend ziekenvervoer?
Hoeveel klachten en bezwaren heeft Valys in 2018 ontvangen en
hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren? Is hierin een trend
waarneembaar?
Hoeveel personen maken gebruik van vervoer van- en naar
dagbesteding?
Hoeveel mensen moeten onterecht een eigen bijdrage betalen van
vervoer van- en naar de dagbesteding?
Valt begeleiding bij vervoer van- en naar de dagbesteding onder de
huidige bekostiging of dienen mensen dit zelf te betalen?
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Nr.
503

504

505

506

507
508

509
510

511

512
513
514

515

516
517

Vraag
Hoe wordt binnen de derde pijler van het Deltaplan Dementie, de
(regel)ruimte voor dementiezorg, rekening gehouden met de
mogelijke noodzaak om ook financiële zaken te laten behartigen als
men dat zelf niet meer kan? Zijn hierover afspraken met gemeenten en zorgverzekeraars, bijvoorbeeld ten aanzien van
communicatie?
Wordt binnen het Deltaplan Dementie en de keten aan dementiezorg gewezen op de mogelijkheden van het levenstestament voor
mensen?
Hoeveel meer zorgverleners kunnen zorgaanbieders meer in dienst
nemen voor de in 2019 extra beschikbaar gestelde € 600 miljoen?
Wat is het streven? Hoe wordt dit bijgehouden?
Het negatieve saldo dat met de nieuwe Rijksbijdrage Wlz wordt
weggewerkt is puur administratief en heeft geen materiele
betekenis; welke effecten zouden optreden als er geen Rijksbijdrage Wlz wordt ingesteld en het negatieve saldo blijft staan?
Hoeveel persoonlijke gezondheidsomgevingen worden er op dit
moment ontwikkeld?
Kunt u een overzicht geven van de concrete indicatoren aan de
hand waarvan de Kamer in het voor- en najaar 2019 wordt
gerapporteerd over de resultaten uit het Actieprogramma Werken
in de Zorg? Waarom is er gekozen voor deze indicatoren? Zijn er
ook nog indicatoren afgevallen?
Wie zitten er allemaal in de commissie Werken in de zorg? Hoe is
de samenstelling van deze commissie tot stand gekomen?
Kunt u inzicht geven van welke partijen op regionaal niveau
samenwerken binnen de 24 Regionale Actieplannen Aanpak
Tekorten (RAAT’s)? Op welke wijze is hierin de stem van de
betrokken zorgmedewerkers direct gewaarborgd? Zijn de patiënten
hier ook in vertegenwoordigd?
Op welke wijze wordt in de monitoring van het Actieprogramma
Werken in de Zorg een relatie gelegd met andere sectoren waar
mensen worden gezocht, een lage werkloosheid en de huidige
hoogconjunctuur? Is er op rijksniveau een totaalbeeld van alle
vacatures die moeten worden vervuld en het aanwezige arbeidspotentieel (inclusief het passende opleidingsniveau)? Zo ja, kunt u
hier een overzicht van geven? Zo nee, bent u bereid deze te
maken?
Voor hoeveel procent van de ziektelast bestaat er nu inzicht in
uitkomsten voor de patiënt?
Wat is de planning voor de evaluatie van de projecten ten aanzien
van de Maatschappelijke diensttijd?
Budget voor de Maatschappelijke diensttijd wordt van 2019
overgeheveld naar 2018, betekent dit dat er voor de (wellicht)
definitieve invoering van de Maatschappelijke diensttijd in 2019
minder budget beschikbaar is?
Gekeken naar het totaal beschikbare budget voor de gehonoreerde
projecten binnen de Maatschappelijke diensttijd en het beoogde
aantal deelnemende jongeren, klopt het dat er dan meer dan
€ 1.000 per (direct) beoogd deelnemende jongere beschikbaar is?
Hoeveel projectvoorstellen voor de Maatschappelijke diensttijd zijn
er in totaal ingediend?
Lopen de gehonoreerde projecten voor de Maatschappelijke
diensttijd verspreid over heel Nederland? Zijn er projecten in alle
provincies van Nederland? Zo nee, wordt aan die delen van
Nederland in de volgende ronde extra aandacht besteed?
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Nr.
518

