2019D38047

LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een
aantal vragen voorgelegd 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 2020 (Kamerstuk 35 300 XVI).
De voorzitter van de commissie,
Lodders
De adjunct-griffier van de commissie,
Bakker
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1

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Vraag
Welke kosten heeft het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 gemaakt ten behoeve van
(leden van) het Koninklijk Huis? En welk bedrag is hiervoor
precies gereserveerd in de begroting van 2020?
Kan per programma van de 21 actieprogramma’s die verschenen zijn, aangegeven worden welke concreet meetbare doelen
én bijbehorende indicatoren opgenomen zijn en kan hierbij per
indicator/doel aangeven worden in hoeverre deze op dit
moment gehaald gaan worden?
Kan per programma van de 21 actieprogramma’s die verschenen zijn, aangegeven worden welke middelen beschikbaar zijn
gesteld voor deze programma’s en in hoeverre deze middelen
in de afgelopen jaren uitgegeven zijn?
Kunt u een overzicht sturen met de jaarlijkse uitgaven aan zorg
vanaf het jaar 2000 tot en met 2019 in zowel totaal als
uitgesplitst per wet?
Hoeveel wordt er door u geïnvesteerd in de zorg? Kunt u dit
zowel weergeven in een totaalbedrag als uitgesplitst in aparte
tabellen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige
zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugdwet?
Hoeveel winst is er gemaakt in de Nederlandse zorgsector in
het jaar 2019?
Hoeveel winst is uitgekeerd aan de investeerders, aandeelhouders en eigenaren?
Hoeveel reserves hebben de verschillende zorginstellingen
opgebouwd?
Kunt u een overzicht geven van alle convenanten die sinds
2015 zijn afgesloten tussen het Ministerie van VWS en
betrokken partijen in de zorg? Kunt u daarbij aangeven welke
convenanten succesvol hebben gewerkt en welke convenanten
minder succesvol waren met een toelichting daarop?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2020, 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
geneesmiddelen?
Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven,
zoals begroot voor 2019, puur op het conto van bureaucratie,
overhead en verspilling?
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 modaal inkomen gemiddeld in 2018 kwijt aan eigen
betalingen in de zorg, en hoeveel procent is dat in 2019?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen
met een inkomen van tweemaal modaal gemiddeld kwijt in
2018 aan eigen betalingen in de zorg en hoeveel procent is dat
in 2019?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen
met een inkomen van driemaal modaal gemiddeld kwijt in
2018 aan eigen betalingen in de zorg en hoeveel procent is dat
in 2019?
Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen
met een hoog inkomen gemiddeld in 2018 kwijt aan eigen
betalingen in de zorg, en hoeveel procent is dat in 2019?
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Nr.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Vraag
Wat is een alleenstaande in de bijstand kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenstaande met een minimuminkomen kwijt aan
zorgkosten?
Wat is een alleenstaande met een modaal inkomen kwijt aan
zorgkosten?
Wat is een alleenstaande met een twee keer modaal inkomen
kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenstaande met een drie keer modaal inkomen
kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen in de bijstand
kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een
minimuminkomen kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een
modaal inkomen kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een twee
keer modaal inkomen kwijt aan zorgkosten?
Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een drie
keer modaal inkomen kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners in de bijstand met kinderen kwijt aan
zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een minimuminkomen met
kinderen kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een modaal inkomen met
kinderen kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een twee keer modaal inkomen
met kinderen kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een drie keer modaal inkomen
met kinderen kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners in de bijstand kwijt aan zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een modaal inkomen kwijt aan
zorgkosten?
Wat zijn tweeverdieners met een twee keer modaal inkomen
kwijt aan zorgkosten?
Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een
alleenstaande met een bijstandsinkomen, respectievelijk een
minimuminkomen, een modaal inkomen, twee keer modaal
inkomen en drie keer modaal inkomen uitgeeft aan zorg
(inkomensafhankelijke bijdrage, premie Zvw, gemiddelde eigen
risico en zorgtoeslag, de Wlz-premie onder aftrek van het
aandeel van de heffingskorting dat betrekking heeft op de Wlz)
alsook de bijdrage aan het deel van de zorguitgaven dat via de
directe en indirecte belastingen wordt betaald en hoe dit zich
vertaalt naar percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze
cijfers geven vanaf het jaar 2010 tot nu en kunt u de verschillen
duiden in ontwikkelingen in de percentages?
Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een
alleenverdiener (paar) met kinderen met een bijstandsinkomen, respectievelijk een minimuminkomen, een modaal
inkomen, twee keer modaal inkomen en drie keer modaal
inkomen uitgeeft aan zorg (inkomensafhankelijke bijdrage,
premie Zvw, gemiddelde eigen risico en zorgtoeslag, de
Wlz-premie onder aftrek van het aandeel van de heffingskorting dat betrekking heeft op de Wlz) alsook de bijdrage aan het
deel van de zorguitgaven dat via de directe en indirecte
belastingen wordt betaald en hoe dit zich vertaalt naar
percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven
vanaf het jaar 2010 tot nu en kunt u de verschillen duiden in
ontwikkelingen in de percentages?

3

Nr.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.

53.
54.

55.

Vraag
Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners met een bijstandsinkomen, respectievelijk een
minimuminkomen, een modaal inkomen, twee keer modaal
inkomen en drie keer modaal inkomen uitgeven aan zorg
(inkomensafhankelijke bijdrage, premie Zvw, gemiddelde eigen
risico en zorgtoeslag, de Wlz-premie onder aftrek van het
aandeel van de heffingskorting dat betrekking heeft op de Wlz)
alsook de bijdrage aan het deel van de zorguitgaven dat via de
directe en indirecte belastingen wordt betaald en hoe dit zich
vertaalt naar percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze
cijfers geven vanaf het jaar 2010 tot nu en kunt u de verschillen
duiden in ontwikkelingen in de percentages?
Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners met kinderen met een bijstandsinkomen, respectievelijk een minimuminkomen, een modaal inkomen, twee keer
modaal inkomen en drie keer modaal inkomen uitgeven aan
zorg (inkomensafhankelijke bijdrage, premie Zvw, gemiddelde
eigen risico en zorgtoeslag, de Wlz-premie onder aftrek van het
aandeel van de heffingskorting dat betrekking heeft op de Wlz)
alsook de bijdrage aan het deel van de zorguitgaven dat via de
directe en indirecte belastingen wordt betaald en hoe dit zich
vertaalt naar percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze
cijfers geven vanaf het jaar 2010 tot nu en kunt u de verschillen
duiden in ontwikkelingen in de percentages?
Kunt u de uitgaven aan de Wmo op een rij zetten van de jaren
2007 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan de Wlz op een rij zetten van de jaren
2015 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan de Zvw op een rij zetten van de jaren
2007 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan de jeugdzorg op een rij zetten van de
jaren 2015 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan beschermd wonen op een rij zetten van
de jaren 2015 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan preventie op een rij zetten van de jaren
2005 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven aan dagbesteding en begeleiding op een rij
zetten van de jaren 2015 tot en met 2019?
Kunt u de uitgaven van de Wmo op een rij zetten van de jaren
2015 tot en met 2019?
Kunt u een overzicht geven van de totale uitgaven in de
verpleeghuiszorg, vanaf 2010 tot en met 2018?
Hoeveel mensen hebben in 2019 hun gehele eigen risico
opgemaakt? Kan dit percentage gegeven worden voor de jaren
2010 tot en met 2019?
Hoeveel mensen hebben in 2019 hun gehele eigen risico in de
eerste maand van het jaar opgemaakt?
Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking
hebben in 2019 hun gehele eigen risico opgemaakt?
Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking
hebben in 2019 hun gehele eigen risico in de eerste maand van
het jaar opgemaakt?
Hoeveel mensen konden in 2019 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?
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Nr.
56.
57.

58.
59.

60.
61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.
72.

73.
74.

75.

76.

Vraag
Welke groep van de bevolking maakt gebruik van een vrijwillig
eigen risico? Hoeveel wanbetalers waren er in 2019?
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 een betaalregeling getroffen voor de
zorgpremie en kunt u een overzicht geven per jaar sinds 2010?
Kan kwantitatief en kwalitatief worden aangegeven in hoeverre
het eigen risico in 2018 heeft geleid tot het minder gebruikmaken 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 2005 tot en met 2019?
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?
In hoeverre zijn deze gemeentelijke verzekeringen gunstiger
dan een lage polis bij een verzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2019 een naturapolis en zijn hierin
verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2019 een budgetpolis en zijn hierin
verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2019 een restitutiepolis en zijn
hierin verschillen te zien per zorgverzekeraar?
Hoeveel mensen hebben in 2019 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? Hoe hoog was die winst in 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018?
Zijn winstuitkeringen door zorgverzekeraars nu toegestaan?
Hoeveel winst is er door welke verzekeraars uitgekeerd?
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 is het totaal aan reserves van zorgverzekeraars bovenop de door DNB vereiste solvabiliteit?
Als de volledige reserve zou worden ingezet voor premieverlaging, hoeveel zouden de premies dan dalen?
Kunt u een overzicht sturen wat de winsten van alle zorgverzekeraars in totaal en afzonderlijk waren vanaf 2006 tot en met
2019?
Wat waren de reserves uitgesplitst naar zorgverzekeraars in
2019? Welke reserves waren wettelijk verplicht? En hoe hoog
waren die bedragen in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en
2015, 2016, 2017 en 2018?
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?
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Nr.
77.

78.

79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.

87.

88.

89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.

99.

Vraag
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, 2018 en 2019?
Kunt u aangeven wat sinds de inwerkingtreding van de Zvw in
2006 de jaarlijks verschuiving van collectief gefinancierde zorg
naar eigen betalingen is geweest?
Hoeveel geeft elke zorgverzekeraar uit aan bedrijfskosten? Kunt
u dit per zorgverzekeraar aangeven?
Hoeveel premiegeld verdwijnt in het eigen vermogen van de
zorgverzekeraars? Hoeveel was dit in voorgaande jaren?
Hoeveel mensen stapten de afgelopen tien jaar meer dan een
keer over naar een andere zorgverzekeraar?
Hoeveel zorgverleners zijn in 2019 contractvrij gaan werken?
Kunt u dit uitsplitsen per sector?
Hoe kan het dat zorgverzekeraars hun zorguitgaven standaard
lager inschatten dan het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport 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?
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 doorverwijzen 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 2019 zorgbestuurders ontslagen en laten vervangen?
Zo ja, wie waren dat en waarom? Zo nee, waarom niet?
Wat zijn de meest actuele cijfers met betrekking tot zorgmijding? Wanneer is het volgende onderzoek naar zorgmijding
gepland?
Welk verband bestaat er tussen het mijden van zorg en de
inkomensgroep, waartoe iemand behoort?
Hoeveel mensen hebben in 2019 afgezien van zorg vanwege
hogere kosten, graag uitgesplitst per zorgsector?
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 2018? Hoe was die verdeling in vorige jaren?
Hoe vaak zijn in 2019 budgetplafonds bereikt bij behandelingen
en zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ziekenhuizen
en in de wijkverpleging? Hoe was dit in vorige jaren? Kunt u
uw antwoord duiden?
Wat is de precieze omvang van bekende én vermoede fraude
in de zorg?
Hoeveel fraudesignalen waren er in 2019 en hoeveel daarvan
zijn er voorgelegd voor strafrechtelijk onderzoek? Hoeveel
fraudezaken die betrekking hebben op de gezondheidszorg
worden momenteel behandeld door het Openbaar Ministerie
(OM), uitgesplitst per zorgsector?
In welke zorgsectoren vindt de meeste fraude plaats en wat zijn
de oorzaken hiervan?
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Nr.
100.
101.
102.
103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.
113.

114.

115.
116.

117.
118.

Vraag
Zijn er zorgorganisaties die op dit moment onder verdenking
staan van het Openbaar Ministerie?
Hoeveel personen zijn in 2019 opgepakt voor fraude in de
zorg?
Hoeveel personen zijn berecht in 2019 voor fraude in de zorg?
Hoeveel fte is er beschikbaar voor fraudeopsporing, graag
uitgesplitst naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het
Functioneel Pakket, het Openbaar Ministerie en de
zorgverzekeraars?
Hoeveel fte was er in 2019 in totaal belast met toezichthouden
in de zorg? Hoeveel was dat aantal in vorige jaren? Hoe was
dat uitgesplitst naar toezichthoudende instantie zoals de
Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), NZa en de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?
Hoeveel (fraude-)onderzoeken zijn er door de NZa gedaan in
2019? Hoeveel daarvan hebben geleid tot een bestuursrechtelijke maatregel? En hoeveel tot een strafrechtelijke? Hoeveel
waren die aantallen in de vorige jaren?
Hoeveel opsporingscapaciteit is er voor fraude met het
persoonsgebonden budget (pgb) bij zowel het OM, de FIOD, de
Inspectie SZW en zorgkantoren?
Hoeveel budget is er in 2020 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 VWS extern laten
uitvoeren en bij wie? Welke kosten gingen 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
2019? 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 2019
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 2019
geregistreerd als zorgverlener of zorginstelling?
Bij hoeveel nieuw opgerichte zorgorganisaties is de IGJ langs
geweest?
Hoeveel nieuw opgerichte zorgorganisaties mochten niet
starten vanwege het verleden van de oprichter, dat betrekking
heeft op fraude, wanbeleid et cetera?
Hoeveel mensen betalen een eigen bijdrage uit vermogen,
uitgesplitst naar de Wlz en Wmo?
Hoeveel klachten en bezwaren heeft het CAK afgelopen jaar
gekregen en hoeveel bedroeg dit voorgaande jaren?

7

Nr.
119.

120.
121.

122.

123.
124.

125.

126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Vraag
Kunt u nauwkeurig toelichten per beleidsartikel welke extra
amendeerruimte nog bestaat? Als deze ruimte ontbreekt, wat
is hiervoor de reden?
Hoeveel mensen maken gebruik van de tegemoetkoming
specifieke zorgkosten?
Kunt u aangeven wat de bezuiniging was 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?
Hoeveel communicatiemedewerkers of hoeveel fte heeft het
Ministerie van VWS in dienst?
Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die het
Ministerie van VWS 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?
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 sociaal economische
status (SES) én minimum, modaal en hoog inkomen?
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 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, graag uitgesplitst
naar Wmo en de Jeugdwet?
Hoeveel mensen, in aantallen, maken vanaf 2019 gebruik van
Wlz?
Hoeveel mensen, in aantallen, maken vanaf 2019 gebruik van
de Wmo?
Hoeveel mensen, in aantallen, maken vanaf 2019 gebruik van
de Zvw?
Hoeveel mensen maken vanaf 2019 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?
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?
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Nr.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

155.
156.

157.
158.
159.
160.
161.

162.
163.
164.

165.
166.

167.
168.

169.

170.

171.

172.
173.

Vraag
Hoeveel mensen wonen in een kleinschalige 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 verzorgingshuisplekken zijn er op dit moment?
Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er ten tijde van het
kabinet Rutte II verloren gegaan?
Wat is het verschil aan zorgkosten indien iemand nog thuis
woont in vergelijking met de kosten van het wonen in een
verpleeghuis?
Kunt u een overzicht geven van alle geschrapte regels in de
zorg?
Hoeveel Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) op weg
naar Transparantie (DOT’s) zijn er geopend in 2019, 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)?
Hoeveel personen hebben een modulair pakket thuis (mpt)?
Kunt u een overzicht geven van de vermogensontwikkeling van
verpleeghuizen,
verzorgingshuizen, gehandicapteninstellingen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?
Hoeveel faillissementen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden, uitgesplitst per zorgsector?
Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket (zzp), graag
per zzp uitgesplitst in aantallen?
Hoe zijn de prijzen van zzp’s de afgelopen jaren veranderd?
Kunt u een historisch overzicht geven van de prijsontwikkeling
van zzp’s?
Wat heeft de extramuralisering van zzp 1,2 en 3, het sluiten van
verzorgingshuizen, in financiële zin opgeleverd?
Hoeveel procent van de zorgaanbieders maakten in 2019
gebruik van digitale gegevensuitwisseling met andere
zorgaanbieders? Hoe was dat percentage in voorgaande jaren?
Hoeveel zorgorganisaties hebben onderhangende bv’s?
Hoeveel mensen zijn een eigen bv gestart om de eigen
bijdrage met betrekking tot de vermogensinkomensbijtelling te
omzeilen?
Kunt u een overzicht per jaar geven van de kostenontwikkeling
van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van de
jaren 2000 tot 2005 en van de jaren 2006 tot en met 2019 en
kunt u deze cijfers voorzien van uw duiding?
Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die u 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?
Kunt u een overzicht geven hoeveel commerciële aanbieders
die verpleeghuiszorg aanbieden, via een bv-constructie winst
uitkeren?
Kunt u een overzicht geven van zorgaanbieders die winst
uitkeren?
Kunt u een overzicht geven van buitenlandse zorgaanbieders
die in Nederland zorgorganisaties hebben opgericht dan wel
opgekocht?
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Nr.
174.
175.
176.
177.
178.

179.
180.
181.

182.
183.
184.

185.
186.
187.

188.

189.
190.

191.
192.
193.

194.
195.
196.

197.

Vraag
Hoe staat het met de kwaliteitsplannen verpleeghuizen, wat is
de stand van zaken?
Hoeveel zorgverleners zijn er afgelopen jaar bijgekomen in de
verpleeghuizen?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van het CAK?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de ICT-projecten die zijn uitgevoerd voor het CAK?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij het uitvoeren van andere projecten dan ICTprojecten voor het CAK?
Hoeveel managementfuncties zijn er binnen het CAK en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel communicatiefuncties zijn er binnen het CAK en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel medewerkers met tijdelijke contracten werken er bij
het CAK en hoe staat dit in verhouding tot het aantal vaste
medewerkers?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van het CIZ?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de ICT-projecten die zijn uitgevoerd voor het CIZ?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij het uitvoeren van andere projecten dan ICTprojecten voor het CIZ?
Hoeveel managementfuncties zijn er binnen het CIZ en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel communicatiefuncties zijn er binnen het CIZ en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel medewerkers met tijdelijke contracten werken er bij
het CIZ en hoe staat dit in verhouding tot het aantal vaste
medewerkers?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de totstandkoming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij de ICT-projecten die zijn uitgevoerd voor de SVB?
Welke externe organisaties en adviesbureaus zijn betrokken
geweest bij het uitvoeren van andere projecten dan ICTprojecten voor de SVB?
Hoeveel managementfuncties zijn er binnen de SVB en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel communicatiefuncties zijn er binnen de SVB en hoe
staat dit in verhouding tot het aantal uitvoerende functies?
Hoeveel medewerkers met tijdelijke contracten werken er bij
de SVB en hoe staat dit in verhouding tot het aantal vaste
medewerkers?
Wat is de totale omvang van de financiële onderuitputting van
2019?
Waarom werkt een korting op de loon- en/of prijsbijstelling in
een jaar meerdere jaren door op de begroting?
Hoeveel geld gaat er jaarlijks naar het financieren van alle
jeugdartsen in Nederland? En hoeveel fte jeugdartsen zijn
werkzaam in Nederland?
Op welke wijze voldoen de 21 actieprogramma’s die verschenen zijn aan artikel 3.1 van de comptabiliteitswet? Kunt u naast
de verzochte doelstellingen ook per actieprogramma ingaan op
de doelmatigheid en doeltreffendheid van het actieprogramma?
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Nr.
198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.

210.

211.

212.

213.

214.

Vraag
Kunt u een overzicht geven van de wachttijden en wachtlijsten
voor de Raad voor de Kinderbescherming in de jaren 2015,
2016, 2017, 2018 en 2019?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de wijze waarop de
rijksoverheid bijdraagt aan de organisatie van de Formule
1-race in Zandvoort? Kunt u daarbij een onderscheid maken in
directe en indirecte bijdragen? Kunt u daarbij een onderscheid
maken in financiële en niet-financiële bijdragen? Dragen de
investeringen in het spoortraject van Haarlem naar Zandvoort
volgens u bij aan de organisatie van de Formule 1-race in
Zandvoort?
Hoeveel procent van de totale VWS-begroting gaat naar
preventiebeleid? En wat was dit aandeel vijf-, tien- en
vijftien-jaar geleden?
Hoeveel zou het de Rijksbegroting opleveren als alle artsen in
Nederland in loondienst zouden zijn in plaats van dat zij geld
verdienen in een maatschap?
Wat is het percentage gezondheidszorgkosten, afgezet tegen
het bruto binnenlands product (bbp) in 1990, 1995, 2000, 2005,
2010, 2015, en 2020?
Hoeveel ggz-instellingen hebben in 2019 meer zorg geleverd
dan waarvoor zij bekostiging voor hebben ontvangen vanwege
omzetplafonds?
Hoeveel kost het opnemen van anticonceptie in het basispakket als het onder het eigen risico zou vallen?
Hoeveel kost het opnemen van anticonceptie in het basispakket als het niet onder het eigen risico zou vallen?
Hoeveel gemeenten hebben tot en met 1 september 2019 een
sportakkoord afgesloten?
Hoeveel gemeenten hebben tot en met 1 september 2019 een
preventieakkoord afgesloten?
Hoeveel gemeenten hebben tot en met 1 september 2019 een
integraal sport- en preventieakkoord afgesloten?
Hoeveel extra gemeenten krijgen door de uitbreiding van
Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK), zoals naar
voren komend in de Analyse aanvragen Specifieke Uitkering
Stimulering Sport, een vergoeding voor de activiteiten waar zij
een specifieke uitkering hebben aangevraagd?
Welke mate van uitputting van de subsidieregeling Bouw en
Onderhoud Sportaccomodaties en Sportmaterialen (BOSA) is
voorzien voor de jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023? Welk
budgettair beslag is er geserveerd voor de BOSA in deze jaren?
Kunt u toelichten hoe hoog het aandeel niet-gecontracteerde
zorg in de wijkverpleging en de ggz op dit moment is? Zo ja,
als blijkt dat de stijging van het aandeel niet-gecontracteerde
zorg in deze velden alarmerend hoog worden, nog voor de
uitkomsten van de onderzoeken van Vektis gepubliceerd zijn,
bent u dan voornemens acute maatregelen te nemen? Zo ja,
aan welke maatregelen moet dan gedacht worden?
Welke acties heeft u genomen om de beschikbaarheid van
sportprotheses voor opgroeiende kinderen te bevorderen? In
welke mate is deze beschikbaarheid in 2018 en 2019
toegenomen?
Op welke wijze is invulling gegeven aan de jaarlijkse monitoring van de implementatie van de herziene Code Goed
Sportbestuur, met daarbij oog voor diversiteit? Wanneer
verschijnt deze eerste monitor?
Hoeveel vrouwen gebruiken soms geen anticonceptie vanuit
financiële overwegingen?
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Nr.
215.
216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

Vraag
Hoeveel vrouwen gebruiken niet de gewenste anticonceptie uit
financiële overwegingen?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds van
€ 3.1.826.405.000 wordt in het jaar 2020 besteed aan jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de verschillende soorten
jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds van
€ 3.1.826.4050.00 krijgt iedere gemeente in 2020 voor
jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de verschillende
soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds van
€ 3.1.826.405.000 krijgen de 40 grootste gemeenten in 2020
voor jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de verschillende
soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds wordt in 2019
besteed aan jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de
verschillende soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en
jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds krijgt iedere
gemeente in 2019 voor jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar
de verschillende soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz
en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel geld van het totale gemeentefonds krijgen de 40
grootste gemeenten in 2019 voor jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de verschillende soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg,
jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel kinderen hebben in 2019 gebruikgemaakt van
jeugdzorg, daarbij onderverdeeld naar de verschillende
soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel kinderen maken naar verwachting in 2020 gebruik van
jeugdzorg, daarbij onderverdeeld naar de verschillende
soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel kinderen zijn in 2019 uit huis geplaatst?
Hoeveel kinderen worden naar verwachting in 2020 uit huis
geplaatst?
Hoeveel kinderen zitten in 2019 in een open jeugdinstelling?
Hoeveel kinderen zitten in 2019 in een gesloten jeugdinstelling?
Hoelang zitten kinderen gemiddeld in 2019 in een open
jeugdinstelling?
Hoelang zitten kinderen gemiddeld in 2019 in een gesloten
jeugdinstelling?
Hoeveel kinderen zitten naar verwachting in 2020 in een open
jeugdinstelling?
Hoeveel kinderen zitten naar verwachting in 2020 in een
gesloten jeugdinstelling?
Hoelang zitten kinderen gemiddeld naar verwachting in 2020 in
een open jeugdinstelling?
Hoelang zitten kinderen gemiddeld naar verwachting in 2020
een gesloten jeugdinstelling?
Wat is de gemiddelde periode dat kinderen in 2019 gebruikmaken van enige vorm van jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar
de verschillende soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz
en jeugdgezondheidszorg?
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Nr.
235.

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

249.
250.
251.

252.

253.

254.

255.
256.
257.
258.
259.
260.

Vraag
Wat is de gemiddelde periode dat kinderen naar verwachting
in 2020 gebruikmaken van enige vorm van jeugdhulp, daarbij
onderverdeeld naar de verschillende soorten jeugdhulp zoals
jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg?
Hoeveel kinderen komen in 2019 na een afgerond traject voor
de tweede keer in aanraking met jeugdhulp?
Hoeveel fte werkt naar verwachting in de jeugdhulp in 2020?
Hoeveel personen werken naar verwachting in de jeugdhulp in
2020?
Hoeveel fte wordt naar verwachting niet vervuld binnen de
jeugdhulp in 2020?
Hoeveel fte werkt in de jeugdhulp in 2019?
Hoeveel personen werken in de jeugdhulp in 2019?
Hoeveel fte wordt niet vervuld binnen de jeugdhulp in 2019?
Hoeveel gemeenten zijn onderdeel van een zorgregio in 2019?
Hoeveel en welke gemeenten hadden in 2018 een tekort op de
balans met betrekking tot jeugdhulp?
Hoeveel en welke gemeenten hebben naar verwachting in 2019
een tekort op de balans met betrekking tot jeugdhulp?
Hoeveel en welke gemeenten hebben naar verwachting in 2020
een tekort op de balans met betrekking tot jeugdhulp?
Hoeveel extra middelen ter ondersteuning van de gemeenten
voor het uitvoeren van jeugdhulp worden in 2020 toegekend?
Hoeveel kinderen staan momenteel op een wachtlijst voor
jeugdhulp, daarbij onderverdeeld naar de verschillende
soorten jeugdhulp zoals jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdgezondheidszorg en is hierbij sprake van een negatieve of positieve
trend?
Hoe gaat een antwoord worden geformuleerd op de vraag
waar de jeugdhulpplicht begint?
Als het aandeel van het bbp dat wordt besteed aan zorg daalt,
waarom stijgen dan de lasten per volwassene?
Welke invloed op de stijgende zorgkosten hebben factoren als
bevolkingsgroei, vergrijzing, medische ontwikkelingen
(aanbod) en overheidsbeleid? Kan hiervan een procentuele
schatting worden gegeven?
Met hoeveel groeide de Nederlandse bevolking tussen de jaren
2000–2010 en tussen de jaren 2010–2020? Wat is de verwachte
groei voor de jaren 2020–2030 en welk aandeel is toe te wijzen
aan immigratie?
Hoeveel Spoed Eisende Hulp (SEH)-posten en afdelingen acute
verloskunde zijn de afgelopen tien jaar gesloten of hebben hun
openingstijden beperkt waardoor ze niet langer 24/7 open zijn?
Hoeveel zorgbestuurders hebben om een uitzonderingspositie
voor de Wet normering topinkomens (WNT) gevraagd en
hoeveel hebben deze uitzondering gekregen? Wie zijn dit en
hoeveel mogen zij meer verdienen?
Hoeveel opnamestops wegens overvolle SEH-posten zijn er de
afgelopen tien jaar geweest?
Hoeveel bezoeken aan de eerste hulp door 75-plussers vonden
er de afgelopen tien jaar plaats?
Hoeveel ziekenhuizen zijn er de afgelopen tien jaar gefuseerd,
gesloten of failliet gegaan?
Kunt u, liefst in een Excelbestand, de artikelsgewijze, complete
begroting aan de Kamer doen toekomen?
Hoe is de verdeling van het opleidingsniveau van de
buurtsportcoach?
Wat betekent het cijfer 32.8 voor de jeugdzorg binnen de
VWS-monitor?
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Nr.
261.

262.
263.
264.

265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.

273.
274.

275.

276.

277.
278.

279.

280.
281.
282.
283.
284.

285.

Vraag
Welke soorten instellingen en soorten jeugdhulp worden
geschaard onder «jeugdhulp zonder verblijf» binnen de
VWS-monitor?
Klopt het dat 82% van de aanvragen voor de SPUK-regeling
wordt toegekend? Wat gebeurt er met de overige 18%?
Wat kost het onnodig bezet houden van ziekenhuisbedden
door ouderen die nog niet naar huis kunnen?
Kunt u aangeven welke subsidies er binnen het beleidsartikel
Sport verstrekt worden en aan welke organisaties? Kunt u per
verstrekking aangeven of deze juridisch verplicht is en kunt u
aangeven wanneer de subsidietermijn afloopt?
Welk kader heeft de Nederlandse Sportraad gekregen als
taakopdracht?
Hebben er ook experts, dan wel organisaties op het gebied van
topsportevenementen zitting in de Sportraad?
Welke expertisegebieden ontbreken er bij de leden van de
Nederlandse Sportraad?
Wat is de status van een eventueel interdepartementaal
Sportakkoord?
In hoeverre valt programmalijn 3 binnen het kader van de
opdracht voor de Nederlandse Sportraad?
Is de Minister initiator van programmalijn 2 van het werkprogramma van de Nederlandse Sportraad?
Wat zijn de kosten om programmalijn 3 uit het werkprogramma van de Nederlandse Sportraad uit te voeren?
Wie is de initiatiefnemer van de onderwerpen die genoemd
worden bij programmalijn 3 uit het werkprogramma van de
Nederlandse Sportraad?
Hoeveel procent van de zorgkosten wordt uitgegeven aan
personeelskosten?
Wat is op dit moment het personeelstekort, uitgedrukt in
aantallen, uitgesplitst naar de verschillende wetten (Zvw, Wlz,
Wmo en Jeugdwet)?
Hoeveel verpleegkundigen komt Nederland tekort, indien
mogelijk uitgesplitst naar de verschillende wetten en indien
mogelijk uitgesplitst per regio?
Hoeveel verzorgenden komt Nederland tekort, indien mogelijk
uitgesplitst naar de verschillende wetten en indien mogelijk
uitgesplitst per regio?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken
over de vergoeding van systeemtherapie?
Hoeveel artsen komt Nederland tekort, indien mogelijk
uitgesplitst naar de verschillende wetten en indien mogelijk
uitgesplitst per regio? Hoeveel daarvan zijn medisch specialist?
Hoeveel geld wordt er uitgegeven aan slimme zorg om
personeel te vervangen of te ondersteunen om zo de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken?
Hoeveel geld wordt er uitgegeven om de instroom van
personeel in de zorg te stimuleren?
Hoeveel geld wordt er uitgeven om de uitstroom van personeel uit de zorg te voorkomen?
Hoeveel geld wordt er uitgegeven om personeel in de zorg te
behouden?
Wat zijn de resultaten tot dusver van het actieprogramma
Werken in de zorg?
Wat zijn de meest recente percentages instroom en uitstroom
in de zorg, uitgesplitst naar de verschillende wetten (Zvw, Wlz,
Wmo en Jeugdwet)?
Hoe kijken de verschillende beroepsgroepen tegen taakherschikking aan?
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Nr.
286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.
296.

297.

298.
299.

300.

301.

Vraag
Hoeveel werkgevers in Nederland zetten op dit moment in op
jobcarving en jobcrafting? Wat zijn de meest recente resultaten
daarvan?
Kunt u een update geven van de zorg voor mensen na coma
met niet-aangeboren hersenletsel? Zijn hier ontwikkelingen te
melden?
Kunt u aangeven hoe het staat met de besteding van de
middelen voor Waardig ouder worden die voor deze regeerperiode beschikbaar zijn gesteld? Kunt u dit uitsplitsen per post
zoals dit in het regeerakkoord staat?
Kunt u aangeven hoe het staat met de besteding van de
middelen voor preventie van onbedoelde zwangerschap die
voor deze regeerperiode beschikbaar zijn gesteld? Kunt u dit
uitsplitsen per onderdeel van het zevenpuntenplan?
Kunt u toelichten hoe het amendement en de motie over
leefstijlgeneeskunde van de leden Ellemeet en Dik-Faber
(Kamerstukken 35 000 XVI, nrs. 14 en 70) worden uitgevoerd?
Hoe vaak hebben zorgaanbieders in 2019 een beroep gedaan
op de transformatiegelden die overeenkomstig het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg beschikbaar zijn
gesteld? In hoeveel gevallen is een beroep op de transformatiegelden vervolgens ook gehonoreerd door de zorgverzekeraar? Kan nader worden gespecificeerd waar de transformatiegelden precies voor zijn aangewend?
Hoeveel geld van het beschikbare budget voor de pilot en het
onderzoek voor psychologische zorg voor (ex-)kankerpatiënten
is tot nog toe besteed? Hoeveel (ex-)kankerpatiënten hebben
inmiddels behandelingen voor de aanpassingsstoornis
ontvangen en bij hoeveel (ex-)kankerpatiënten is het behandeltraject (succesvol) voltooid?
Is in de begroting een bedrag gereserveerd, dan wel beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een klinische trial voor het
verkrijgen van meer inzicht in de veiligheid en effectiviteit van
reconstructie na vrouwelijke genitale verminking (VGV)?
Hoeveel budget was er totaal gereserveerd voor de domeinoverstijgende experimenten, zoals uitgevoerd in Ede, Dongen
en Hollandscheveld?
Hoeveel budget is er beschikbaar voor eventuele volgende
domeinoverstijgende experimenten?
Welke bekostiging is er vanuit het Rijk beschikbaar wanneer in
de loop van 2020 al blijkt dat invoering van het Wmoabonnementstarief uitputting in de gemeentereserves
veroorzaakt of dreigt te veroorzaken?
Hoeveel procent van Wmo Beschermd Wonen blijft onder het
begrotingsgefinancierde deel vallen, en hoeveel procent gaat
onder het Gemeentefonds vallen?
Wat neemt u in het jaar 2020 aan concrete stappen om
gehandicaptenorganisaties te ondersteunen?
Welke middelen zijn er vrijgemaakt om de inzet van zorgpersoneel voor gehandicapten te optimaliseren? Hoe ziet die
optimalisatie er in praktijk uit en hoeveel procent van de totale
VWS-begroting is dit?
Hoeveel budget is gereserveerd voor de opdracht aan een
groep artsen, apothekers en andere deskundigen om maatregelen te bedenken om het gebruik van zware pijnstillers terug
te dringen? Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten?
Hoeveel zou het kosten om medisch noodzakelijke anticonceptie op te nemen in het basispakket?
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Nr.
302.
303.
304.
305.
306.

307.
308.
309.

310.
311.

312.

313.

314.

315.
316.
317.

318.

319.

320.