519

520

521

522

523

524

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

Vraag
Kunt u verklaren waarom de uitgaven voor Stageplaatsen
zorg/Stagefonds gelijk blijven op € 112 miljoen in de komende
jaren, terwijl er ingezet wordt op meer mensen die gaan instromen
in de zorg?
Waarom is er geen noodzaak meer om te investeren in de
zorgbrede arbeidsmarktagenda na 2020? Is uw voorspelling dat de
tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg dan zijn opgelost? Zo ja,
kunt u een toelichting geven hoe zich dit verhoudt tot een stijgende
zorgvraag en een aanhoudende vergrijzing?
Waarom is er geen noodzaak meer om te investeren in de
Arbeidsmarktagenda Verpleeghuizen na 2021? Is uw voorstelling
dat de tekorten in de verpleeghuiszorg dan zijn opgelost? Zo ja,
kunt u een toelichting geven hoe dit zich verhoudt tot een stijgende
zorgvraag en een aanhoudende vergrijzing?
Betekent het toegenomen begrote bedrag ook dat de numerus
fixus is aangepast? Zo ja, met hoeveel? Is dit een structurele
wijziging of kan deze nog bijgesteld worden? Waarop is de
aanpassing van de numerus fixus gebaseerd?
Vanaf 2018 is er een lager bedrag begroot voor de Kwaliteitsimpuls
personeel ziekenhuiszorg dan 2017. Hoe kon er een lager bedrag
begroot worden terwijl er wel aan de kwaliteitsstandaarden
voldaan moet blijven worden?
Maakt de op bladzijde 79 genoemde jaarlijkse € 3 miljoen voor
curatieve zorg in het kader van het vervolg op het ZonMwonderzoeksprogramma Memorabel (deel 2) volledig deel uit van de
reeks «ZonMw programmering» op begrotingsartikel 4 (Zorgbreed
beleid) en voor welke jaren is dit het geval? Zo nee, waar is deze
€ 3 miljoen dan wel te traceren?
Hoe kijkt u aan tegen de Rijksverantwoordelijkheid om voldoende
personeel in de sector publieke gezondheid te realiseren? Welke
rol neemt het Ministerie van VWS om te garanderen dat de
basistaken in deze sector, Jeugdgezondheidszorg, Infectieziekten
en Medische milieukunde op peil blijven?
Hoeveel hbo-verpleegkundigen zijn er in 2018 werkzaam in de
zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel mbo-verpleegkundigen zijn er in 2018 werkzaam in de
zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn er in 2018 werkzaam in de
thuiszorg?
Hoeveel verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (IG) zijn er in
2018 werkzaam in de zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel verzorgenden zijn er in 2018 werkzaam in de zorg,
uitgesplitst per sector?
Hoeveel helpenden zijn er in 2018 werkzaam in de zorg, uitgesplitst
per sector?
Hoeveel alfahulpen zijn er in 2018 werkzaam in de zorg?
Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn er in 2018 werkzaam in de
zorg?
Hoeveel medisch specialisten, uitgesplitst per beroep zijn er in
2018 werkzaam in de zorg?
Hoeveel verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen zijn
er werkzaam in 2018?
Hoeveel huisartsen zijn er in 2018 werkzaam in de zorg?
Hoeveel verpleeghuisartsen zijn er in 2018 werkzaam in de zorg?
Hoeveel nurse practitioners en physician assistants zijn er in 2018
werkzaam in de zorg?
Hoeveel tandartsen en mondhygiënisten werken er in Nederland?
Hoeveel anesthesisten zijn er in 2018 werkzaam in de zorg?
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Nr.
540

541
542
543
544

545
546
547
548

549
550
551
552
553
554

555
556
557
558
559
560
561

562
563
564
565

566

Vraag
Hoeveel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werken jaarlijks in
de zorg per sector? Kan een overzicht gegeven worden van 2015
tot en met 2018?
Wat kosten de zzp’ers jaarlijks?
Hoeveel bemiddelingsbureaus zijn er in Nederland die zzp’ers
inzetten voor de zorg?
Hoeveel bemiddelingsbureaus zijn er in Nederland die zzp’ers
inzetten voor de zorg?
Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er in 2018 bijgekomen, uitgesplitst
naar artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en
physician assistants?
Hoeveel opleidingsplaatsen zijn opgevuld door zorgverleners
afkomstig uit het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen per sector?
Hoeveel buitenlandse zorgverleners zijn geweigerd om in
Nederland te komen werken omdat zij niet voldoen aan de eisen?
Uit welke landen wordt buitenlands personeel aangetrokken om te
werken in de zorg in Nederland?
Hoeveel waarschuwingen heeft Nederland ontvangen en gegeven
aan andere lidstaten over zorgverleners die niet meer mogen
werken vanwege eerdere incidenten?
Welke besparing op personeelskosten moet buitenlands personeel
opleveren in verhouding tot Nederlands personeel?
Hoeveel zorgverleners hebben een beroepsverbod gekregen?
Hoe hoog is het ziekteverzuim onder zorgverleners, uitgesplitst per
zorgsector?
Wat is de gemiddelde uittredeleeftijd van zorgverleners, uitgesplitst per zorgsector?
In welke regio’s is er een tekort aan zorgpersoneel, en aan welk
zorgpersoneel?
Hoeveel mensen zijn geregistreerd in de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (BIG) en hoeveel mensen zijn dit per
beroepsgroep?
Hoe wordt gecontroleerd of zorgverleners die werkzaam zijn in de
zorg daadwerkelijk geregistreerd staan in het BIG-register?
Hoeveel en welke zorgorganisaties maken gebruik van een au pair
regeling, als het gaat om zorg?
Welke maatregelen treft u om de agressie tegen hulpverleners in
de zorg aan te pakken?
Hoe groot zijn de wachtlijsten voor de hbo-verpleegkundige
opleiding?
Zijn er wachtlijsten voor andere zorgberoepen? Zo ja, welke? En
hoe lang bedraagt de wachttijd gemiddeld?
Hoeveel opleidingsplekken zijn er in Nederland voor zorgopleidingen en voor welke niveaus?
Hoeveel zorgverleners zijn in 2018 ontslagen vanwege bezuinigingen, uitgesplitst per zorgsector en beroep? Wat zijn de cijfers van
voorgaande jaren?
Hoeveel zorgverleners die in de afgelopen jaren ontslagen zijn
hebben inmiddels weer een baan (in de zorg) kunnen vinden?
Hoeveel werkzoekenden zijn er in de zorg per sector en
functieniveau?
Waar komen verpleegkundige specialisten en physician assistants
terecht?
Hoeveel geld komt er beschikbaar voor beleid om het vak van
jeugdarts en jeugdverpleegkundige onder de aandacht van
studenten te brengen?
Waar zijn de prognoses van de tekorten in de zorg uit het Actieprogramma Werken in de Zorg op gebaseerd als de verwachte
zorgvraag nog in kaart moeten worden gebracht?
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Nr.
567
568

569

570
571
572

573
574
575
576
577

578
579
580
581

582

583
584
585
586
587
588
589
590
591

Vraag
Wat gebeurt er in 2019 met de overige € 15 miljoen die niet
specifiek voor verpleeghuizen is?
Hoeveel fraude in euro’s is er daadwerkelijk vastgesteld per
zorgwet (Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw) en zorgvorm (zorg in
natura en pgb) sinds 2012? Hoe groot waren de zorguitgaven per
zorgwet in diezelfde periode? Hoe groot was het vermoeden van
fraude in euro’s per zorgwet? Hoe groot is het percentage
vermoede fraude dat uiteindelijk geen fraude bleek te zijn?
Welke objectiveerbare criteria of verwijsindexen heeft de
beroepsgroep/branche Jeugdhulp momenteel in gebruik om
diagnostiek en verwijzing te stroomlijnen?
Welke objectiveerbare criteria gebruikt de beroepsgroep/branche
Jeugdhulp voor het meten van kwaliteit?
Welke cijfers gebruiken andere Europese landen om de vraag naar,
zorg in en kwaliteit van Jeugdhulp te meten?
Is het mogelijk een overzicht te geven van actuele Europese cijfers
en de Nederlandse cijfers als het gaat om vraag naar-, zorg in- en
kwaliteit van Jeugdhulp?
Kunt u de uitgaven van de Jeugdzorg op een rij zetten van de jaren
2015 tot en met 2018?
Zijn er wachtlijsten bij jeugdinstellingen en jeugdreclassering? En
zo ja, wat is de omvang van deze wachtlijsten?
Hoeveel kinderen maken gebruik van de jeugdzorg en jeugd-ggz?
Hoeveel jeugdigen maken vanaf 2015 gebruik van de Jeugdwet, in
aantallen?
Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd? Wat zijn voor alle zes de actielijnen de
belangrijkste resultaten?
Bij hoeveel gemeenten zijn er tekorten op de jeugdzorgbudgetten
en wat is de totale omvang van deze tekorten?
Hoeveel jeugdigen hebben een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van leerplicht?
Is het mogelijk een overzicht te geven van de meest voorkomende
redenen/argumenten voor vrijstelling van leerplicht?
Hoeveel transformatieplannen zijn er sinds de bekendmaking van
het Transformatiefonds Jeugd binnengekomen en om welke
gemiddelde bedragen gaan die plannen?
Kunt u beschrijven op welke wijze praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek vanuit de Hogescholen en Universiteiten
plaatsvindt als het gaat om kennisontwikkelingsprogramma’s op
het gebied van Jeugd, en hoeveel budget daarmee gemoeid is?
Hoeveel kinderen in Nederland hebben overgewicht en obesitas,
wat zijn de meest recente cijfers?
Zijn er verschillen in regio’s waar het overgewicht van kinderen
hoog is? Zo ja, welke?
Hoeveel volwassenen hebben overgewicht en obesitas, wat zijn de
meest recente cijfers?
Hoeveel en welke scholen hebben schoolzwemmen in het
onderwijspakket zitten?
Hoeveel en welke gemeenten bieden schoolzwemmen aan in hun
verordening?
Hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder zwemdiploma?
Hoeveel kinderen en volwassenen zijn de afgelopen jaren
verdronken omdat zij onvoldoende zwemvaardig waren?
Hoeveel kinderen worden niet bereikt door het Jeugdsportfonds?
Welke initiatieven worden genomen om er voor te zorgen dat er op
scholen, maar ook in andere organisaties waar mensen langdurig
zitten, meer bewogen wordt, gelet op het feit dat in Nederland
mensen gemiddeld ongezond lang stil zitten? Welk beleid wordt
hierop gemaakt?
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592
593
594
595