Vraag
Hoeveel wordt er jaarlijks uitgegeven aan het project Nu Niet
Zwanger?
Wat is de doelgroep van het project Nu Niet Zwanger?
Bereikt het project Nu Niet Zwanger alle vrouwen die vanwege
financiële redenen geen gebruikmaken van anticonceptie?
Hoeveel geld is er gemoeid met de invoering van de nieuwe
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)?
Hoe wordt gemeten of de zorg daadwerkelijk toegankelijk,
betaalbaar en merkbaar beter wordt voor mensen, nu en in de
toekomst? En wanneer is de nulmeting hiervoor gedaan?
Wat is de stand van zaken van de beweging De Juiste Zorg op
de Juiste Plek? Zijn hier al concrete cijfers over?
Weten we hoeveel geld er omgaat in de zorg voor patiënten
met meerdere chronische aandoeningen? Zo ja, hoeveel?
Constaterende dat het uitgangspunt is niet over patiënten te
praten maar met patiënten, wat is de procentuele verhouding
tussen verzekerden in de zin van patiënten-niet patiënten?
In hoeverre wordt de groep «verzekerd maar niet patiënt»
betrokken bij gesprekken over nieuw beleid?
Wat is de verbinding tussen de beleidsvoornemens voor het
Sportakkoord, het Nationaal Preventieakkoord en de te
verwachten nieuwe Gezondheidsnota?
Kunt u aangeven hoe we de beleidsvisie (de verschuiving van
focus op ziekte en zorg naar een focus op gezondheid en
gedrag) van dit kabinet kunnen terug zien in het beleid?
Erkent u ook chronische pijn als chronische aandoening, naast
de voorbeelden die hiervan worden genoemd zoals artrose,
diabetes, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en
hartfalen, en is er al een algemene richtlijn chronische pijn in
Nederland?
Hoe staat het huidige kabinetsbeleid in verhouding tot de
verwachte verdubbeling van 75-plussers in 2040 en op welke
manieren bereidt u zich op deze prognose voor?
Kunnen de uitgaven voor ouderenzorg worden gesplitst naar
uitgaven binnen de Wlz, Wmo en Zvw?
In hoeverre zijn zorgevaluaties verplicht of vrijblijvend?
Welke maatregelen op het gebied van zorg en ondersteuning
worden er genomen om de verdubbeling van het aantal
mensen met dementie tot het jaar 2040 op te vangen?
Hoe groot was de stijging van het aantal 75-plussers in de
periode 2000–2019?
Hoe groot was de stijging van het aantal 90-plussers in de
periode 2000–2019?
Hoe groot was de stijging van het aantal alleenwonende
75-plussers in de periode 2000–2019?
Hoe groot was de stijging van het aantal mensen met
chronische aandoeningen in de periode 2000–2019?
Op welke wijze wordt vervolg gegeven aan het Deltaplan
Dementie, gezien de onverminderd grote opgave om mensen
met dementie ook na 2020 te voorzien van goede zorg en
ondersteuning?
Wat zijn de redenen voor het afnemen van het aantal
mantelzorgers?
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Nr.
321.

322.

323.

324.

325.
326.

327.
328.
329.
330.

331.

332.

333.

334.

Vraag
Gegeven dat «Niet alleen op ieders eigen domein, maar juist
ook op domeinoverstijgende samenwerking»- hoeveel
middelen zijn er in 2020 beschikbaar, per zorgdomein (Wmo
2015, Wlz, Zvw) voor domeinoverstijgende samenwerking?
Hoeveel middelen zijn er per jaar besteed sinds het jaar 2015 in
het kader van de experimenteerartikelen van de Wlz (artikel
10.1.1 en artikel 10.1.2)? Hoeveel experimenten/projecten
hebben sinds 2015 gebruikgemaakt van de experimenteerartikelen van de Wlz? Hoeveel middelen zijn per jaar, sinds 2015,
besteed in het kader van de experimenteerruimte van de Zvw,
de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten?
Hoeveel experimenten/projecten hebben sinds 2015 gebruikgemaakt van de experimenteerruimte van de Zvw?
Welke resultaten zijn er toe nu toe geboekt vanuit de taskforce
Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kunt u voorbeelden geven van
plekken waar al daadwerkelijk een zichtbare en tastbare
verschuiving heeft plaatsgevonden van Universitair Medische
Centra (umc’s) naar algemene ziekenhuizen, en van algemene
ziekenhuizen naar anderhalve- en eerstelijnszorg?
Hoe komt het dat de kosten voor medische specialistische zorg
in 2018 ten opzichte van 2017 het meest gestegen zijn? Wat
betekent dit voor de beweging van de Juiste zorg op de juiste
plaats? Wat betekent dit voor de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg?
Over welke regio gaat het in de vraag over de toekomstige
zorgvraag? Zijn de contouren van deze regio’s in beton
gegoten?
Wat is de basis voor de focus bij de contourennota op de
regio?
In hoeverre worden best practices van huidige samenwerkingen tussen zorgverzekeraars en zorgkantoren meegenomen bij
de voorstellen tot aanpassing van wet- en regelgeving?
Welke stilstand in ontwikkeling wordt voorzien door de komst
van de contourennota?
Is de bespreking van de contourennota gepland voor het
zomerreces van het jaar 2020?
Gaat de nota ook in op wat er maatschappelijk nodig is naast
wat er bestuurlijk nodig is?
Waarom wordt de krapte op de arbeidsmarkt als oorzaak
genoemd voor de problemen in de acute zorg en niet het
sluiten van spoedeisende hulpposten?
Hoe ziet u de domeinoversteigende samenwerking in het
programma Juiste Zorg op de Juiste Plek voor zich en op
welke manier gaat dit programma de vaak problematische
samenwerking tussen domeinen als de Zvw, Wmo en Wlz
verbeteren?
Zijn er cijfers bekend van de aantallen patiënten die de dupe
zijn van de slechte samenwerking tussen en over domeinen,
behorende bij de voorbeelden die genoemd worden?
In hoeverre worden de paramedische zorgprofessionals
betrokken bij de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste
Plek? Komen zij ook in aanmerking voor middelen die
vrijgemaakt zijn voor dit actieprogramma? Zo ja, op welke
wijze komen zij hiervoor in aanmerking?
Aan welke vormen van complexe zorg wordt gedacht bij de
eventuele concentratie in instellingen? Zijn er inzichten in
percentages waarmee preventie zwaardere zorg kan voorkomen? Hoe zou de overheid gezonde levensstijl kunnen meten?
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Nr.
335.
336.
337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.
344.
345.
346.

347.

348.

349.

350.

351.
352.
353.

Vraag
Hoeveel geld wordt er op dit moment uitgegeven aan eHealth,
uitgesplitst naar de Wlz, Wmo, Zvw en Jeugdwet?
In hoeverre zijn patiënten tevreden over de inzet van slimme
zorg?
Hoeveel subsidie wordt er gegeven vanuit het Ministerie van
VWS voor de ontwikkeling van ict-toepassingen in zorginstellingen? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen zes jaar?
Hoeveel subsidie wordt er gegeven voor de ontwikkeling van
eHealth toepassingen? Kunt u een overzicht geven van de
afgelopen zes jaar?
Hoeveel persoonlijke gezondheidsomgevingen worden er op
dit moment ontwikkeld? Welke budgetten gaan hiermee
gepaard en wanneer kunnen mensen hiervan gebruik gaan
maken?
Welke kosten hebben zorginstellingen moeten maken om te
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)?
Welke kosten hebben ziekenhuizen moeten maken om te
voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming?
Hoeveel overtredingen zijn er in 2019 in zorginstellingen en
gemeenten geconstateerd als het gaat om naleven van de
Algemene verordening gegevensbescherming?
Hoeveel winst is er gemaakt door aanbieders van gegevensuitwisselingssystemen in ziekenhuizen?
Hoeveel beeldconsulten vinden er jaarlijks plaats met medisch
specialisten?
Hoeveel ziekenhuizen maken al gebruik van apps voor
standaardcontroles?
In hoeverre gaat de opschaling van innovaties gepaard met
een breed trainingsprogramma voor zorgprofessionals, zodat
zij deze innovaties ook gaan gebruiken?
Wat doet u om ook Physician Assistants (PA’s) binnen de
spoedeisende hulp en de ggz makkelijker in te kunnen zetten,
gezien het tekort aan medewerkers in de zorg één van de
belangrijkste uitdagingen is waarvoor we staan en er nu al
krapte is aan personeel, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, bij de
spoedeisende hulp en in de ggz?
Hoe ziet de opschaling van innovatieve toepassingen van
gezondheidstechnologie eruit bij het snelst stijgende ziektebeeld dementie?
Wordt er bij de opschaling van innovatieve toepassingen van
gezondheids-technologie (eHealth) rekening gehouden met de
(verminderde) digitale vaardigheden van ouderen en zo ja, op
welke manier blijven deze toepassingen toegankelijk voor
ouderen?
Zijn de regio’s bekend waar nog niet gewerkt wordt aan een
regiobeeld? Zo ja, welke zijn dat? Wat zijn de manieren om hen
te stimuleren dit wel te gaan oppakken?
In hoeverre worden de transformatiemiddelen benut die horen
bij de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek?
Op welke manier wordt de arrangeur bekostigd? Welke
administratieve lasten brengt dit met zich mee?
Kunt u specificeren welke beperkingen in het systeem volgens
koplopers niet terecht zijn?
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Nr.
354.

355.
356.
357.
358.
359.
360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.
367.
368.

369.

370.

371.
372.

Vraag
Hoe verhoudt de analyse van de verkenner die een regiobeeld
voor Flevoland heeft opgesteld, waarbij de twee grootste
zorgverzekeraars het voortouw nemen, zich met het concept
van regiobeelden? Ziet u het als een mogelijkheid voor alle
regio’s om een verkenner de analyse te laten opstellen?
Wie bewaakt dat de zorgbehoefte van de regio’s niet groter
wordt dan de som der delen?
Hoe vaak wordt er gebruikgemaakt van het loket zorgvoorinnoveren.nl?
Wie maken er gebruik van het loket zorgvoorinnoveren.nl en
wat voor een type vragen worden er gesteld?
Wat wordt er gedaan om het loket zorvoorinnoveren.nl onder
de aandacht te brengen?
Hoe ziet het eerste beeld over het experiment Domeinoverstijgend werken eruit?
Lopen er, naast het experiment Domeinoverstijgend werken,
meer experimenten waarbij er financiële afspraken over de
domeinen heen worden gemaakt? Zo ja, wat voor een
experimenten en waar? Zo nee, waarom niet?
Welke gemeenten hebben een huisvestingsbeleid voor
topsporters die verplicht op een Centrum voor Topsport en
Onderwijs (CTO) moeten zitten?
Wat zijn de aanpassingen die nodig zijn in de bekostiging van
de gecombineerde leefstijlinterventie en hoe en wanneer
worden deze doorgevoerd?
Zal het experiment Domeinoversteigend werken (met als doel
ouderen langer in hun eigen omgeving te houden middels een
arrangeur) bij positieve uitkomsten in meer gemeenten
worden uitgezet?
Hoe breed zijn de partijen in de regio die (in het kader van
regiobeeld.nl) de vraag en aanbod in kaart brengen? Betreft dit
ook de jeugdzorg, ggz en wmo?
Wat is de stand van zaken van het op te richten kennisplatform? Wie zijn er bij de oprichting van dit platform betrokken?
Is er een universitair element in dit platform verankerd?
Kan zorgvoorinnoveren.nl als basis dienen voor de oprichting
van het kennisplatform?
Wat wordt de rol van het Ministerie van VWS bij de ontwikkelingen in de regio? Wat betekent actief aanhaken?
Zijn er ook doelstellingen voor de korte termijn opgenomen,
aangezien in de begroting staat: «We willen dat mensen de
juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen. Als het
kan in de eigen omgeving. Het liefst gewoon thuis. We willen
dat in 2030 zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving
(in plaats van in zorginstellingen) wordt georganiseerd,
samen met het netwerk van mensen.»? Wat is het streven voor
de jaren tot aan 2030?
Vanaf welke leeftijd moet de zorg in het jaar 2030 50% meer (of
vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) worden georganiseerd, samen met het netwerk van
mensen?
Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek en specifiek op
basis van welke criteria concludeert u dat je het beste in
Nederland kunt wonen als je zorg nodig hebt?
Wat was de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor
zowel de Wmo als Wlz over 2019?
Wat wordt de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor
zowel de Wmo als Wlz in 2019?
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Nr.
373.
374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.
382.

383.

384.

385.

386.
387.

Vraag
Welke gemeenten vragen geen eigen bijdrage voor zorg en
voorzieningen uit de Wmo?
Voor hoeveel ouderen moeten er in het kader van het
programma Langer Thuis in het jaar 2030 50% meer (of vaker)
zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) worden georganiseerd, samen met het netwerk van
mensen?
Wat is het aantal ouderen dat behoort bij het percentage van
50% in het jaar 2030 dat de zorg meer of vaker in de eigen
leefomgeving in plaats van in een zorginstelling, zoals
verpleeghuis zal ontvangen?
Waaruit bestaat het netwerk van mensen? Maken familie,
vrienden, buren, vrijwilligers en overige onbetaalde krachten
hier deel van uit?
Waarom wordt het feit dat de zorguitgaven al voor het zesde
jaar op rij onder de economische groei uitkomen toegeschreven aan het beleid op kostenbeheersing en niet aan andere
zaken, zoals bijvoorbeeld zorgmijding?
Waarop is gebaseerd dat de komende jaren de groei van de
zorguitgaven toch weer boven de economische groei zal
uitkomen, nu er sprake is van een significante trendbreuk ten
aanzien van de groei van de zorguitgaven? Waarom wordt er
niet gerekend met drie scenario’s: lager, gemiddeld en hoger
dan de economische groei?
Kunt u nader toelichten hoe u precies wilt bereiken dat in het
jaar 2030 van de mensen met een chronische ziekte of
levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen
kan meedoen in de samenleving met 25% is toegenomen?
Verwachten de onderzoekers van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de zorgkosten in 2040
verhoudingsgewijs twee keer zo hoog zullen worden, of
bedoelt het RIVM in absolute kosten (inclusief of exclusief
inflatiecorrectie)?
Hoe haalbaar wordt de maximale volumegroei in de verschillende hoofdlijnenakkoorden geschat?
Hoe is de verwachte stijging van de zorgkosten, op te maken
uit het schema, verwerkt in de langetermijnbegroting van het
rijk?
Kunt u aangeven wat andere landen anders doen waardoor zij
(aanzienlijk) lagere uitgaven hebben aan langdurige zorg? Gaat
het hierbij om minder zorg, soberdere zorg of hogere eigen
bijdragen?
Klopt het dat er te weinig plekken zijn voor multi-problematiek
in de ggz (bijvoorbeeld de combinatie (Licht) Verstandelijk
Gehandicapten ((L)VG) en autisme)? Kunnen de wachtlijsten
hiervan in kaart worden gebracht?
Kunt u de kosten voor de overheid uiteenzetten wat maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo kostten vóór de invoering van
het abonnementstarief en na de invoering van het abonnementstarief? En straks voor de algemene voorzieningen?
In hoeverre leidt de invoering van het abonnementstarief tot
een hoger gebruik van maatwerkvoorzieningen in de Wmo?
Kunnen de brutozorguitgaven inclusief de uitgaven aan de
Wmo en jeugdzorg
die op de VWS-begroting oplopen naar € 92 miljard in het jaar
2021 gegeven worden sinds het jaar 1970, zowel in absolute
als relatieve (aan het BBP) zin, uitgesplitst per zorgwet (waarbij
bijvoorbeeld de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) genomen wordt in de jaren voor de 2015)?
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Nr.
388.

389.

390.
391.

392.

393.

394.
395.

396.
397.
398.
399.

400.
401.
402.
403.

404.

405.
406.

Vraag
Klopt het dat in deze begroting geen middelen zijn opgenomen
om mensen in een Wlz-instelling met (veel) bijkomende kosten
tegemoet te komen en een betere overbrugging te regelen
voor mensen die Wlz-zorg nodig hebben maar dit niet vragen
vanwege kosten?
Wat zijn de criteria op basis waarvan de grens over het
onderhandelen van de prijs van geneesmiddelen is gesteld op
€ 50.000 per patiënt of € 40 miljoen per jaar?
Kunt u concreet aangeven op welke besparingen wordt
gedoeld bij het programma Goed Gebruik?
Wanneer wordt de verkenning van de sociaaleconomische
Raad (SER) naar de gevolgen van de stijging van de zorgkosten
verwacht?
Wie heeft die grens van € 50.000 voor een geneesmiddel
bepaald? Waar is dat bedrag op gebaseerd? Zitten er bij de
onderhandelaars ook deskundigen als medisch specialisten,
apothekers en ervaringsdeskundigen, of zitten er alleen maar
ambtenaren en boekhouders?
Hoeveel gezondheidswinst hebben geneesmiddelen de
afgelopen decennia opgeleverd? Kan dit weergegeven worden
in gewonnen levensjaren? Wat is de kostenontwikkeling van
geneesmiddelen geweest de afgelopen tien jaar?
Aan welke geneesmiddelen waren er de afgelopen jaren
tekorten? Welke rol speelt het preferentiebeleid hierbij?
Wanneer wordt het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) over de beheersing van de
zorgkosten op de langere termijn verwacht?
Wanneer is de Brede Maatschappelijke Heroverweging «Een
toekomstbestendig zorgstelsel» klaar?
Hoe is het commitment in de regio georganiseerd?
Waarom wordt de inkomensgroei niet vertaald naar meer
budgettaire ruimte voor ziekenhuiszorg en geneesmiddelen?
In hoeverre zijn er sancties voor regio’s die niet bezig zijn met
het opstellen van een regiobeeld? Zijn er voornemens om die
te gaan invoeren, gezien het belang van die regiobeelden?
Hoe wordt aan «de vrijblijvendheid voorbij» vormgegeven?
Wat wordt er verstaan onder een brede basis van preventie in
de regio?
Wie zijn de key players van de hoofdlijnenakkoorden? Zijn dat
alle ondertekenaars van alle akkoorden?
Wat wordt bedoeld met de passage «De omslag naar samenhangende zorg en ondersteuning vereist ook organiserend
vermogen van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren om
via hun inkoop koers en regie aan te brengen; hun zorgplicht
kan niet beperkt blijven tot één domein, de plicht tot goede
zorg overstijgt de
domeinen»? Klopt het dat op basis van artikel 11 zorgverzekeraars een zorgplicht hebben maar deze toeziet op de Zvw? Zijn
er wetten in voorbereiding om de zorgplicht ook naar andere
domeinen/zorgwetten uit te breiden voor verzekeraars,
gemeenten of zorgkantoren?
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?
Hoeveel sancties heeft de IGJ in 2019 uitgedeeld en hoeveel
was dat in vorige jaren? Kunt u dit duiden?
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Nr.
407.