596
597
598
599
600
601

602
603

604
605

606
607

608
609
610
611

612

613

614

Vraag
Hoeveel kinderen zijn er structureel gaan sporten naar aanleiding
van de sportimpuls?
Hoeveel kinderen leven in armoede? Wat zijn de meest recente
cijfers?
Wat is de stand van zaken met het programma om mensen met
een beperking meer aan het sporten en meer bewegen te krijgen?
Wat is het aantal sportblessures in 2018, wat was het aantal in
voorgaande jaren? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Kunt u
deze cijfers voorzien van uw duiding?
Hoe hoog zijn de inkomsten uit de loterijopbrengsten en welk
bedrag gaat hiervan naar de sport?
Wat waren de loterijopbrengsten aan de sport in 2010 tot en met
2018?
Wat zijn de verwachte loterijopbrengsten aan de sport in 2019?
Hoe hoog zijn de inkomsten uit de loterijopbrengsten en welk
bedrag gaat hiervan naar de sport?
Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot matchfixing?
Kunt u een overzicht sturen van het aantal scholen dat 1 uur, 2 uur
of 3 uur gymonderwijs geven, zowel voor het basis- als voortgezet
onderwijs?
Hoeveel onbevoegde leerkrachten geven gymlessen op de
basisscholen?
Hoeveel basisscholen maken gebruik van Academie voor
Lichamelijke Opvoeding-(ALO) opgeleide leerkrachten voor
gymlessen?
Hoeveel basisscholen en middelbare scholen bieden «natte
gymlessen» (zwemonderwijs) aan?
Hoeveel kinderen, volwassenen en ouderen voldoen niet aan de
Nederlandse norm gezond bewegen? Kunt u hierover uw duiding
geven?
Hoeveel en welke basis- en middelbare scholen in Nederland laten
hun kinderen dagelijks sporten en bewegen?
Kunt u inzicht geven in het aantal uur dat in het basisonderwijs
besteed wordt aan lessen gericht op gezonde leefstijl, zowel
inclusief als exclusief gymlessen? Om welke lessen gaat dit en
welke lessen zijn scholen verplicht te geven?
Hoeveel Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG)-gemeenten zijn er momenteel?
Hoeveel procent van het aantal scholen heeft een gezonde
schoolkantine?
Hoeveel procent van het aantal scholen heeft een rookvrijschoolplein?
Kunnen organisaties zoals een overheids-nv (naamloze vennootschap) met winstoogmerk zoals in Rotterdam, Arnhem, Alkmaar,
Optisport en sportfondsen ook van de bijdragen aan medeoverheden gebruik maken?
Zijn er bij Vaardig in Bewegen overlappen met de middelen vanuit
de Klijnsma-gelden die via het Ministerie van SZW uitgekeerd
worden aan exact dezelfde doelgroep?
Er wordt een bedrag van € 12,6 miljoen genoemd dat beschikbaar
is voor de organisatie van topsportevenementen in Nederland; dit
komt niet overeen met de cijfers in de begroting waar op pagina
129 achtereenvolgens 9.793M, 8.836M, 10.089M, 10.089M en
10.199M genoemd worden; waar is het restant van de middelen
voor de organisatie van topsportevenementen terug te vinden?
Hoe wordt de € 10 miljoen besteed die in het Regeerakkoord is
gereserveerd voor het versterken van sportbonden en sportverenigingen? Onder welk artikel is dit bedrag in de begroting terug te
vinden?
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Nr.
615
616

617
618

619

620
621

622

623

624
625
626

627
628

629
630

631

632

633

Vraag
Wat bedoelt u met het «ondernemender» gedragen van
sportverenigingen?
Vanaf wanneer worden de beschikbare middelen voor de Buurtsportcoach Regeling afgebouwd? Of zijn deze middelen een
structurele subsidie geworden?
Hoeveel geld is beschikbaar voor de verduurzaming van
sportaccommodaties?
Welke taak krijgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland?
Gaat de Rijksdienst ook subsidies verlenen en welke dan? Waarom
kiest u ervoor om sportverenigingen te koppelen aan een dienst
die de taak heeft om ondernemers te steunen? Bent u het eens, dat
sportverenigingen geen ondernemingen zijn, maar juist
vrijwilligersorganisaties?
Heeft u plannen om commerciële sportaanbieders te subsidiëren?
Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot het regeerakkoord dat
uitgaat van het versterken van sportbonden en sportverenigingen
en niet van commerciële sportaanbieders?
Waarom staat geneesmiddelen niet in het rijtje van internationale
prioriteiten?
Hoeveel geven andere Europese landen uit aan preventie, en dan
in ieder geval specifiek wat landen uitgeven aan het voorkomen
van beginnen met roken, ondersteunen bij het stoppen met roken,
het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, depressiepreventie,
suïcidepreventie, het voorkomen van overgewicht en het ondersteunen bij het komen tot een gezond gewicht? Kunt u hiervan een
overzicht sturen?
Kunt u aangeven waarop andere Europese landen bezuinigen als
het gaat om zorg? Kunt u hiervan een overzicht en uw duiding
hiervan sturen?
Kunt u een overzicht geven van EU-richtlijnen en verordeningen,
binnen het domein van het Ministerie van VWS, die nog niet zijn
aangenomen?
Waarom wordt er in 2018 twee keer zoveel uitgegeven aan ICT in
het kerndepartement en wordt dat in 2019 weer gehalveerd?
Op welke wijze ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
toe op ICT-gerelateerde standaarden in zorginstellingen?
Hoeveel meldingen ontvangt de IGJ jaarlijks met betrekking tot de
ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en
ziekenhuiszorg?
Hebben de meldingen die de IGJ binnenkrijgt betrekking op veel
dezelfde problemen, zo ja, welke problemen zijn dit?
In hoeveel zorginstellingen, zowel curatief als care, is de hygiëne
onder de maat? Is er sprake van een toename of afname van
zorginstellingen met ondermaatse hygiëne?
Hoeveel sancties heeft de IGJ in 2018 uitgedeeld en hoe was dat in
vorige jaren? Kunt u dit duiden?
Hoe heeft de groei van de collectieve zorguitgaven zich ontwikkeld
ten opzichte van de groei van de economie in de afgelopen vijftien
jaar?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, komt puur op het conto van de
vergrijzing?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, komt puur op het conto van de toename
van het aantal chronisch zieken?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, komt puur op het conto van technologische ontwikkelingen?
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Nr.
634

635

636

637

638

639

640
641
642
643
644
645
646

647

648

649

650

651

652

Vraag
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven
sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 komt door
de invoering van marktwerking?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, komt puur op het conto van geneesmiddelen?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, puur op het conto van bureaucratie,
overhead en verspilling?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met
een minimum inkomen in 2017 kwijt aan eigen betalingen in de
zorg, en hoeveel procent is dat in 2018?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met
een modaal inkomen in 2017 kwijt aan eigen betalingen in de zorg,
en hoeveel procent is dat in 2018?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met
een hoog inkomen in 2017 kwijt aan eigen betalingen in de zorg,
en hoeveel procent is dat in 2018?
Kunt u de uitgaven van de Wmo op een rij zetten van de jaren 2007
tot en met 2018?
Kunt u de uitgaven van de Wlz op een rij zetten van de jaren 2015
tot en met 2018?
Kunt u de uitgaven van de Zvw op een rij zetten van de jaren 2007
tot en met 2018?
Kunt u de uitgaven van de jeugdzorg op een rij zetten van de jaren
2015 tot en met 2018?
Kunt u de uitgaven van beschermd wonen op een rij zetten van de
jaren 2015 tot en met 2018?
Kunt u de uitgaven van dagbesteding en begeleiding op een rij
zetten van de jaren 2015 tot en met 2018?
Recente cijfers laten zien dat de zorgkosten helemaal niet zo snel
stijgen, keer op keer zijn er ook onderschrijdingen; waarom wordt
er dan toch vanuit gegaan dat de komende vier jaar de uitgaven
met € 10 miljard zullen stijgen? Is het niet verstandiger om
voortaan 3 scenario’s te schetsen, met een onder-, een midden- en
bovengrens? Kan dat alsnog gedaan worden voor de komende vier
jaar?
Waarom is er niet voor gekozen om elke sector in de zorg een deel
te laten behouden van optredende onderschrijdingen? Kan in een
overzicht worden weergegeven welke sectoren in de zorg
structureel onderschrijdingen kennen?
Hoe groot is de jaarlijkse indexatie voor loonontwikkeling voor de
wijkverpleging in de jaren 2019, 2020, 2021? Tot welke loonstijging
leidt dit, grosso modo, voor een wijkverpleegkundige?
Hoe groot is de jaarlijkse indexatie voor loonontwikkeling voor de
geestelijke gezondheidszorg in de jaren 2019, 2020, 2021? Tot
welke loonstijging leidt dit, grosso modo, voor een ggzmedewerker?
Voor hoeveel locaties in de intramurale gehandicaptenzorg
bestaan wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze
wachtlijsten, zowel binnen als buiten de treeknorm?
Voor hoeveel locaties in de intramurale ouderenzorg bestaan
wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze wachtlijsten,
zowel binnen als buiten de treeknorm?
Voor hoeveel locaties in de intramurale geestelijke gezondheidszorg bestaan wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze
wachtlijsten, zowel binnen als buiten de treeknorm?
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Nr.
653

654
655
656
657
658
659

660
661
662

663
664
665
666

667
668
669
670
671
672
673
674

675
676
677

678

Vraag
Hoeveel mensen staan op een wachtlijst voor zorg thuis, wat is de
gemiddelde wachttijd en wat zijn de minimum- en maximumwachttijden?
Hoe zien de wachtlijsten eruit in de Wlz, uitgesplitst naar de
afzonderlijke sectoren?
Hoe zien de wachtlijsten eruit bij zorginstellingen die gefinancierd
worden vanuit de Zorgverzekeringswet, inclusief de ggz?
Hoeveel verzorgingshuizen zijn er gesloten en hoeveel zijn dat er
naar verwachting in 2018?
Hoeveel verpleeghuizen zijn er gesloten en hoeveel zijn dat er naar
verwachting in 2018?
Hoeveel gehandicaptenzorginstellingen zijn er gesloten en hoeveel
zijn dat er naar verwachting in 2018?
Kunt u een overzicht geven van alle organisaties die meedoen aan
Waardigheid en Trots? Kunt u daarbij aangeven hoeveel en welke
van deze organisaties de afgelopen twee jaar een maatregel van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg opgelegd hebben gekregen?
Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen als het gaat
om de verpleeghuiszorg?
Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen als het gaat
om de gehandicaptenzorg?
Hoeveel organisaties hebben geld ontvangen voor aandacht en
scholing in het kader van het Programma Waardigheid en Trots?
Hoeveel organisaties hadden daarvoor een plan ingediend?
Hoeveel ouderen hebben met dit geld extra aandacht gekregen en
hoeveel zorgverleners hebben met dit geld scholing gekregen?
Hoeveel ouderen zijn er de laatste jaren mishandeld en wat zijn de
meest actuele cijfers?
Hoeveel ouderen komen jaarlijks bij de huisarts en bij de SEH met
opmerkelijk en onverklaarbaar letsel?
Zijn er het afgelopen jaar mensen opgepakt en berecht naar
aanleiding van mishandeling van ouderen? Zo ja, hoeveel mensen
betreft dit?
Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot ondervoeding
van ouderen?
Hoeveel mensen hebben geen netwerk om zich heen die kunnen
helpen bij ziekte of zorg?
Hoeveel volwassenen en ouderen zijn eenzaam?
Hoeveel wordt er besteed aan het bestrijden van eenzaamheid?
Welke effecten heeft eenzaamheid op de fysieke gezondheid? Wat
zijn hiervan de kosten?
Hoeveel cliënt-vertrouwenspersonen zijn er in zorginstellingen
aangesteld in 2018?
Hoe vaak werd in 2018 gedwongen zorg gemeld bij de Inspectie
voor de Gezondheidszorg? Wat voor gedwongen zorg betrof dit?
Hoeveel ouderen die opgenomen waren in het ziekenhuis moesten
daar noodgedwongen langer blijven omdat er ergens anders geen
plek voor hen was?
Welke meerjarenprognose of -raming maakt het kabinet voor de
behoefte aan intramurale ouderenzorg tot 2030?
Op welke basis wordt de meerjarenprognose of -raming voor
behoefte aan intramurale ouderenzorg gemaakt?
Welke knelpunten worden in de toekomstige behoefte aan
intramurale ouderenzorg voorzien? Op het gebied van vastgoed,
beschikbare zorgwoningen, personeel en andere zaken?
Kan een gebundeld meerjarenoverzicht worden verstrekt voor alle
ramingsbijstellingen in de Wlz en de groei van de Wlz, met een
nadere toelichting waarom de bijstellingen worden doorgevoerd
en waarom ze al dan niet structureel van karakter zijn?
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Nr.
679