408.

409.
410.
411.

412.
413.

414.

415.
416.
417.

418.

419.

420.
421.

422.

423.

424.

Vraag
Wat is de invulling van de concrete en landelijk dekkende
invulling van het samenwerkingsnetwerk op gebied van
ouderenzorg?
Is er sinds inwerkingtreding van de Wet van 23 januari 2019 tot
wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 en de
Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de
mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot
samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten, gebruikgemaakt van de delegatiegrondslag om gemeenten te dwingen tot samenwerking?
Hoe is de medezeggenschap van personeel en cliënten in de
Zorg & Welzijn sector wettelijk geborgd?
Wat wordt specifiek verstaan onder de governance in het
zorgstelsel?
Hoe is de ondersteuning van de verschillende regio’s geregeld
bij het formuleren van de verschillende behoeften met als doel
input voor de contourennota?
Wat wordt bedoeld met «mogelijkheden om vanuit langdurige
zorg te investeren in het sociale domein»?
Hoe wordt er bij het maken van de regiobeelden rekening
gehouden met de wens om de huidige zorgplicht breder in te
vullen?
Op welke andere wijze gaat het ministerie na hoe wet- en
regelgeving kan bijdragen aan een betere organiseerbaarheid
en betaalbaarheid van de zorg?
Hoeveel mensen werken er op dit moment in de zorg,
uitgesplitst naar de wetten Wlz, Wmo, Zvw en de Jeugdwet?
Wat zijn de meest recente cijfers over de uitstroom van
mensen die in de zorg werken? En de (zij-)instroom?
Wat is de mening van de verschillende betrokken beroepsgroepen bij taakherschikkingen? Zijn er ook tegenstanders? Zo ja,
wie?
Welke partijen zitten in de aangehaalde regio’s waar de
Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) worden
opgesteld per regio aan tafel, te denken valt hierbij aan
onderwijsinstelling x, werkgeverorganisatie y en beroepsgroep
z?
Is er ooit intern of extern onderzoek verricht naar de relatie van
marktwerking in de zorg en toegenomen administratie en
werkdruk? Zo ja, kunt u de resultaten van dit onderzoek met de
Kamer delen?
Hoeveel verdient de gemiddelde tandarts bruto op jaarbasis
met tien jaar werkervaring in loondienst en als zelfstandige?
Op welke manier zijn de overbodige administratielasten
teruggedrongen? Hoeveel tijd is een zorgmedewerker
gemiddeld kwijt aan administratieve lasten?
Hoeveel van de 77.000 ontslagen zorgmedewerkers zijn
benaderd met het verzoek terug te keren in de zorgsector? Zijn
er zorgmedewerkers benaderd met dit verzoek? Zo nee,
waarom niet?
Hoe verhoudt het Actieprogramma Werken in de zorg – met
het doel om de tekorten in de zorg terug te dringen – zich tot
het besluit om de opleidingscapaciteit voor geneeskundestudenten te verminderen (zie de begroting van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, pagina 71)?
Waarop is het voornemen gebaseerd om het aantal opleidingsplekken voor geneeskundepatiënten te verminderen? Welk
probleem wordt met dit besluit opgelost?
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Nr.
425.

426.

427.
428.
429.

430.
431.
432.

433.

434.
435.
436.
437.

438.
439.
440.
441.
442.

443.

444.

Vraag
Wat is het effect van de capaciteitsvermindering van opleidingsplekken Geneeskunde op het personeelstekort in de zorg
op korte en lange termijn? En wat zijn de effecten op het
zorgaanbod van deze maatregel op de korte en lange termijn?
Constaterende dat het actieprogramma Werken in de Zorg
wordt geïntensiveerd; wat gaat u doen om de mensen die al in
de zorg werken te stimuleren om in de zorg te blijven werken?
Kunt u specificeren hoe het actieprogramma Werken in de
Zorg is geïntensiveerd?
Hoeveel kosten besparen we indien het preventieakkoord
wordt nageleefd?
Wat zou naast roken nog meer de oorzaak kunnen zijn van het
hoge incidentie- en prevalentiepercentage van longkanker in
Nederland?
Kunt u het actuele personeelstekort in de hele zorg van 80.000
specificeren per beroepsgroep?
Hoeveel verpleegkundigen komen er nu precies tekort?
Erkent u de rol van een groene omgeving in het gevoel van
welzijn, en in de preventie van ziekte(kosten)? Zo ja, waarom
komt dit niet terug in de begroting voor 2020?
Hoeveel vierkante meter groen was er in Nederlandse steden
en dorpen gemiddeld beschikbaar per bewoner, in de jaren
2008, 2013 en in 2018?
Welke regio’s hebben relatief veel en welke weinig vierkante
meter groen per bewoner?
Hoeveel groene schoolpleinen waren er in de jaren 2008, in
2013 en in 2018? Wat was het totaal aantal schoolpleinen?
Hoeveel natuurspeelplekken waren er in de jaren 2008, 2013 en
in 2018? Wat was het totaal aantal speelplekken?
Hoeveel overheidsgeld kan, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, bespaard worden als het ministerie stevig inzet
op preventie met betrekking tot gezonde voeding, meer
bewegen en een groenere omgeving?
Hoeveel zorgkosten besparen we in 2040 als jongeren niet
meer starten met roken?
Hoeveel geld loopt de overheid mis als jongeren in 2040 niet
meer starten met roken (denk aan accijns)?
Hoeveel zorgkosten besparen we als we het overgewicht in
2040 terugbrengen naar het niveau van 22 jaar geleden?
Hoeveel geld is de overheid in totaal kwijt om de doelstelling
voor het terugdringen van overgewicht te laten slagen?
Is er ooit op het ministerie gesproken over het mogelijk
invoeren van een suikertaks- of frisdranktaks? Zo ja, welke
beleidsopties en maatregelen zijn overwogen? Kunt u
uiteenzetten welke beleidskeuzes globaal gemaakt kunnen
worden betreffende het invoeren van een suiktertaks? Welke
doelstellingen kunnen met een dergelijke taks gehaald worden
om het aandeel mensen met overgewicht en obesitas terug te
dringen?
Kunt u toelichten waarom de verhoging van het btw-tarief van
6% naar 9% het voor mensen makkelijker maakt om gezonde
producten als groente en fruit te consumeren?
Welke stappen neemt u om de consumptie van gezonde
voeding (met name groente-inname) onder gezinnen met lage
inkomens te stimuleren, waar problemen met gezonde
eetgewoontes het grootst zijn?
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Nr.
445.

446.

447.
448.
449.
450.
451.

452.
453.
454.
455.

456.
457.

458.

459.

460.

461.

462.

Vraag
Welke subsidies worden er verleend om een goede keuze te
stimuleren in omgevingen zoals de supermarkt, de kantine op
school, bij de sportclub en in het ziekenhuis? Wat is de hoogte
van deze subsidies?
Hoe groot is het draagvlak onder de Nederlandse bevolking dat
jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken? Waaruit blijkt
dit? Bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
Hoe worden zorgprofessionals gestimuleerd tot gesprekken
over stoppen met roken?
Hoe worden gemeenten die een rookvrije generatie nastreven
ondersteund?
Wat zijn directe resultaten van de Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG)-gemeenten?
Welke interventies van JOGG-gemeenten zijn het meest
succesvol?
Met welke nieuwe effectieve interventies worden zorgprofessionals en scholen ondersteund als het gaat om problematisch
alcoholgebruik?
Kunt u aangeven welke concrete maatregelen u tot op heden
genomen heeft om de consumptie van vlees te ontmoedigen?
Zijn er andere landen die actief sturen op het verminderen van
de consumptie van vlees en op welke wijze?
Welke indicatoren hanteert u om te meten hoe gezond en
duurzaam een voedselomgeving is?
Welke positieve en negatieve ervaringen hebben decentrale
overheden tot op heden ervaren in het gezonder en duurzamer
maken van de voedselomgeving?
Welke concrete resultaten zijn er uit de Citydeal Voedsel
gekomen?
Kunt u aangeven welke wetenschappelijke onderzoeken er
lopen of gaan komen op het gezonder en duurzamer maken
van de voedselomgeving?
Kunt u een opsomming geven van de pilots/initiatieven die er
de laatste vijf jaar zijn geweest op het gezonder en duurzamer
maken van de voedselomgeving in publieke ruimtes; respectievelijk uitgewerkt naar zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs,
buurthuizen, sportaccommodaties, overheidsgebouwen,
supermarkten, horeca, pretparken en op centrale plekken
rondom het openbaar vervoer/stations?
Kunt u een overzicht geven van stakeholders die zich de laatste
vijf jaar zijn hebben ingezet op het gezonder en duurzamer
maken van de voedselomgeving in publieke ruimtes; respectievelijk uitgewerkt naar zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs,
buurthuizen, sportaccommodaties, overheidsgebouwen,
supermarkten, horeca, pretparken en op centrale plekken
rondom het openbaar vervoer/stations?
Hoeveel overheidsgelden zijn er de laatste vijf jaar besteed aan
het gezonder en duurzamer maken van de voedselomgeving in
publieke ruimtes; respectievelijk uitgewerkt naar zorg- en
welzijnsinstellingen, onderwijs, buurthuizen, sportaccommodaties, overheidsgebouwen, supermarkten, horeca, pretparken en
op centrale plekken rondom het openbaar vervoer/stations?
Hoeveel budget is er voor 2020 gereserveerd voor het
gezonder en duurzamer maken van de voedselomgeving in
publieke ruimtes; respectievelijk uitgewerkt naar zorg- en
welzijnsinstellingen, onderwijs, buurthuizen, sportaccommodaties, overheidsgebouwen, supermarkten, horeca, pretparken en
op centrale plekken rondom het openbaar vervoer/stations?
Wat is de stand van zaken rondom het Nationaal Eiwitplan?
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Nr.
463.
464.
465.
466.

467.
468.

469.

470.
471.
472.
473.

474.

475.
476.
477.
478.

479.

480.

481.
482.
483.
484.
485.
486.

487.

Vraag
Welke criteria stelt u aan een gezonde en duurzame
voedselomgeving?
Welke indicatoren gebruikt u bij het meten van de voortgang
op een gezonde en duurzame voedselomgeving?
Welke stakeholders zijn er betrokken bij het opstellen van het
Nationaal Eiwitplan?
Welke wetenschappelijke onderbouwing ligt er onder het
beleid ten aanzien van het gezonder maken van de
voedselomgeving?
Hoeveel budget is er in de begroting gealloceerd aan het
gezonder maken van de voedselomgeving?
Hoeveel budget is er in de begroting gealloceerd aan het
meten en/of sturen van voedselvaardigheden van de
consument?
Wat zijn de uitkomsten van het verzoek van de Amsterdamse
wethouder Kukenheim aan de Staatssecretaris om een
gezonde cirkel rondom scholen in te stellen?
Hoeveel vestigingen van fastfoodketens telde Nederland in
1998, in 2008 en in 2018?
Heeft u een maximum gesteld aan het aantal fastfoodrestaurants dat zich in een bepaalde omgeving kan vestigen?
Worden er ook onderzoeken gedaan om de marketing van
ongezond voedsel beter te reguleren? Zo nee, waarom niet?
Kunt u een lijst overleggen met daarin alle concrete maatregelen die u neemt om de consumptie van groente en fruit te
stimuleren?
Hoeveel mensen sterven er jaarlijks aan de gevolgen van
drugsgebruik? Hoeveel hiervan zijn jongeren onder de 18 jaar
en jongeren onder de 23 jaar?
Op welke manier zal het harddrugspreventiebeleid worden
versterkt?
Kunt u een overzicht geven van het aantal deelnemers aan alle
bevolkingsonderzoeken van dit jaar en voorgaande jaren?
Aan wie wordt het geld ter ondersteuning aan ouders van
verslaafde jongeren gegeven?
Wat zijn de concrete doelen en wat is hierbij de uitgangssituatie, gezien u schrijft dat de afgelopen jaren hard is gewerkt
om de medische zorg in Caribisch Nederland te verbeteren, en
dat men nu aan de slag gaat met jeugdhulp, welzijn en sport?
Wat is de stand van zaken ten aanzien van de bekostiging en
het landelijk beschikbaar maken van de Gecombineerde
Leefstijl Interventie (GLI)?
Is er voldoende budget beschikbaar om de GLI in 2020 in het
hele land beschikbaar te krijgen voor iedereen die hier
aanspraak op maakt?
In hoeverre is de beoogde demedicalisering al te zien in de
resultaten van de GLI tot nu toe?
Wat is het percentage baby’s dat op dit moment bij de
geboorte geen hielprik krijgt?
Is er een concreet doel vastgesteld voor een hogere vaccinatiegraad? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Welke acties worden er nog meer genomen om de vaccinatiegraad te verhogen?
Wat voor acties vanuit het Europese programma Joint action
on vaccination kunnen we in Nederland verwachten?
Van hoeveel bacteriën is bekend dat zij resistent zijn tegen
antibiotica? Welke zijn dit? Hoeveel bacteriën waren dat tien
jaar geleden?
In hoeverre wordt er samengewerkt met de vee-industrie als
het gaat om de bestrijding van antibioticaresistentie?
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488.
489.

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.

498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.

508.
509.
510.
511.

512.

513.

514.

515.

Vraag
Hoeveel geld geeft Nederland in 2019 uit aan het tegengaan
van antibioticaresistentie?
Hoeveel mindervalide sporters in georganiseerd verband zijn
er in Nederland? Hoeveel senior sporters in georganiseerd
verband zijn er in Nederland?
Hoe meet u de effecten van de lokale sportakkoorden?
Welke sanctiemogelijkheden heeft u als een lokaal sportakkoord te weinig effect heeft?
Welke bedrag ontvangen gemeenten samen voor jeugdhulp
van het Rijk, en hoeveel geven zij er samen aan uit?
Welke vormen van jeugdhulp worden in 2020 landelijk
georganiseerd?
Welke vormen van jeugdhulp worden in 2020 regionaal
georganiseerd?
Welke vormen van jeugdhulp worden in 2020 bovenregionaal
georganiseerd?
Welke vormen van jeugdhulp worden in 2020 lokaal
georganiseerd?
Wanneer komt het onderzoek naar de Kamer over waaraan
gemeenten het geld besteden dat ze voor jeugdhulp
ontvangen?
Hoeveel geld kregen de grote vier gemeenten in 2018 voor
jeugdzorg, opgesplitst naar gemeente?
Hoeveel geld gaven de grote vier gemeenten in 2018 uit aan
jeugdzorg, opgesplitst naar gemeente?
Is bekend wat de tevredenheid is over de jeugdzorg? Zo ja, hoe
tevreden zijn ouders en cliënten?
Hoeveel geld zijn gemeenten kwijt aan administratieve lasten
in de jeugdzorg?
Welk percentage buurtsportcoaches heeft specifieke aandacht
voor de vergrijzing?
Welke aandachtsgebieden heeft een buurtsportcoach?
Zijn er regio’s in Nederland waar een buurtsportcoach niet kan
voldoen aan de vraag?
Wat is het doel (in percentage) voor het aandeel van de
bevolking dat sport en voldoet aan de beweegrichtlijnen?
Hoeveel pleeggezinnen (ouders) zijn er?
Hoeveel gezinshuizen waren er in respectievelijk de jaren 2017,
2018 en op dit moment? Hoeveel pleeggezinnen zijn geswitcht
naar gezinshuis?
Hoeveel jeugdigen krijgen op dit moment niet tijdig de zorg die
ze nodig hebben?
Hoeveel kinderen wonen er volgens de meest recente cijfers in
een pleeggezin of gezinshuis?
Wat is de reden dat in het jaar 2017 31% van de jeugdzorgmedewerkers binnen de jeugdzorg niet tevreden was?
Hoeveel kinderen maken naar verwachting in het jaar 2019
gebruik van Veilig Thuis, verdeeld naar de verschillende Veilig
Thuis-regio’s?
Hoeveel kinderen maken naar verwachting in het jaar 2020
gebruik van Veilig Thuis, verdeeld naar de verschillende Veilig
Thuis-regio’s?
Hoeveel kinderen maken naar verwachting in het jaar 2019
voor een tweede keer gebruik van Veilig Thuis, verdeeld naar
de verschillende Veilig Thuis-regio’s?
Hoeveel kinderen maken naar verwachting in het jaar 2020
voor een tweede keer gebruik van Veilig Thuis, verdeeld naar
de verschillende Veilig Thuis-regio’s?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2019 besteed aan het programma Veilig Thuis?
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Nr.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

526.

527.
528.
529.
530.

531.
532.
533.

534.
535.
536.
537.

538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.