680
681

682
683

684

685

686

687
688
689

690
691
692

693
694

695
696

697
698
699

700

Vraag
Hoeveel ruimte is er binnen de Wlz voor prijsontwikkelingen in de
jaren 2019, 2020, 2021? Tot welke loonstijging leidt dit, grosso
modo, voor een medewerker binnen de Wlz?
Welke overige beleidsmatige mutaties worden er in 2019 genomen
die leiden tot een positief saldo van € 9,9 miljoen binnen de Wlz?
Gaat het bij de criteria die zijn opgesteld voor de verdeling van de
voorziening voor tekortgemeenten (Fonds Tekortgemeenten)
uitsluitend om verdelingscriteria en verdeelsleutels tussen
gemeenten, of zijn er ook inhoudelijke en kwalitatieve criteria?
Hoe luiden de criteria die zijn opgesteld voor de verdeling van de
voorziening voor tekortgemeenten (Fonds Tekortgemeenten)?
Welk deel van de voorziening voor tekortgemeenten (Fonds
Tekortgemeenten) is bestemd voor tekorten die verband houden
met de Wmo, en waardoor zijn de betreffende tekorten
veroorzaakt?
Zijn de vanaf 2019 voor de Wmo 2015 beschikbare middelen
voldoende, gezien de vergrijzing en gezien het feit dat er een
Fonds Tekortgemeenten nodig is?
Met hoeveel is de eigen bijdrage voor het Modulair Pakket Thuis
(MPT) in totaal verlaagd? Wat is het effect hiervan op de gemiddelde afnemer van een MPT?
Hoeveel ruimte is er binnen de Wmo voor prijsontwikkelingen in
de jaren 2019, 2020, 2021? Tot welke loonstijging leidt dit, grosso
modo, voor een medewerker binnen de Wmo?
Hoeveel premiebetalers voor de Zorgverzekeringswet zijn er in
2018?
Wat zijn de gevolgen op de hoogte van de zorgpremie van het
invoeren van een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars?
Wat zijn de gevolgen die het invoeren van een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars heeft op de solvabiliteitseisen van
zorgverzekeraars?
Hoe is de ontwikkeling van de eigen bijdragen en eigen betalingen
geweest vanaf 2006, uitgesplitst naar Zvw, Wlz en WMO?
Hoe hebben de beheerskosten van zorgverzekeraars zich ontwikkeld in de periode 2012–2018?
Hoeveel hebben zorgverzekeraars uitgegeven aan marketing en
reclame in de periode 2012–2018? Kan dit worden uitgesplitst per
verzekeraar?
Hoe hoog zijn de reserves van zorgverzekeraars in 2018? Welke
reserves zijn vereist volgens de geldende wet- en regelgeving?
Hoe hebben de door het Ministerie van VWS verwachte nominale
premie en de door zorgverzekeraars gerealiseerde nominale
premie zich sinds 2012 ontwikkeld?
Hoeveel van hun reserves hebben zorgverzekeraars de afgelopen
jaren teruggeven ten behoeve van een lagere zorgpremie?
Hoeveel mensen hebben zorgtoeslag ontvangen in de periode
2010–2018? Kan dit overzicht worden uitgesplitst naar eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens?
Wat is het aandeel huishoudens, zowel eenpersoons- als
meerpersoonshuishoudens – dat zorgtoeslag ontvangt?
Hoeveel procent van de mensen die hun eigen risico volmaken
hebben recht op een volledige, of gedeeltelijke, zorgtoeslag?
Welk bedrag komt volgend jaar aan Wlz-premie binnen bij de
Belastingdienst voordat het beslag voor de heffingskortingen
plaatsvindt?
Hoe hoog moet de Wlz-premie zijn wanneer deze samen met de
inkomsten van eigen bijdragen kostendekkend is voor de
geraamde uitgaven voor de Wlz?
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Nr.
701