Vraag
Hoeveel geld wordt in het jaar 2020 besteed aan het programma Veilig Thuis?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2020 besteed aan suïcidepreventie?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2019 besteed aan suïcidepreventie?
Hoeveel gemeenten hebben op dit moment nog geen aanpak
om geweld en kindermishandeling tegen te gaan?
Welke drie programma’s vallen er onder Waardig ouder
worden?
Welke concrete doelen hangen er aan de programma’s Pact
voor de ouderenzorg en Waardig ouder worden?
Hoe worden de programma’s Pact voor de ouderenzorg en
Waardig ouder gemonitord en/of geëvalueerd?
Waarom is op de website www.beteroud.nl de samenstelling
van de Raad van de ouderen niet te vinden?
Wanneer is de nulmeting voor het programma Langer Thuis
uitgevoerd?
Wat zijn de ervaringen van cliënten in de ouderenzorg tot nu
toe met de verschillende programma’s die de laatste paar jaar
van start zijn gegaan? Wat merkt een oudere ervan?
Uit welk onderzoek blijkt dat ouderen en hun naasten behoefte
hebben aan levensbegeleiding? Welke opleiding hebben de
geestelijk verzorgers genoten? Is er sprake van een religieuze
invulling van deze functie?
Hoeveel mensen met een beperking krijgen zorg uit respectievelijk de Zvw, Wmo, Jeugdwet en Wlz?
Wie is programmahouder van het programma Onbeperkt
Meedoen!?
Wat waren de resultaten van de nulmeting van het programma
Onbeperkt Meedoen!?
Hoeveel cliënten met een complexe langdurige zorgvraag
verbleven volgens de meest recente cijfers noodgedwongen
bij ouders of familie?
Wat is de definitie van een complexe langdurige zorgvraag?
Wat zijn de meest recente cijfers van patiënten met psychische
problemen die niet de juiste zorg krijgen?
Hoeveel patiënten met psychische problemen worden er
behandeld in respectievelijk de Jeugdwet, Wlz, Zvw of Wmo of
een combinatie hiervan?
Hoeveel patiënten met psychische problemen hebben
daarnaast ook problemen met schulden?
Hoeveel patiënten met psychische problemen zijn daarnaast
ook dakloos?
Hoeveel geld krijgen gemeenten om de ambities uit het
Hoofdlijnenakkoord te realiseren?
In hoeverre wordt er de komende jaren gemonitord hoeveel
geld gemeenten uitgeven om de ambities uit het hoofdlijnenakkoord te realiseren?
Wat kosten de persoonsgebonden budgetten jaarlijks, in totaal
en uitgesplitst per wet?
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 informele zorgverleners 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?
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545.
546.
547.

548.

549.
550.
551.

552.

553.
554.
555.

556.
557.
558.

559.
560.
561.
562.

563.
564.

565.
566.
567.

Vraag
Hoeveel klachten heeft de SVB de afgelopen twee jaar
binnengekregen?
Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen uit de
begroting 2020 met betrekking tot het pgb?
Hoeveel procent van de maandelijks ingediende pgbdeclaraties wordt goedgekeurd en hoeveel procent wordt
hiervan afgekeurd?
Hoeveel pgb’s zijn in het jaar 2019 afgegeven, uitgesplitst naar
maand, indicatie en zorgsector? Hoeveel was dit in het jaar
2018?
Hoeveel gemeenten doen uitbetaling van pgb’s zelf? Welke
gemeenten zijn dit?
Hoeveel pgb-aanvragen zijn in de jaren 2018 en 2019
geweigerd?
Hoeveel geld is netto extra beschikbaar gesteld voor het
realiseren van de gemeentelijke ambities uit het hoofdlijnenakkoord? Hoeveel is dit gemiddeld per gemeente?
Hoe is de second Orion op het PGB2.0-systeem uitgevallen?
Hoe ziet het budgettair plaatje van het PGB2.0-systeem er
precies uit? Wat is de mening van de Nederlandse gemeenten
over het PGB2.0-systeem? Heeft er een pilot plaatsgevonden
met dit systeem in een ander gebied dan het Westland?
Hebben er vervolgdiscussies plaatsgevonden met het Bureau
ICT-toetsing (BIT)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarvan
de conclusie?
In welke vijf gemeenten zijn er op dit moment de langste
wachttijden?
In hoeverre is er nu al verbetering te zien in wachttijden naar
aanleiding van de afspraken in de regionale taskforces?
Zijn er op dit moment goede voorbeelden bekend van
gemeenten die succesvol zijn gebleken in het terugdringen van
wachttijden binnen de ggz? Zo ja, welke zijn dat?
In hoeverre zijn er gemeenten die geen wachttijden aanleveren
voor de ggz?
Hoe vaak hebben gemeenten in het jaar 2018 ggz-patiënten
moeten bemiddelen naar een andere zorgaanbieder?
Kan er een indicatie worden gegeven van hoeveel daklozen er
zijn en hoeveel daklozen gebruikmaken van maatschappelijke
opvangvoorzieningen?
Hoeveel maatschappelijke opvanglocaties zijn er op dit
moment en hoeveel verschilt dit ten opzichte van vorig jaar?
Constaterende dat doorstroom uit beschermd wonen prioriteit
heeft: hoeveel mensen stromen door en binnen welke tijd?
Zijn er wachtlijsten voor maatschappelijke opvangcentra? Zo
ja, hoe lang zijn deze? Verschilt dit per regio?
Zijn er gevallen bekend waarbij kinderen onder de 18 jaar dakof thuisloos zijn, gezien er een actieprogramma Dak- en
Thuisloze Jongeren 2019–2021 is, dat zich richt op jongeren
vanaf 18 jaar? Zo ja, hoeveel?
Hoeveel jongeren vallen onder het actieprogramma Dak- en
Thuisloze Jongeren 2019–2021?
Wat wordt bedoeld met het doel om een «forse vermindering»
van het aantal dak- en thuisloze jongeren te bewerkstelligen?
Wat is de definitie van een forse vermindering?
Wanneer zijn de eerste resultaten van het programma Dak- en
Thuisloze Jongeren 2019–2021 bekend?
Hoe kan het dat bij veel zorgaanbieders op kiezenindeggz.nl
geen gegevens van wachttijden beschikbaar zijn?
Hoeveel zwerfjongeren telt Nederland nu en hoeveel opvangplekken hebben wij voor deze zwerfjongeren?
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568.
569.
570.

571.
572.

573.

574.
575.
576.
577.

578.
579.

580.
581.
582.
583.

584.
585.
586.
587.

Vraag
Hoeveel opvangplekken zijn de afgelopen jaren gesloten?
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?
Wat is de voortgang van het programma Dak- en Thuisloze
Jongeren 2019–2021?
Hoeveel dak- en thuisloze jongeren zijn er al geholpen als
gevolg van het programma Dak- en Thuisloze Jongeren
2019–2021?
Welke acties worden er ondernomen om de leeftijdsovergang
van 18- naar 18+ binnen de maatschappelijke opvang te
verbeteren?
Hoeveel maatschappelijke opvanglocaties zijn er in Nederland?
Hoeveel vrouwelijke opvanglocaties zijn er in Nederland?
Hoeveel opvanglocaties zijn er totaal in Nederland?
Hoeveel maatschappelijke opvanglocaties en vrouwencentra
hebben te maken met wachtlijsten? Hoe lang zijn deze
wachtlijsten?
Wat is de huidige capaciteit voor opvangcentra? Welke
tekorten zijn er en in welke regio’s?
Kan er een indicatie worden gegeven van hoeveel daklozen er
zijn en gebruikmaken van maatschappelijke opvangvoorzieningen?
Hoeveel maatschappelijke opvanglocaties zijn er op dit
moment en hoeveel verschilt dit ten opzichte van vorig jaar?
Hoeveel mensen stromen door uit beschermd wonen? Binnen
welke tijd vindt dit plaats, gezien dit prioriteit is?
Zijn er wachtlijsten voor maatschappelijke opvangcentra? Zo
ja, hoe lang zijn deze? Verschilt dit per regio?
Waarom worden wel ambities geformuleerd om de wachttijden terug te dringen in de ggz maar geen kwantitatieve
doelen? Bent u van plan om nog met SMART-geformuleerde
doelen te komen?
Wat zijn de resultaten van de publiekscampagne Hey het is oké
tot nu toe?
Hoe en wanneer wordt het doel van de campagne Hey het is
oké gemeten?
Wat zijn de kosten en baten van het mogelijk maken van de
toegang van cliënten met psychische stoornissen tot de Wlz?
Welke concrete beleidsmaatregelen zijn tot stand gekomen
betreffende suïcidepreventie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse
personen (LHBTI’ers) op basis van de voornoemde
gesprekken?
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588.

589.
590.
591.

592.

593.

594.
595.

596.
597.

Vraag
Welke onderzoeken lopen er op dit moment nog in het kader
van de medisch ethische agenda van dit kabinet, gezien de zin
«In 2020 verwacht het kabinet de resultaten van diverse in 2018
en 2019 ingezette onderzoeken en maatschappelijke
dialogen»? Kan per onderzoek aangegeven worden welke
precieze vraagstelling of opdracht, op welke datum en aan
welk instituut of persoon is meegegeven? Kan daarnaast van
ieder onderzoek aangegeven worden wanneer de verwachte
opleveringsdatum is? Welke evenementen zijn er, wanneer en
met welke bezoekersaantallen, gehouden voor welke subonderdeel van de medisch ethische agenda van dit kabinet in het
kader van de maatschappelijke discussies? Welke (financiële)
bijdrage is er vanuit welk begrotingsartikel precies geleverd
aan het faciliteren van deze brede maatschappelijke discussie?
Wat zijn de gemiddelde wachttijden voor specialistische ggz?
Hoe wil u het Expertisecentrum Euthanasie als kenniscentrum
ondersteunen?
Is er een verklaring voor het achterblijven van de aanvragen
gezien er in de begroting wordt gesteld: «op basis van de
huidige aanvragen worden de uitgaven voor de Niet Invasieve
Prenatale Test (NIPT) neerwaarts bijgesteld»? Waarom
fluctueert deze negatieve bijstelling over de jaren met als
hoogtepunt een negatieve bijstelling van € 7,2 miljoen in het
2022? Welke stappen worden gezet om de NIPT-subsidie wel
volledig benut te laten worden?
Hoe verhoudt de bijstelling zich tot de maatschappelijke
ambitie om de dalende vaccinatiegraad een halt toe te roepen,
gezien wordt gesteld «op basis van de uitgaven in de laatste
jaren zijn de ramingen voor een aantal programma’s die
worden uitgevoerd door het RIVM (RVP, PSIE, NHS en NPG)
aangepast en meer in lijn gebracht met de beoogde uitgaven
van het RIVM»?
Kunnen er al resultaten van het onderzoek naar aanleiding van
motie Agema gedeeld worden (Kamerstuk 32 279, nr. 146),
over redenen waarom vrouwen geen NIPT wensen?
Wat is de reden voor het verlagen van de uitgaven van de
NIPT?
Hoe is het gereserveerde bedrag van € 15,3 miljoen tot stand
gekomen aangezien op advies van de Gezondheidsraad vanaf
2020 wordt gestart met het aanbieden van de vaccinatie aan
ouderen tegen pneumokokken?
Kunt u alle nieuwe beleidsvoorstellen onderbouwen conform
Comptabiliteitswet artikel 3.1?
Wat is de oorzaak dat steeds meer zorgverleners gebruikmaken
van de subsidieregeling Onverzekerde Personen?
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600.

601.
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603.
604.
605.
606.

607.
608.

609.

610.
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Vraag
Wanneer is de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)
precies opengesteld, waarover in de begroting het volgende
staat: «Aan de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) wordt
in 2019 minder besteed dan verwacht. Het aantal aanvragen in
2019 blijft achter bij de verwachtingen doordat: (1) de regeling
later is opengesteld,(2) de regeling nog bekendheid moest
genereren binnen het veld en (3) het aanvraag- en beoordelingsproces tijd vraagt. De toename in de aanvraagstroom
wijst erop dat de regeling nu aansluiting heeft binnen het veld
en de middelen in latere jaren wel tot besteding komen.»? Op
welke wijze is bekend gemaakt dat deze regeling is opengesteld? Hoe lang duurt het beoordelingsproces gemiddeld
genomen van aanvraag tot toewijzing? Wat is de maximale
bijdrage waarop iemand kan rekenen met een aanvraag op de
SET? Hoeveel aanvragen zijn er paar maand binnen gekomen,
sinds de openstelling van de SET? Hoeveel van deze aanvragen zijn goedgekeurd?
Hoe kan gegarandeerd worden dat het geld dat dat via de
Stimuleringsregeling eHealth Thuis gereserveerd is, ook
daadwerkelijk besteed wordt?
Wat houdt de bijstelling van de uitgavenraming Rijksbijdrage
Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het Centraal
Planbureau (CPB) in?
Waar wordt de genoemde € 8.895.000 specifiek voor gebruikt?
Waarom worden de middelen die in 2021 en 2022 voor
Waardigheid en Trots beschikbaar zijn doorgeschoven naar
2019 en 2020? Heeft dat te maken met achterblijvende
resultaten?
Wat houdt het «borgen» voor innovatie en zorgvernieuwing
in?
Waar gaat het geld voor het borgen van innovatie en zorgvernieuwing precies heen en hangt het samen met de SET?
Kunt u het mutatie artikelnummer 04 betreffende € 8.895
miljoen nader specificeren?
Van welke aanvullende post komt de overboeking van
€ 39.600.000 ten behoeve van Maatschappelijke diensttijd en
waarom dit specifieke bedrag?
Waarom vindt een overboeking plaats ten behoeve van de
Maatschappelijke diensttijd?
Wat is de oorzaak dat substantiële posten met betrekking tot
het preventieakkoord nog niet juridisch verplicht zijn? Wat is
de totale omvang aan investeringen die zijn gemoeid met het
preventieakkoord?
Waarom is er zowel € 14.500 als € 1.500 bestemd voor de
uitvoering van het preventieakkoord? Waaruit bestaat dat
verschil?
Kan voor beiden van deze juridisch niet verplichte uitgaven
(23.364 Diverse voornemens van de verschillende programma’s & 24.247 Diverse voornemens van de verschillende
programma’s) uitgesplitst worden waar deze gelden voor
bedoeld zijn?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2020 besteed aan JeugdzorgPlus (JZ+) en hoeveel kinderen maken hier gebruik van?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2020 besteed aan Zorg voor
Jeugd en hoeveel kinderen maken hier gebruik van?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2020 besteed aan de aanpak van
Kindermishandeling en hoeveel kinderen maken hier gebruik
van?
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614.
615.
616.

617.
618.
619.
620.

621.
622.

623.

624.
625.
626.
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628.
629.

630.
631.

632.

633.

634.
635.
636.

Vraag
Hoeveel geld wordt in het jaar 2019 besteed aan JZ+ en
hoeveel kinderen maken hier gebruik van?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2019 besteed aan Zorg voor
Jeugd en hoeveel kinderen maken hier gebruik van?
Hoeveel geld wordt in het jaar 2019 besteed aan de aanpak van
Kindermishandeling en hoeveel kinderen maken hier gebruik
van?
Waaruit bestaan de «diverse voornemens van de verschillende
programma’s» op de langdurige zorg en ondersteuning?
Wanneer heeft de Gezondheidsraad voor het laatst een
ongevraagd advies uitgebracht?
Welk bedrag wordt jaarlijks uitgegeven aan prenatale
screening bij zwangere vrouwen?
Kunt u toelichten wanneer de voltooiing van de uitvoeringstoets van het RIVM gereed is, welke in verband staat met de
subsidieregeling NIPT die wordt verlengd tot 1 april 2023?
Wat kost het terugdraaien van de btw-verhoging op groente en
fruit?
Waarom voorziet de begroting vanaf het jaar 2021 op de post
Gezonde leefstijl en gezond gewicht structureel een lager
bedrag dan voorzien voor het jaar 2020? Hoe strookt dit met de
ambitie om de consumptie van gezond voedsel te bevorderen?
Welke bedragen zijn gemoeid met de preventie van schadelijk
middelengebruik, onderverdeeld in alcohol, drugs en tabak?
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?
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 soften harddrugs?
Welke vaccinaties voor kinderen en ouderen worden in 2019
vergoed?
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?
Welke acties worden ondernomen om de sinds 2005 continue
daling van het deelnamepercentage aan het Rijksvaccinatieprogramma te keren?
Kunt u inzicht geven in de ontwikkeling van de sociaal
economische 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?
Kan concreet aangegeven worden wat het budget is voor de
campagne Stoppen met roken?
Wat is het budget in 2020 voor de campagne Rookvrij
opgroeien?
Wat is het budget in de jaren na 2020 voor de twee campagnes
Rookvrij opgroeien?
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637.
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660.

Vraag
Op welke manier wordt in de twee campagnes Rookvrij
opgroeien en Stoppen met roken de schadelijkheid van
(mee)roken meegenomen?
Kan concreet aangegeven worden hoe en wanneer aan welke
onderdelen van het preventieakkoord uitvoering wordt
gegeven?
Waarom daalt het budget aan het agentschap RIVM?
Kan in een overzicht aangegeven worden wat er afgelopen
jaren is uitgegeven aan de verschillende vaccinaties en wat er
komende jaren uitgegeven gaat worden?
Hoe kan het dat het RIVM in het jaar 2019 niets heeft uitgegeven aan vaccinaties?
Wat verklaart de stijging van € 89,6 naar € 98,4 miljoen in de
uitgaven van het RIVM aan vaccinaties (van het jaar 2020 naar
2021)?
Hoe wordt de verhoging van de subsidies medische ethiek
verklaard?
Kunt u uitsplitsen welk aandeel van de subsidies en opdrachten nog niet juridisch verplicht is per uitgavepost?
Wanneer wordt bekend welk percentage zwangere vrouwen
heeft deelgenomen aan de NIPT in 2018 ter bepaling of een
kind een eventueel verhoogde kans heeft op het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom?
Kan in een overzicht aangegeven worden wat er afgelopen
jaren uitgegeven is aan de verschillende bevolkingsonderzoeken en wat er komende jaren hieraan uitgegeven gaat worden?
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is rond de preventie,
diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme bij het
Nederlands Expertisecentrum?
Wat is het totaalbudget op de VWS-begroting dat naar
drugspreventie gaat? Kunt u deze investeringen specificeren?
Wat is de oorzaak van het toegenomen cannabisgebruik onder
twaalf- tot zestienjarigen?
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?
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 rondom
zwangerschappen?
Hoeveel klinische verloskunde afdelingen 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 vrouwen kiezen voor een geboorte thuis in plaats van
in het ziekenhuis om geen eigen bijdrage te hoeven betalen?
Is het aantal spoedeisende hulpposten in het jaar 2019
gewijzigd ten opzichte van het jaar 2018? Zo ja, wat is het
verschil?
Hoeveel patiëntenstops hebben welke ziekenhuizen dit jaar
afgekondigd? Kan per patiëntenstop hiervoor de reden worden
genoemd?
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680.