702
703

704
705
706
707

708
709
710
711
712
713

714
715

716
717

Vraag
Kunt u de volgende gegevens in een overzicht plaatsen:
1. Jaarlijkse premieopbrengsten AWBZ/Wlz vanaf 1999 tot heden;
2. Welk bedrag vanaf 1999 tot heden jaarlijks van de premieopbrengsten AWBZ aan heffingskortingen wordt besteed;
3. Welk bedrag vanaf 1999 tot heden jaarlijks via de bijdrage in de
kosten van kortingen (BIKK) wordt gecompenseerd;
4. Het verschil tussen de compensatie via de BIKK en het bedrag
dat opgaat aan heffingskortingen per jaar vanaf 1999 tot heden;
5. De jaarlijkse uitgaven aan AWBZ zorgkosten vanaf 1999 tot
heden;
6. De jaarlijkse inkomsten aan eigen bijdragen vanaf 1999 tot
heden;
7. Het verschil tussen de totale premieopbrengsten en de jaarlijkse
uitgaven minus de eigen bijdragen vanaf 1999 tot heden;
8. De jaarlijkse opbrengst van de eigen bijdragen vanaf 1999 tot
heden;
9. De jaarlijkse uitgaven aan AWBZ zorgkosten vanaf 1999 tot
heden minus de opbrengst eigen bijdragen;
10. AWBZ-premies exclusief heffingskortingen minus zorguitgaven
en minus opbrengst eigen bijdragen.
Wat komt er binnen in de BIKK? Wilt u een raming doen met
betrekking tot vraag 1 tot met 10 voor het jaar 2018? Wilt u een
raming doen met betrekking tot vraag 1 tot en met 10 voor de Wlz
in het jaar 2018?
Kunt u een overzicht sturen wat de winsten van alle zorgverzekeraars in totaal en afzonderlijk waren vanaf 2006 tot en met 2018?
Hoeveel bedragen de reserves en overreserves van de zorgverzekeraars? Hoeveel moeten ze wettelijk aanhouden? Wanneer zullen
de overtollige reserves zijn afgebouwd?
Kan een overzicht van de reserveontwikkeling van de zorgverzekeraars worden gegeven sinds 2006?
Hoeveel mensen ontvangen zorgtoeslag?
Wat zijn de omslagpunten van de zorgtoeslag vanaf 2006 tot en
met 2018?
Waar liggen de grenzen van de zorgtoeslag en vanaf welke
percentages geldt de toeslag niet meer? Wilt u dit aangeven voor
de verschillende inkomenscategorieën?
Kunt u ons voorrekenen hoe hoog de zorgtoeslag voor de
verschillende inkomensgroepen wordt in 2019?
Wat is de relatie tussen de Kwaliteitsimpuls Verpleeghuizen en de
nieuwe Rijksbijdrage Wlz?
Hoeveel mensen hebben in 2018 hun gehele eigen risico
opgemaakt?
Hoeveel mensen hebben in 2018 hun gehele eigen risico in de
eerste maand van het jaar opgemaakt?
Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in
2018 hun gehele eigen risico opgemaakt?
Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in
2018 hun gehele eigen risico in de eerste maand van het jaar
opgemaakt?
Hoeveel mensen konden in 2018 hun eigen risico niet meer
betalen? Wat zijn hiervan de laatste cijfers?
Kunt u in een overzicht weergeven hoeveel mensen respectievelijk
100%, 75%, 50%, 25% en 0% van het verplicht eigen risico kwijt
waren?
Hoeveel mensen hebben het eigen risico vrijwillig verhoogd tot
respectievelijk € 485, € 585, € 685, € 785 en € 885?
Welke groep van de bevolking maakt gebruik van een vrijwillig
eigen risico? Hoeveel wanbetalers waren er in 2018?
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Nr.
718

719

720

721
722

723
724

725
726
727
728
729
730

731

732

733

734

735

736

737

738
739

Vraag
Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke
premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan
zes maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie?
Kunt u een trendmatig overzicht geven van hoeveel mensen sinds
2010 een bestuursrechtelijke premie moeten betalen? Kunt u een
overzicht geven per jaar?
Kan kwantitatief en kwalitatief worden aangegeven in hoeverre het
eigen risico in 2018 heeft geleid tot het minder gebruik maken van
zorg en of dit heeft geresulteerd in gezondheidsschade?
Kunt u een overzicht sturen welke zaken aan het basispakket zijn
toegevoegd of eruit gehaald vanaf 2006 tot en met 2018?
Hoe was de verdeling naar inkomensgroep van mensen die de
bestuursrechtelijke premie betalen? En hoe was dat in vorige
jaren?
Hoeveel gemeenten bieden een collectieve ziektekostenverzekering
aan voor minima?
Hoeveel gemeenten zijn de afgelopen twee jaar gestopt met het
aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor
minima?
Hoeveel mensen maken gebruik van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima?
Hoeveel mensen hebben in 2018 een naturapolis en zijn hierin
verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2018 een budgetpolis en zijn hierin
verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2018 een restitutiepolis en zijn hierin
verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2018 een aanvullende polis afgesloten
en zijn hierin verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel winst maakten zorgverzekeraars op collectieve zorgverzekeringen die in samenwerking met gemeenten aangeboden werd?
En hoe hoog was die winst in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 en 2018?
Kunt u per zorgverzekeraar de solvabiliteit noemen? Hoe groot is
voor elk van deze verzekeraars het bedrag aan reserves bovenop
de door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste solvabiliteit?
Wat waren de reserves uitgesplitst naar zorgverzekeraars in 2018?
Welke reserves waren wettelijk verplicht? En hoe hoog waren die
bedragen in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, 2016 en
2017?
Hoe hebben de reserves van de verzekeraars zich jaarlijks
ontwikkeld? Kunt u een overzicht hiervan geven van de verzekeraars in totaliteit en de afzonderlijke verzekeraars vanaf 2004?
Hoe hoog is het bedrag dat zorgverzekeraars uitgeven aan
reclame? En hoe hoog waren die bedragen in 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?
Kunt u aangeven wat sinds de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in 2006 de jaarlijks verschuiving van collectief
gefinancierde zorg naar eigen betalingen is geweest?
Wat was de salariëring van de bestuurders, uitgesplitst per
zorgverzekeraar over 2018 en hoe verhoudt de salariëring zich tot
voorgaande jaren?
Hebben de bestuurders van zorgverzekeraars bonussen ontvangen
over 2018 en voorgaande jaren? Zo ja, welke bestuurders betrof dit
en hoe hoog was de uitgekeerde bonus?
Hoeveel geeft elke zorgverzekeraar uit aan bedrijfskosten? Kunt u
dit per zorgverzekeraar aangeven?
Hoeveel premiegeld verdwijnt in het eigen vermogen van de
zorgverzekeraars? En hoeveel was dit in voorgaande jaren?
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740
741