681.

Vraag
Hoe hoog is het percentage overheadkosten in de ziekenhuissector en hoeveel kan hierop bezuinigd worden?
Hoe hoog is de verspilling in de ziekenhuissector en hoeveel
kan hierop bezuinigd worden?
Kunt u inzicht geven in de ontwikkeling van de kosten van
medische apparatuur en medische hulpmiddelen in de
ziekenhuizen sinds het jaar 2006? Wat is de winst die leveranciers van medische apparatuur en medische hulpmiddelen
hebben gemaakt in deze periode? Is deze winst afgenomen,
hetzelfde gebleven of toegenomen sinds het jaar 2006?
Welke ziekenhuizen in Nederland worden thans (mede)
gefinancierd door leveranciers van medische apparatuur en/of
medische hulpmiddelen?
Wat is de ontwikkeling van het aantal patiënten dat in het
ziekenhuis wordt behandeld voor de jaren van 2006 tot en met
2019?
Wat is de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per
behandelde patiënt in ziekenhuizen voor de jaren van 2006 tot
en met 2019?
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?
Welk percentage van bedden in ziekenhuizen wordt bezet door
ouderen/patiënten die eigenlijk thuis of in een instelling zorg
nodig hebben? Hoeveel bedden betreft het in totaal in
Nederland?
Hoeveel kost een verpleegdag in het ziekenhuis?
Hoeveel kost een verpleegdag in een verpleeghuis?
Hoeveel kost een verpleegdag in een verzorgingshuis?
Hoeveel kost een verpleegdag in de wijkverpleging?
Hoeveel procent van de bedden in ziekenhuizen zijn jaarlijks
bezet vanwege ouderen die niet direct naar huis kunnen na een
ziekenhuisopname?
Wat zijn de precieze kosten of kunt u een inschatting van de
kosten geven voor ziekenhuizen die een hoge bezetting hebben
van ouderen die langer in het ziekenhuis verblijven dan
noodzakelijk, omdat er in de thuissituatie geen plek is of omdat
er wachtlijsten zijn bij verpleeghuizen of eerstelijnsverblijf
(ELV)-bedden?
Wat zijn de kosten van ELV-bedden?
Hoeveel ELV-bedden zijn er?
Hoeveel tijdelijke bedden zijn er in verzorgingshuizen en
verpleeghuizen?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot
het doel om uiterlijk per 2019 een landelijk werkend netwerk te
realiseren om gegevens tussen ziekenhuizen en klinieken
onderling uit te wisselen?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot
het doel om in het jaar 2019 alle tweedelijns instellingen alle
relevante faramacie-data digitaal uit te laten wisselen met de
eerste lijn?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot
het doel dat uiterlijk ultimo 2018 partijen procesafspraken
hebben gemaakt over wanneer welke data wordt gedeeld en
teruggekoppeld, en wie welke data op welk aggregatieniveau
mag inzien?
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Vraag
Wat is de gemiddelde eigen bijdrage die vrouwen betalen voor
zorg die onder de Zvw valt?
Wat is de gemiddelde eigen bijdrage die mannen betalen voor
zorg die onder de Zvw valt?
Hoeveel eigen risico hebben mannen het afgelopen jaar
gemiddeld betaald?
Hoeveel eigen risico hebben vrouwen gemiddeld het afgelopen jaar betaald?
Hoeveel meldingen van zorgfraude zijn er de afgelopen vijf jaar
bij de NZa binnengekomen? Hoeveel fraudezaken heeft de NZa
daadwerkelijk onderzocht? Hoeveel zorgfraudeurs zijn er
veroordeeld en hoeveel boetes voor zorgfraude zijn er
uitgedeeld?
Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met onderzoek dat gericht
is op een snellere ontwikkeling van waarde toevoegende
medische producten en behandelwijzen tegen aanvaardbare
prijzen?
Kunt u toelichten welke initiatieven voor het ontwikkelen van
alternatieve verdienmodellen voor de ontwikkeling van
toekomstige geneesmiddelen therapieën u voor ogen heeft?
Indien blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde zorg verder
stijgt, kan na een bestuurlijke weging van deze uitkomsten de
hoogte van de vergoeding van de niet-gecontracteerde zorg in
(nadere) regelgeving vastgelegd worden? In hoeverre is die
betreffende hoogte al bekend?
Is er in deze begroting ruimte om de toegang tot chronische
fysiotherapie te verbeteren en te vereenvoudigen door ook de
eerste twintig behandelingen te vergoeden uit het basispakket?
Hoeveel bedden in de ggz zijn er in totaal sinds het jaar 2013
verdwenen? 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? Wordt dit op korte
termijn geïnventariseerd, indien dit niet bekend is?
Hoe groot is de toename van verwarde personen in de
samenleving sinds er gestart is met de afbouw van bedden in
het jaar 2013?
Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen die sinds het
jaar 2008 tot en met heden binnen de ggz hebben plaatsgevonden?
Hoeveel is er sinds het jaar 2013 geïnvesteerd in de ambulante
ggz?
Hoeveel patiëntenstops zijn er in het jaar 2019 geweest in de
ggz?
Hoe is de onderschrijding van het ggz-budget in het jaar 2019
besteed?
Hoeveel is bezuinigd op beschermd woonvormen?
Hoe groot zijn de tekorten op beschikbare plekken in
beschermde woonvormen?
Hoe vaak hebben zorgverzekeraars extra geestelijke gezondheidszorg ingekocht, na bereiken van het budgetplafonds?
Hoe groot is het personeelstekort in de ggz? Hoeveel nieuw
personeel heeft de inzet voor extra personeel in de ggz in het
jaar 2018 opgeleverd? En wat zijn de verwachtingen voor het
jaar 2019?
Bij hoeveel zorgaanbieders in de ggz zijn er wachtlijsten en hoe
lang zijn deze wachtlijsten?
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Vraag
Kunt u uiteenzetten welke mogelijkheden er op dit moment
reeds bestaan voor verzekerden om invloed uit te oefenen op
het beleid van hun zorgverzekeraar?
Kunt u toelichten waarom de subsidiebijdrage voor medischespecialistische zorg voor het jaar 2020 lager is dan in 2019 en
in 2024 bijna 20 procent lager geraamd wordt?
Kunt u aangeven in hoeverre het er naar uitziet dat partijen in
de paramedische zorg in het jaar 2020 een plan van aanpak
hebben opgesteld om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verbeteren? Wat zijn de consequenties indien dit
niet het geval is?
In hoeverre moeten verzekeraars hun verzekerden op dit
moment betrekken in hun beleid?
In hoeverre worden de wettelijke waarborgen voor verzekeraars om hun verzekerden beter te betrekken gemonitord?
In hoeverre zijn zorgverzekeraars straks verplicht om met een
schriftelijke inspraak ook daadwerkelijk iets te doen? Wat is de
mening van Zorgverzekeraars Nederland betreffende dit punt?
Waar is de subsidie van ongeveer € 50 miljoen die in de
begroting voor het jaar 2020 staat, voor medische producten
vorig jaar aan besteed, aangezien deze in de begroting van
afgelopen jaar niet is terug te vinden?
Zijn er middelen begroot om verzekerdenraden en verzekerden
te informeren over de Wet verzekerdeninvloed Zvw en om hen
toe te rusten zodat verzekerden ook merkbaar beter betrokken
worden bij bijvoorbeeld zorginkoopbeleid?
Kunt u toelichten wat er valt onder het kopje overige subsidies
onder ondersteuning van het zorgstelsel? Hoe kan de stijging
worden verklaard?
Kunt u aangeven hoe groot het aandeel gederfde inkomsten is
dat gecompenseerd wordt aan zorgaanbieders als gevolg van
het verstrekken van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen? Kunt u daarbij aangeven of deze
gederfde inkomsten ook (deels) verhaald zijn op de illegalen en
andere onverzekerbare vreemdelingen die de zorg hebben
ontvangen?
Wat is de reden van de grote toename van uitgaven voor
Uitvoering zorgverzekeringstelsel?
Wat valt er onder de 6% die niet juridisch verplicht is bij het
beschikbare budget voor subsidies en opdrachten? Hoe zit dat
voor de 20% inkomensoverdrachten?
Hoe vaak hebben ambulances in het jaar 2019 uit moeten
wijken naar een ander ziekenhuis omdat een ziekenhuis geen
capaciteit had om mensen op te vangen? Kunt u hiervan een
overzicht geven?
Hoeveel standplaatsen voor ambulances waren er in het jaar
2019? Hoeveel waren dit er in de jaren 2015, 2016, 2017 en
2018?
Hoe vaak is passend (ambulance)vervoer ingezet voor mensen
met verward gedrag of acute ggz-problematiek? Hoe vaak was
dat in de jaren 2010 tot en met 2019?
Hoe groot is het personeelstekort in de ambulancezorg?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het Actieplan
ambulancezorg?
Wat is de laatste stand van wachttijden en wachtlijsten in de
transgenderzorg?
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736.

Vraag
Hoe wordt de € 5 miljoen voor de aanpak van vermijdbare
schade en sterfte ingezet? Hoeveel ziekenhuizen hebben
inmiddels een «zwarte doos» in de operatiekamers? Is er een
stijging van vermijdbare schade of sterfte te constateren
gedurende avond-, nacht- en weekend (ANW)-diensten?
Zijn maatregelen om de kennis over dementie bij hulpverleners te vergroten onderdeel van het samenhangend pakket aan
maatregelen voor de sluitende aanpak voor personen met
verward gedrag? Om welke concrete maatregelen gaat het
dan?
Wat is de verdere procedure in de aanloop naar het aflopen
van de subsidie van € 32 miljoen voor de periode 2017 – 2020
voor het onderzoeksprogramma Memorabel, naar de oorzaken,
preventie, diagnostiek en behandeling van dementie en de
zorg voor mensen met dementie?
Hoe worden de ramingen van de groei van de zorguitgaven
door het CPB op basis van de behoefte aan zorg in relatie tot
nieuw zorgaanbod vertaald in de diverse budgetten voor de
diverse sectoren binnen VWS?
Kunt u een lijst geven van alle gemeenten die nog geen aanpak
hebben voor personen met verward gedrag?
Hoe zal de € 32 miljoen die beschikbaar is gesteld voor het
vervolg op het ZonMw-onderzoeksprogramma Memorabel
voor de periode 2017–2020 worden ingezet in dit laatste jaar?
Hoeveel logopedisten zijn de afgelopen vijf jaar gestopt met
hun praktijk?
Hoe heeft het tarief per behandeling van logopedisten 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 per behandeling van fysiotherapeuten 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?
Hoeveel extra huisartsen zijn er nodig als het consult bij de
huisarts wordt verlengd naar 15 minuten en de praktijknorm
omlaag gaat naar plusminus 1800 patiënten?
Kunt u aangeven wanneer de pilotstudies naar perfusie van
organen afgerond zullen zijn? Kunt u daarbij tevens aangeven
welke resultaten er tot nu toe bekend zijn uit deze studies?
Kunt u toelichten wat er verstaan wordt onder het «vergroten
van competenties» in de zinsnede: «De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
ontvangt sinds 2015 subsidie om een programma uit te voeren
waardoor het apotheekhouders en hun praktijkondersteuners
mogelijk wordt gemaakt hun competenties als zorgverlener te
vergroten?»
Hoe staat de digitalisering in de huisartsenzorg er op dit
moment voor? Is de huisartsenzorg in Nederland voldoende
geëquipeerd om de benodigde digitaliseringsslag te maken?
Zo ja, welke voorbeelden heeft u daar van? Zo nee, welke
aanvullende maatregelen kunnen er dan genomen worden?
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Vraag
Kunt u toelichten welke acties er zijn of lopen er op dit moment
om het uitgangspunt voor de moderne huisartsenzorg,
namelijk voldoende tijd voor en met de patiënt, te
bewerkstelligen?
In hoeverre wordt de inzet van de casemanager dementie – als
spin in het web voor mensen dementie en hun naasten –
betrokken bij het richtlijnenprogramma wijkverpleging
inclusief patiëntenparticipatie, waarvoor jaarlijks € 2 miljoen
zal worden ingezet voor realisatie en uitbreiding; komende uit
het bedrag van jaarlijks € 5 miljoen voor de uitvoering van het
hoofdlijnenakkoord wijkverpleging voor de periode 2019–2022?
Wat zijn precies medische producten?
Kunt u toelichten hoe de € 9,9 miljoen die bedoeld is voor het
verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit van
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
eerstelijnszorg wordt ingezet en aan welke voorwaarden
instanties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor
deze subsidies?
Hoe zal de overige € 3 miljoen die is bedoeld voor de
uitvoering van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging worden
ingezet als dit niet wordt gebruikt voor de realisatie en
uitbreiding van het richtlijnenprogramma?
Op welke manier wil u de rol van de nierteams aan huis
overeind houden en stimuleren?
Is er een verband tussen depressie en zelfdodingen onder
LHBTI-jongeren en de massa-immigratie van niet westerseallochtonen? Is dit onderzocht? Waarom niet?
Bent u ook voornemens om een deel van de beschikbare
subsidie voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de
medisch-specialistische zorg in te zetten om patiëntgegevens
bij longkanker te ontsluiten?
Hoeveel medisch specialisten hebben in het jaar 2018 en tot nu
toe in 2019 gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor de
overstap naar loondienst?
Kunt u aangeven hoe de meerjarige bijdrage (in 2020 € 2,1
miljoen) dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(CBG) in het kader van de komst van de European Medicines
Agency (EMA) naar Nederland ontvangt, wordt besteed?
Hoe staat het met de opzet en definiëring van uitkomstindicatoren binnen de huisartsenzorg?
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 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 geestelijke gezondheidszorg bestaan wachtlijsten en wat is de omvang van elk
van deze wachtlijsten, zowel binnen als buiten de treeknorm?
Hoeveel mensen staan op een wachtlijst voor zorg thuis? Wat
is de gemiddelde wachttijd en wat zijn de minimum- en
maximumwachttijden?
Wat is de stand van zaken van wachtlijsten binnen de Wlz,
uitgesplitst naar de afzonderlijke sectoren?
Wat is de stand van zaken van wachtlijsten binnen zorginstellingen die gefinancierd worden vanuit de zorgverzekeringswet,
inclusief de ggz?
Hoeveel verzorgingshuizen zijn er gesloten en hoeveel zijn dat
er naar verwachting in het jaar 2019?
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Nr.
755.
756.
757.

758.
759.
760.

761.
762.
763.

764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.

771.
772.
773.

774.

775.
776.
777.

778.

779.

Vraag
Hoeveel verpleeghuizen zijn er gesloten en hoeveel zijn dat er
naar verwachting in het jaar 2019?
Hoeveel gehandicaptenzorginstellingen zijn er gesloten en
hoeveel zijn dat er naar verwachting in het jaar 2019?
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 IGJ 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 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 dat kan helpen bij
ziekte of zorg?
Hoeveel volwassenen en ouderen zijn eenzaam?
Welk budget wordt 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 het jaar 2019?
Hoeveel in het ziekenhuis opgenomen ouderen moesten
noodgedwongen langer in het ziekenhuis blijven omdat er
ergens anders geen plek voor hen was?
Wat is uw meerjaren-prognose of raming voor de behoefte aan
intramurale ouderenzorg tot het jaar 2030?
Op welke basis wordt deze meerjaren-prognose 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?
Hoeveel zorgverleners werken in de ouderenzorg? Kunt u die
cijfers vanaf het jaar 2010 tot en met heden in een overzicht
geven?
Hoeveel partners kunnen meeverhuizen naar het verpleeghuis?
Zijn er ook verpleeghuizen waar het niet mogelijk is om als
partner mee te verhuizen? Zo ja, hoeveel?
Hoe verandert de verhouding tussen het aantal ouderen dat
thuis blijft wonen en het aantal ouderen dat in een verpleeghuis woont?
Hoe groot is de toename van het aantal ouderen dat een
beroep zal doen op de verpleeghuiszorg in vergelijking met de
groep ouderen die thuis woont? Zal die verhouding
veranderen?
Wat is de huidige gemiddelde opnameduur van zorg in een
verpleeghuis (veelal zorg in de laatste levensfase)?
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Nr.
780.

781.
782.
783.

784.
785.

786.
787.
788.
789.
790.
791.

792.
793.
794.

795.

796.

797.
798.

799.
800.

801.
802.
803.

Vraag
Hoeveel ouderen hebben nu plek nodig in een kleinschalige
woonvorm of verpleeghuis waar geen plek voor is? Wat is de
verwachting voor de toekomst? Wordt deze groep groter of
kleiner?
Hoeveel brengt de Wlz-premie op?
Hoeveel zou het opbrengen als de aftopping van de Wlzpremie zou worden afgeschaft?
Hoeveel mensen maken gebruik van de Wmo, uitgesplitst in
thuiszorg, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en
hulpmiddelen (en/of een combinatie hiervan)?
Hoeveel bezwaren zijn in de jaren 2018 en 2019 ingediend
tegen besluiten van de gemeenten betreffende de Wmo?
Hoeveel rechtszaken zijn gehouden tegen besluiten van de
gemeenten betreffende de Wmo? Hoeveel was dit in de jaren
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?
Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg
vanuit de Wmo omdat ze dit niet meer kunnen betalen?
Hoeveel Wmo-regio’s (groepen gemeenten die gezamenlijk de
zorg inkopen) zijn er?
Hoeveel Wmo-overlegtafels zijn er georganiseerd? Hoe vaak
vindt dit plaats en wie zitten aan deze overlegtafels?
Welke partijen van de overlegtafels zijn gesubsidieerd door het
Ministerie van VWS?
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 de jaren 2018 en 2019? Welke gemeenten waren dit en
waarom?
Hoeveel verordeningen zijn er in het jaar 2019 vernietigd wat
betreft de Wmo 2015?
Wat kost de Wmo jaarlijks, uitgesplitst in huishoudelijke
verzorging, vervoer en hulpmiddelen?
Kunt u in een tabel aangeven wat de bezuinigingen zijn
geweest op de huishoudelijke verzorging, begeleiding en
dagbesteding vanaf het jaar 2015 tot heden?
Hoeveel is er bezuinigd op de huishoudelijke verzorging,
dagbesteding en begeleiding de afgelopen jaren? Kunt u dit
per jaar inzichtelijk maken?
Hoeveel mensen zijn er afgelopen jaar geherindiceerd en
hoeveel mensen hebben minder uren/meer uren/dezelfde uren
gekregen? Kunt u dit overzicht voor zowel Wlz-zorg als voor de
Wmo geven?
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 het
gemeentefonds van gemeenten voor de Wmo, dagbesteding,
begeleiding, beschermd woonvormen en de jeugdzorg?
Hoeveel en welke thuiszorgorganisaties zijn in de jaren 2018 en
2019 failliet gegaan?
Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn er vanaf het jaar 2015
ontslagen?
Hoeveel is er uitgegeven aan de Wmo vanaf het jaar 2010 tot
en met 2019?
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Nr.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.

813.
814.
815.

816.
817.
818.
819.
820.

821.
822.
823.
824.
825.
826.

827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.

Vraag
Hoeveel is er bezuinigd op de Wmo vanaf het jaar 2006 tot en
met 2019?
Hoeveel is er bezuinigd op de huishoudelijke verzorging vanaf
het jaar 2006 tot en met 2019?
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 sinds het jaar 2015?
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? Welke bedrag is hiermee gemoeid?
Op welke wijze hebben de gemeenten het toezicht op de
Wmo-zorg georganiseerd? Wie is per gemeente de
toezichthouder?
Wat is de definitie van een zorgwoning?
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
gemeente verstrekken dit niet? Kunt u hiervan een overzicht
sturen?
Hoeveel is bezuinigd op de wijkverpleging sinds het jaar 2015?
Kunt u een overzicht sturen van de uitgaven van de wijkverpleging sinds het jaar 2015?
Hoe groot zijn de personeelstekorten in de wijkverpleging en
palliatieve zorg?
Hoeveel patiëntenstops hebben plaatsgevonden in de
wijkverpleging?
Kunt u een overzicht sturen hoeveel geld er sinds het jaar 2015
is overgehouden op de wijkverpleging?
Wat is de stand van zaken van het rapport Beperkt weerbaar?
Zijn de afgelopen jaren verbeteringen bereikt of juist niet? Kunt
u een toelichting geven?
Hoe vaak wordt een vpt ingezet in het huis waar een oudere al
jarenlang woont?
Hoe vaak wordt een vpt aangevraagd in een geclusterde
setting?
Hoe vaak wordt een mpt ingezet in het huis waar een oudere al
jarenlang woont?
Hoe vaak wordt een mpt aangevraagd in een geclusterde
setting?
Welk percentage van de vpt’s wordt gebruikt op locaties die
feitelijk een onofficiële instelling zijn?
Welk percentage van de mpt’s wordt gebruikt op locaties die
feitelijk een onofficiële instelling zijn?
Hoeveel geld wordt besteedt aan vpt’s?
Hoeveel geld wordt besteedt aan mpt’s?
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Nr.
835.

836.

837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.

845.

846.

847.
848.

849.
850.

Vraag
Staat er in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg iets over
voeding binnen verpleeghuizen, anders dan de voedselveiligheid en dieetwensen wegens levens- of geloofsovertuiging?
Staat er bijvoorbeeld iets in over hoe vers het eten moet zijn?
Wordt er bijvoorbeeld gesproken over de welzijnsfunctie van
het eten/het restaurant?
Hoeveel geld is er jaarlijks beschikbaar voor de stimuleringsregeling Inzicht? Is dit de regeling die binnen het actieprogramma Langer Thuis aangekondigd werd als de Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional
(VIPP) care? Hoe verloopt het aanmelden voor deze regeling(en) en zal het gehele hiervoor bestemde bedrag in het jaar
2019 besteed worden? Welk bedrag is voor deze regeling(en)
voor het jaar 2020 begroot?
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?
Hoeveel respijtvoorzieningen en logeeropvanghuizen zijn er in
Nederland?
Zijn het aantal respijtvoorzieningen in het jaar 2019 gestegen,
gelijk gebleven of gedaald en wat is uw duiding hierop?
Hoe vaak worden mantelzorger ingezet als vervanging van
professionele zorg?
Welke en waar zijn er zogenoemde living labs van start gegaan
en wat zijn de resultaten tot nu toe?
Welk deel van de extra kwaliteitsmiddelen van € 1,8 miljard uit
het programma Thuis in het Verpleeghuis komt ten goede aan
passende dagbesteding voor verpleeghuisbewoners en grotere
betrokkenheid van mantelzorgers?
In hoeverre is binnen de publiekscampagne Eén tegen
eenzaamheid die in het jaar 2020 wordt voortgezet aandacht
voor mantelzorgers die doordat hun naasten dementie hebben
in een sociaal isolement komen?
Hoe borgen we in de toekomst dat de zorgval permanent
verdwijnt, aangezien het doel van het programma Langer
Thuis is dat mensen thuis kunnen blijven wonen met een
goede kwaliteit van leven – zolang dat veilig en verantwoord
kan – maar dit soms echter niet meer gaat en er dan overbruggingszorg nodig is?
In hoeverre is binnen het programma Langer Thuis aandacht
voor het vergroten van de bekendheid van respijtzorg voor
mantelzorgers van mensen met dementie aangezien het
programma Langer Thuis erop inzet dat er merkbaar verschil
wordt gemaakt voor ouderen, mantelzorgers en professionals?
Hoeveel extra personeel is er aangenomen met de gelden van
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?
Op hoeveel plekken wordt voldaan aan de bezettingsnorm
zoals bedoeld in het kader van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg?
Hoeveel mensen werken er fulltime in de zorg, uitgesplitst per
sector?
Welk budget is binnen het programma Langer Thuis beschikbaar voor de experimenten met de sociale benadering van
dementie?
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Nr.
851.

852.

853.

854.

855.

856.

857.

858.

859.
860.
861.

862.
863.
864.

865.

866.

867.

868.
869.

Vraag
Op welke wijze wordt vervolg gegeven aan de (uitkomsten
van) de experimenten met de sociale benadering van
dementie?
Klopt het dat er nog geen budget is gereserveerd voor het
programma Eén tegen eenzaamheid en kan het programma
dan wel worden doorgezet dit jaar?
Kunt u toelichten op welke manier de effecten van de
maatregelen uit het programma Langer Thuis in beeld zullen
worden gebracht en wat u gaat doen met de resultaten?
Klopt de berekening dat er per fte geestelijke verzorging
€ 140.000 beschikbaar is (€ 7 miljoen/50 fte)? Hoeveel is dit in
nettoloon?
In hoeverre is er aandacht voor het thema dementie en wonen
binnen de tien projecten die in het jaar 2020 binnen het
Platform31 komen onder het Experimentenprogramma Wonen
en Zorg met voorbeeldprojecten van gemeenschappelijk
wonen voor ouderen?
In hoeverre staat de groep mensen met dementie op het
netvlies als het gaat om de evaluatie van de Wet zorg en
dwang, die per 1 januari 2022 wordt afgerond?
Hoe wordt gemonitord wat de gevolgen zijn van het abonnementstarief in de Wmo voor de kwaliteit van gemeentelijke
ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp?
Kan aangegeven worden hoe precies de middelen, zoals deze
in de Regeerakkoord zijn opgenomen (€ 15 miljoen in het jaar
2018, € 15 miljoen in het jaar 2019, € 15 miljoen in het jaar
2020, € 10 miljoen in het jaar 2021 en € 10 miljoen structureel),
de afgelopen jaren uitgegeven zijn en hoe deze middelen de
komende jaren besteed gaan worden?
Welk bedrag is concreet beschikbaar voor het beter bekend
maken van cliëntondersteuning onder cliënten?
Hoeveel personen maken gebruik van Valysvervoer, leerlingenvervoer en zittend ziekenvervoer?
Hoeveel klachten en bezwaren heeft Valys in 2019 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?
Hoeveel projecten hebben in 2019 een beroep gedaan op de
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg? Hoeveel is per project
hiervoor uitgekeerd? Is de regeling in het jaar 2019
«overtekend»?
Op welke wijze is binnen de Stimuleringsregeling Wonen en
Zorg, waarvoor in het jaar 2020 € 30 miljoen beschikbaar is,
aandacht voor passende woonzorgvormen tussen thuis en
verpleeghuis voor mensen met dementie?
Hoe zal de € 74,9 miljoen die beschikbaar is gesteld voor Zorg
merkbaar beter maken precies worden ingezet en welk deel
daarvan gaat specifiek naar de ouderenzorg?
Welk deel van het geld dat met de Wlz wordt opgehaald, wordt
daadwerkelijk aan zorg besteed?
Welk bedrag komt volgend jaar aan Wlz-premie binnen bij de
Belastingdienst voordat het beslag voor de heffingskortingen
plaatsvindt?
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Nr.
870.

871.

872.

873.
874.

875.

876.

877.

878.
879.

Vraag
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?
Kunt u de volgende gegevens in een overzicht plaatsen:
1. Jaarlijkse premieopbrengsten AWBZ/Wlz vanaf het jaar 1999
tot heden;
2.Welk bedrag vanaf het jaar 1999 tot heden jaarlijks van de
premieopbrengsten AWBZ aan heffingskortingen wordt
besteed;
3. Welk bedrag vanaf het jaar 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 het jaar
1999 tot heden;
6. De jaarlijkse inkomsten aan eigen bijdragen vanaf het jaar
1999 tot heden;
7. Het verschil tussen de totale premieopbrengsten en de
jaarlijkse uitgaven minus de eigen bijdragen vanaf het jaar
1999 tot heden;
8. De jaarlijkse opbrengst van de eigen bijdragen vanaf het jaar
1999 tot heden;
9. De jaarlijkse uitgaven aan AWBZ zorgkosten vanaf het jaar
1999 tot heden minus de opbrengst eigen bijdragen;
10. AWBZ-premies exclusief heffingskortingen minus
zorguitgaven en minus opbrengst eigen bijdragen?
Wilt u een raming doen met betrekking tot vraag 1 tot met 10
voor het jaar 2019? Wilt u een raming doen met betrekking tot
vraag 1 tot en met 10 voor de Wlz in het jaar 2019?
Kan een overzicht gegeven worden van alle (voorspelde)
kosten met betrekking tot de bouw en de beheerskosten van
het PGB2.0-systeem?
Wat zijn de overheadkosten van het CIZ? Hoe verhouden deze
zich met de benchmark van andere soortgelijke organisaties?
Hoeveel daadwerkelijke regels (vakjes op formulieren,
formulieren en dergelijke) zijn er per zorgbranche geschrapt
sinds de start van het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg,
zowel kijkend naar zorgprofessionals, zorgaanbieders, cliënten,
verzekeraars, toezichthouders en gemeenten?
Hoeveel contacten heeft de (ont)regelbus in 2018 gehad en wat
is er gepland voor het jaar 2020? Hoeveel knelpunten zijn er
inzichtelijk gemaakt en hoeveel zin er weggenomen?
Is het gelukt de ervaren regeldruk voor de professional en de
cliënt/patiënt zorgbreed merkbaar te verminderen? Zo nee,
waarom niet? Welke acties zijn hiervoor genomen?
Op welke manier is de regeldruk naar aanleiding van het
programma (Ont)regel de zorg merkbaar verminderd? Welke
regels/protocollen zijn er in het kader van (ont)regel de zorg
geschrapt?
Kan per zorgbranche uitgesplitst worden hoe de deeltijdfactor
zich sinds het jaar 2010 heeft ontwikkeld?
Wat zijn de loonstijgingen geweest in de diverse cao’s binnen
de zorg sinds het jaar 2010? Hoe verhoudt dat zich tot de
gemiddelde loonstijgingen in Nederland in diezelfde periode?
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Nr.
880.

881.
882.
883.
884.

885.

886.

887.

888.

889.

890.
891.
892.

893.

894.
895.
896.

897.
898.

899.
900.

Vraag
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?
Hoeveel mensen zijn er werkzaam in de zorgsector, graag
uitgesplitst per sector?
Hoeveel mensen werken er parttime in de zorg, graag
uitgesplitst per sector?
Wat zijn de salariskosten van medewerkers in de zorg, graag
uitgesplitst per sector?
Hoeveel medewerkers hebben hun contractomvang naar
aanleiding van het actieprogramma Werken in de zorg met een
uur verhoogd?
Bij hoeveel medewerkers is naar aanleiding van het actieprogramma werken in de zorg de productiviteit met 1% per jaar
verhoogd via arbeidsbesparende technologie?
Zijn de administratieve lasten naar aanleiding van het
actieprogamma Werken in de zorg en het programma
(Ont)regel de zorg met een uur per week verminderd? Zo nee,
waarom niet?
Bij hoeveel werknemers heeft taakherschikking en jobcarving
ervoor gezorgd dat zij een uur per week minder de tijd kwijt
waren aan taken die ook door anderen kunnen worden
uitgevoerd?
Is het gelukt om het ziekteverzuim binnen de zorg terug te
dringen naar het gemiddelde binnen de gehele economie? Zo
nee, waarom niet? Welke acties zijn hiervoor genomen?
Is het gelukt om de uitstroom uit de sector met 10% terug te
dringen? Zo nee, waarom niet? Welke acties zijn hiervoor
genomen?
Bij hoeveel en bij welke zorgopleidingen is er een numerus
fixus van toepassing?
Zijn er in de cao’s in de zorg ook bepalingen opgenomen voor
het belonen van het uitbreiden van arbeidsduur?
Wat zijn de meest recente cijfers van het aantal verzoeken om
uitbreiding van de arbeidsduur en afwijzingen en toekenning
daarvan?
Heeft er gesprek plaatsgevonden met werkgevers en werknemers in de zorg over de mogelijkheden om de arbeidsduur uit
te breiden?
Op welke manier stimuleert het actieprogramma Werken in de
Zorg de uitbreiding van arbeidsduur?
In hoeverre is de doelstelling van de wet BIG gelijk aan die van
de nieuwe wet (in de volksmond BIG II)?
In hoeverre is het Zorginstituut Nederland op dit moment een
geschikt orgaan om een adviestaak uit te voeren voor het
beoordelen van aanvragen voor beroepen regulering?
Wie zijn de voor- en tegenstanders van de regulering van de
regieverpleegkundige in de Wet BIG?
Wat is het aantal beoogde deelnemers en hoe is dit berekend,
aangezien wordt aangegeven dat de budgetten voor de
Maatschappelijke diensttijd samenhangen met het beoogd
aantal deelnemers?
Hoeveel geld is er gemoeid met de invoering van de nieuwe
Wet BIG?
Hoeveel procent van de beoogde € 100 miljoen investering in
het jaar 2020 in de Maatschappelijke diensttijd is juridisch
verplicht en kunt u dit specificeren?
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Nr.
901.

902.

903.

904.

905.
906.
907.

908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.

921.
922.

Vraag
Kunt u aangeven wie of welk orgaan toezicht zal houden op het
versnellen van digitalisering in de zorg? Welke rol krijgen
zorginstellingen hierin?
Verklaart de samenvoeging («In de begroting 2020 zijn alle
activiteiten met betrekking tot opleidingen, beroepenstructuur
en arbeidsmarkt samengebracht. In de begroting 2019 waren
dit nog afzonderlijke posten zoals: stageplaatsen zorg,
stagefonds, opleiding tot verpleegkundig specialist, kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg en arbeidsmarktagenda») de
stijging van € 113.400 in het budget van de subsidies
(aangezien dit in het jaar 2019 € 420.941 was en in het jaar
2020 dit € 534.341 wordt)? Of wordt er ook extra geïnvesteerd
in de subsidies voor opleidingen? Zo ja, waar en hoeveel
precies?
Klopt het dat het bedrag – in het jaar 2020 is in totaal een
bedrag van € 38 miljoen beschikbaar – hetzelfde is als vorig
jaar terwijl er meer beschikbare plaatsen zijn, aangezien de
verwachting is dat in het jaar 2020 de maximaal beschikbare
instroom van 700 benut zal worden door de PA’s en verpleegkundig specialisten (VS’s)?
Komt er in het jaar 2020 extra financiering bij aangezien de
instroom in het studiejaar 2019–2020 incidenteel is verhoogd
met 90 opleidingsplaatsen voor PA’s en VS’s?
Hoe worden de beschikbare middelen en opleidingsplaatsen
verdeeld over de PA’s en VS’s?
Hoeveel hoger beroepsonderwijs (hbo)-verpleegkundigen zijn
er in het jaar 2019 werkzaam in de zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel middelbaar beroepsonderwijs (mbo)verpleegkundigen zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de zorg,
uitgesplitst per sector?
Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn er in het jaar 2019
werkzaam in de thuiszorg?
Hoeveel verzorgenden IG zijn er in het jaar 2019 werkzaam in
de zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel verzorgenden zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de
zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel helpenden zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de
zorg, uitgesplitst per sector?
Hoeveel alfahulpen zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de
zorg?
Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn er in het jaar 2019
werkzaam in de zorg?
Hoeveel medisch specialisten, uitgesplitst per beroep zijn er in
het jaar 2019 werkzaam in de zorg?
Hoeveel verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen
zijn er werkzaam in 2019?
Hoeveel huisartsen zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de
zorg?
Hoeveel verpleeghuisartsen zijn er in het jaar 2019 werkzaam
in de zorg?
Hoeveel nurse practitioners en physician assistants zijn er in
het jaar 2019 werkzaam in de zorg?
Hoeveel anesthesisten zijn er in het jaar 2019 werkzaam in de
zorg?
Hoeveel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) werken
jaarlijks in de zorg per sector? Kan een overzicht gegeven
worden van de jaren 2015 tot en met 2019?
Wat kosten de ZZP’ers jaarlijks?
Hoeveel bemiddelingsbureaus zijn er in Nederland die ZZP’ers
inzetten voor de zorg?
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Nr.
923.
924.