742
743

744
745
746
747

748

749

750
751
752
753
754
755
756
757

758

759

Vraag
Hoeveel mensen stapten de afgelopen tien jaar meer dan een keer
over naar een andere zorgverzekeraar?
Kunt u een overzicht geven van de salariëring van de bestuurders
die bij de vier grootste zorgverzekeraars werken en meer verdienen
dan de Balkenendenorm?
Hoeveel zorgverleners zijn in 2018 contractvrij gaan werken? Kunt
u dit uitsplitsen per sector?
Betekent het feit dat zorgverzekeraar DSW een lagere premie
vaststelt dan door het Ministerie van VWS in de begroting
voorgerekend is, dat er een onderschrijding plaats zal plaatsvinden
op het VWS-budget?
Hoe kan het dat zorgverzekeraars hun zorguitgaven standaard
lager inschatten dan het Ministerie van VWS begroot?
Hoeveel premiegeld geven zorgverzekeraars uit om te controleren
of patiënten recht hebben op een vergoeding?
Hoeveel premiegeld geven zorgverzekeraars uit om zorgaanbieders te controleren?
Hoeveel premiegeld gaan er naast reclame- en acquisitiekosten
gemoeid met het jaarlijkse overstapcircus van de zorgverzekeraars?
Wat betaalt de gemiddelde Nederlander zelf aan zorg in de vorm
van het eigen risico en eigen bijdragen en hoe verhoudt zich dit tot
de eigen bijdragen die mensen betalen in andere Europese
landen? Kunt u een inzicht geven in de ontwikkeling van eigen
betalingen in de afgelopen vijf jaar?
Kan inzichtelijk worden gemaakt wat iemand in de volgende
situaties in de periode 2012–2017 betaalt aan zorg: alleenstaande
met een minimumloon, alleenstaande met 1 keer modaal,
alleenstaande met 2 keer modaal, meerpersoonshuishouden met
minimumloon, meerpersoonshuishouden met 1 keer modaal en
meerpersoonshuishouden met 2 keer modaal?
Hoeveel logopedisten zijn de afgelopen vijf jaar gestopt met hun
praktijk?
Hoe heeft het tarief voor logopedisten per behandeling zich de
afgelopen tien jaar ontwikkeld?
Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor een logopedie
behandeling?
Hoeveel fysiotherapeuten zijn de afgelopen vijf jaar gestopt met
hun praktijk?
Hoe heeft het tarief voor fysiotherapeuten per behandeling zich de
afgelopen tien jaar ontwikkeld?
Hoeveel openstaande vacatures zijn er voor huisartsen in
Nederland?
Hoeveel extra huisartsen moeten nieuw worden opgeleid om het
grote tekort in de perifere regio’s op te vullen?
Vanaf 2019 komt er extra geld beschikbaar voor verloskundige zorg
in achterstandswijken. Wordt daarmee ook financiering van de
inzet van de tolktelefoon weer mogelijk gemaakt in de verloskundige praktijk?
Kan het extra geld dat vanaf 2019 beschikbaar komt voor verloskundige zorg in achterstandswijken ook ingezet worden voor het
gebruik van de tolktelefoon in de verloskundige praktijk zodat er
beter met (kwetsbare) patiënten gecommuniceerd kan worden?
Welk deel van de € 818 miljoen aan extra bezuinigingsopbrengst
vanaf 2022 uit hoofde van de voor de jaren 2019–2022 gesloten
hoofdlijnenakkoorden slaat neer in de wijkverpleging, en wat zijn
de hiermee corresponderende zorginhoudelijke effecten of
maatregelen?
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Nr.
760

761

762
763
764

Vraag
Welke gevolgen hebben de diverse verlagingen van het budget
voor zorginfrastructuur voor de financiering van onplanbare zorg,
zoals wijksteunpunten, personenalarmering en deurontgrendeling?
Welke gevolgen hebben de diverse verlagingen van het budget
voor zorginfrastructuur voor voorzieningen voor ouderen, zoals
sociale restaurants?
Is de kwijtschelding binnen de wanbetalersregeling ook van
toepassing op de regeling onverzekerden?
Kunt u aangeven hoeveel en welk soort vragen bij de helpdesk
AVG binnenkomen?
Kunt u inzichtelijk maken welke gevolgen de AVG heeft voor de
zorg? Moeten huisartsen bijvoorbeeld opnieuw toestemming
vragen aan al hun patiënten om gegevens uit te kunnen wisselen
met bijvoorbeeld een ziekenhuis?
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