925.

926.

927.
928.

929.
930.

931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.

943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.

Vraag
Hoeveel mondhygiënisten werken er in Nederland?
Hoeveel tandartsen zijn er in Nederland werkzaam? Kunt u dit
uitsplitsen naar zowel Nederlandse als buitenlandse
tandartsen?
Hoeveel tandartsen zijn er in de jaren 2018 en 2019 nieuw
opgeleid? Hoeveel zijn er vanuit het buitenland ingestroomd in
de Nederlandse arbeidsmarkt?
Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er in het jaar 2019 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 uittreedleeftijd van zorgverleners,
uitgesplitst per zorgsector?
In welke regio’s is er een tekort aan zorgpersoneel? Aan welk
zorgpersoneel is dat?
Hoeveel mensen zijn geregistreerd onder de wet BIG en
hoeveel mensen zijn dit per beroepsgroep?
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?
Hoe lang bedraagt de wachttijd gemiddeld?
Hoeveel opleidingsplekken zijn er in Nederland voor zorgopleidingen en voor welke niveaus?
Hoeveel zorgverleners zijn in het jaar 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?
Wat is de loonontwikkeling van inservice-verpleegkundigen
sinds het jaar 2010?
Wat is de loonontwikkeling van mbo-verpleegkundigen sinds
het jaar 2010?
Wat is de loonontwikkeling van hbo-verpleegkundigen sinds
het jaar 2010?
Wat is de loonontwikkeling van verzorgenden IG sinds het jaar
2010?
Wat is de loonontwikkeling van verzorgenden sinds het jaar
2010?
Wat is de loonontwikkeling van gespecialiseerde verpleegkundigen sinds het jaar 2010?
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Nr.
951.

952.

953.

954.

955.

956.
957.

958.
959.
960.
961.

962.
963.
964.
965.

966.

Vraag
Hoe verhoudt de loonontwikkeling van inservice-, mbo- en
hbo-verpleegkundigen zich sinds het jaar 2010 ten opzichte van
vergelijkbare beroepen in de niet-publieke sector? Kunt dit in
kwalitatieve en kwantitatieve zin aangeven?
Wat wordt precies betaald met deze € 5 miljoen («Daarnaast
wordt onderzoek gedaan naar de functiedifferentiatie van mboen hbo-opgeleide verpleegkundigen. Hiervoor is € 5 miljoen
beschikbaar voor de periode 2019 tot en met juni 2023)»? Door
wie wordt er onderzoek gedaan en wat is de vraagstelling die
meegegeven is?
Kunt u bevestigen dat in de Jeugdwet is geregeld dat de wet
binnen drie jaar geëvalueerd zou worden? Kunt u bevestigen
dat de inmiddels uitgevoerde evaluatie enkel een eerste
tussenevaluatie was? Herinnert u de aangenomen motie Van
der Burg-Ypma, die verzoekt om na vijf jaar alsnog de reguliere
evaluatie uit te voeren? Deelt u dat dit zou betekenen dat de
reguliere evaluatie per eind 2019 of uiterlijk in het eerste
kwartaal van het jaar 2020 gereed zou moeten zijn? Per
wanneer is de reguliere evaluatie van de Jeugdwet gereed?
Wat is de planning voor de reguliere evaluatie van de
Jeugdwet?
Kunt u bevestigen dat 30% van het jeugdzorgbudget opgaat
aan coördinatiekosten? Zo nee, om wat voor percentage gaat
het dan? Wat is streefgetal, dat wil zeggen het maximaal te
accepteren percentage, aan coördinatiekosten binnen de
jeugdhulp?
Welke acties en onderzoeken heeft u uitgevoerd om de
verantwoording van de uitgaven aan jeugdzorg, ook in relatie
tot administratieve lasten, te verbeteren?
Kunt u de uitgaven van de Jeugdzorg op een rij zetten van de
jaren 2015 tot en met 2019?
Waaruit is de 29% aan coördinatiekosten in de jeugdzorg
opgebouwd? Hoeveel fte dat gefinancierd wordt uit de
Jeugdwet houdt zich bezig met zorg? Hoeveel fte dat gefinancierd wordt uit de Jeugdwet houdt zich niet bezig met
zorgverlening?
Zijn er wachtlijsten bij jeugdinstellingen en jeugdreclassering?
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 rechtszaken hebben jeugdzorgorganisaties aangespannen tegen gemeenten?
Wat zijn de belangrijke en noodzakelijke veranderingen die
door de extra € 1.020 miljoen op gang worden gebracht?
Kunt u expliciet aangeven op welke wijze de tabel Budgettaire
gevolgen van beleid in de begroting voor het jaar 2020 is
gewijzigd ten opzichte van de tabel in de begroting voor het
jaar 2019? Wat is het verschil tussen beleidsinformatie en
informatiebeleid?
Kunt u voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 aangeven hoe
hoog de subsidies aan schippersinternaten zijn?

48

Nr.
967.

968.

969.
970.
971.

972.

973.
974.
975.

976.
977.

978.

979.

980.
981.

982.
983.

Vraag
Hoe is het beschikbare budget 2020 van € 85,9 miljoen
verdeeld over kapitaallasten gesloten jeugdzorg, subsidies aan
schippersinternaten, het Nederlands Jeugdinstituut, de
Nationale Jeugdraad, de Landelijke Organistaie Cliëntenraden
(LOC), de Nederlandse vereniging pleeggezinnen en het
Kinderrechtencollectief, GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), het Landelijk Expertise
Centrum Kindermishandeling (LECK), de Kindertelefoon en het
en het vertrouwenswerk (AKJ)?
Waarom wordt met ingang van het jaar 2020 de GGD GHOR,
en het LECK ook gefinancierd vanuit de post subsidies, in
tegenstelling tot het jaar 2019?
Wat valt onder de post jeugdbeleid?
Wat valt onder de post jeugdstelsel?
Kunt u aangeven hoeveel budget er begroot is voor afzonderlijk de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
(AWTJ), de Regionale Kennisnetwerken Jeugd (RKJ) en het
programma Wat werkt voor de jeugd?
Waarom is er voor gekozen om de posten Kindermishandeling
en Zorg voor de jeugd samen te voegen tot de post
Jeugdbeleid?
Hoeveel geld wordt besteed aan de kennisprogramma’s Jeugd,
uitgesplitst naar de verschillende programma’s?
Waarom zijn de posten Kindermishandeling en Zorg voor
jeugd samengevoegd tot de post Jeugdbeleid?
Hoe wordt getoetst dat de onder (1) Betere toegang tot
jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, (2) Alle kinderen de kans
bieden zich te ontwikkelen, (3) Kwetsbare jongeren beter op
weg helpen zelfstandig te worden en (4) Investeren in
vakmanschap van jeugdprofessionals, genoemde acties ook
daadwerkelijk bijdragen aan deze afzonderlijk genoemde
doelstellingen? Welke indicatoren worden hiervoor gebruikt?
Hoeveel geld wordt in totaal en Rijks breed besteed aan de
aanpak van kindermishandeling?
Waarom zijn de posten voor het Transformatiefonds, de
Jeugdautoriteit, Schippersinternaten, de Kindertelefoon en het
vertrouwenswerk en de financiering van de Huisvestingslastenregeling gesloten jeugdhulp, binnen het Jeugdstelsel
samengevoegd?
Hoeveel geld wordt afzonderlijk aan de posten Transformatiefonds, de Jeugdautoriteit, Schippersinternaten, de Kindertelefoon en het vertrouwenswerk en de financiering van de
Huisvestingslastenregeling gesloten jeugdhulp, besteed?
Hoe hoog zijn de terugbetalingen van Transitie Autoriteit
Jeugd (TAJ)-subsidies geweest in de jaren 2018 en 2019? In
welke mate is deze tijdelijke liquiditeitssteun niet terugbetaald
in deze jaren? Is de verwachting dat in het jaar 2020 een deel
van de tijdelijke liquiditeitssteun niet wordt terugbetaald? Zo
ja, om welk bedrag gaat het?
Welke subsidies worden naar verwachting niet volledig
uitgeput? Om welk bedrag gaat dit per afzonderlijke subsidie?
Op welke wijze wordt bij de ramingen van toekomstige
zorgkosten rekening gehouden met de preventieve werking
van investeringen in sport en bewegen?
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?
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Nr.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.

991.
992.
993.

994.
995.
996.
997.

998.
999.
1000.

1001.
1002.
1003.
1004.
1005.

1006.
1007.
1008.

Vraag
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 stilzitten? Welk
beleid wordt hierop gemaakt?
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 van het programma om mensen met
een beperking meer aan het sporten en meer bewegen te
krijgen?
Hoeveel mensen met een beperking maken gebruik van
wheels2sport?
Kunt u per regio aangeven welk beleid zij hebben om meer
mensen met een beperking te laten sporten?
Kunt u inzicht geven in de verschillen tussen regio’s die bezig
zijn om mensen met een beperking aan het sporten te krijgen?
Kunt u een overzicht geven van het aantal mensen met een
beperking dat nu sport en hoeveel mensen dit waren in de
afgelopen jaren? Hoe groot is de stijging van het aantal
mensen met een beperking die aan het sporten zijn?
Welke belemmeringen zijn er om alle mensen met een
beperking aan het sporten te krijgen?
Welke inzet is er voor komende jaren om meer mensen met
een beperking aan het sporten te krijgen?
Wat is het aantal sportblessures in het jaar 2019? 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 de jaren 2010
tot en met 2019?
Wat zijn de verwachte loterijopbrengsten aan de sport in het
jaar 2020?
Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot
matchfixing?
Kunt u een overzicht sturen van het aantal scholen dat een uur,
twee uur of drie uur gymonderwijs geeft, zowel voor het basisals voortgezet onderwijs?
Hoeveel onbevoegde leerkrachten geven gymlessen op de
basisscholen?
Hoeveel basisscholen maken gebruik van Academie lichamelijke opvoeding (ALO)-opgeleide leerkrachten voor gymlessen?
Hoeveel basisscholen en middelbare scholen bieden natte
gymlessen (zwemonderwijs) aan?
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Nr.
1009.

1010.
1011.

1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.

1019.

1020.

1021.
1022.
1023.
1024.

1025.
1026.
1027.

1028.

1029.
1030.
1031.
1032.

1033.

Vraag
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 extra gymdocenten zijn aangenomen van het geld
bestemd voor werkdrukverlichting?
Hoeveel scholen geven inmiddels drie uur gym? En hoeveel
door een ALO-opgeleid docent?
Wat kost het om op alle basisscholen drie uur gymles te
geven?
Hoeveel JOGG-gemeenten zijn er momenteel?
Hoeveel procent van het totaal aantal scholen heeft een
gezonde schoolkantine?
Hoeveel procent van het totaal aantal scholen heeft een
rookvrij schoolplein?
Kunt u aangeven wat het huidige inspanningen zijn om
kinderen uit gezinnen met lage inkomens aan het sporten te
krijgen?
Kunt u inzichtelijk maken hoeveel kinderen uit arme gezinnen
nu sporten en hoeveel dat was in voorgaande jaren? Is hiervan
een stijging te zien of niet? Kunt u uw antwoord van een
duiding voorzien?
Kunt u goede voorbeelden geven van gemeenten die heel veel
inzet plegen om kinderen uit lage inkomensgezinnen te laten
sporten?
Wat is het totaal aan project- en instellingssubsidies dat aan
NOC*NSF wordt gegeven?
Hoe groot is het deel van de begroting van NOC*NSF dat door
overheidsgeld wordt gefinancierd?
Welke opdrachten voor het jaar 2020 zijn juridisch verplicht?
Hoeveel medewerkers van NOC*NSF verdienen meer dan de
Balkenende norm? Hoe hoog zijn deze salarissen en welke
functies betreft dit?
Welk deel van de topsporters kan zonder extra ondersteuning
rondkomen van de stipendiumregeling?
Op welke wijze zijn sportbonden, dus niet NOC*NSF, betrokken
geweest bij de totstandkoming van het sportakkoord?
Hoe vaak heeft de Nederlandse Sportraad een positief advies
uitgebracht over de subsidie aanvraag voor een sportevenement?
In hoeveel gemeenten staan buurtsportcoaches in contact met,
of zijn zij onderdeel van, lokale teams of wijkteams die in het
kader van de jeugdhulp actief zijn?
Welke criteria gelden er voor instanties die in aanmerking
willen komen voor de ter beschikking gestelde subsidie?
Welke projecten zijn afgelopen jaar gefinancierd door de
subsidie Collectieve erkenning Indisch Nederland?
Op welke manier wordt de subsidie Collectieve erkenning
Indisch Nederland toegekend?
Kunt u aangeven hoe u tot het bedrag bent gekomen van € 10
miljoen dat u structureel reserveert in afwachting van de
precieze vormgeving van een beschikbaarheidsregeling voor
geneesmiddelen in de sluis?
Hoeveel mensen ontvangen zorgtoeslag?
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Nr.
1034.
1035.

1036.
1037.
1038.

1039.

1040.

1041.

1042.

1043.

1044.
1045.
1046.

1047.

1048.

Vraag
Wat zijn de afbouwgrenzen van de zorgtoeslag vanaf het jaar
2006 tot en met het jaar 2019?
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 het jaar 2020?
Hoeveel geven andere Europese landen in algemene zin uit
aan preventie?
Wat wordt specifiek uitgegeven aan het voorkomen van
beginnen met roken, ondersteuning 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?
Kunt u aangeven waarom bij de vaststelling van belangrijke
internationale prioriteiten het thema geneesmiddelentekorten
niet is meegenomen, zeker gezien Nederland ook afhankelijk is
van internationale samenwerking bij de levering van geneesmiddelen, en tekorten een wereldwijd probleem vormen? Kunt
u aangeven of u alsnog voornemens bent dit thema te
prioriteren in de meerjarige Europese agenda?
Wat kunt u melden over de inhoud van de tweejaarlijkse
vergadering voor de landen die lid zijn van de Raamwerkconventie voor tabaksregulering (FCTC) die Nederland in 2020 zal
organiseren en de kosten daarvan?
Waarom noemt het kabinet niet ook infectiepreventie,
aangezien in het jaar 2020 een nieuwe Europese Commissie zal
aantreden en een meerjarige Europese agenda worden
opgesteld waarvoor het kabinet als belangrijke internationale
prioriteiten vooral thema’s kiest waarvoor grensoverschrijdende internationale samenwerking noodzakelijk is?
Wat is in het jaar 2020 de budgetflexibiliteit op het begrotingsartikel 9 (Algemeen)?
Wat is in de jaren 2021 tot en met 2024 de budgetflexibiliteit op
begrotingsartikel 9 (Algemeen)?
Waarvoor is de bijdrage aan overige agentschappen op
subartikel 9.1 (Internationale samenwerking) bedoeld en in
hoeverre is dit budget al gecommitteerd voor de jaren 2020 tot
en met 2024?
Waarvoor is de bijdrage aan overige (inter)nationale organisaties op subartikel 9.1 (Internationale samenwerking) bedoeld
en in hoeverre is dit budget al gecommitteerd voor de jaren
2020 tot en met 2024?
Kan uitgesplitst worden waaraan in elk van de jaren 2020 tot
en met 2024 de bijdrage aan de World Health Organization
(WHO) precies wordt besteed en in hoeverre dit budget al is
gecommitteerd?
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Nr.
1049.

1050.

1051.

1052.
1053.

1054.

1055.

1056.

1057.

1058.

1059.

1060.
1061.

Vraag
Hoe informeert u de Kamer over de inzet van het Ministerie
van VWS richting de WHO op vraagstukken van antimicrobiële
resistentie, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen,
niet-overdraagbare ziekten (NCDs), veiligheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en het bevorderen van
effectieve gezondheidssystemen?
Hoeveel fte, zowel intern als extern ingehuurd, is er werkzaam
op de afdeling «Ethiek»? Kan dit aantal gegeven worden voor
de periode 2010 tot en met 2019? Zijn er op het Ministerie van
VWS arbeidscontracten afgesloten, dan wel mondelinge
overeenkomsten gesloten met mensen over het niet willen
meewerken aan bepaalde (initiatief)wetten of onderwerpen
vanwege gewetensbezwaren?
Binnen de personele uitgaven kerndepartement, hoeveel
medewerkers/fte zijn er werkzaam op het gebied van externe
communicatie, zowel kijkend naar eigen personeel, externe
inhuur of overige personele uitgaven (hiermee wordt bedoeld,
persvoorlichting, publieksvoorlichting, sociale media en
dergelijke)? Hoeveel van deze medewerkers/fte werken hierbij
specifiek aan de externe communicatie van de bewindspersonen (te denken valt hierbij aan de Vlog terugblik)? Kan dit
uitgesplitst worden per bewindspersoon? Hoe ontwikkelen
deze aantallen zich sinds het jaar 2010?
Om welke technische mutaties voor het jaar 2020 gaat het
precies?
Kunt u aangeven hoeveel handelsvergunningen het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vanaf het jaar 2017 tot
nu heeft verstrekt en geschorst?
Kunt u aangeven hoeveel winst het Bureau Medicinale
Cannabis (BMC) in 2020 verwacht te maken, aangezien voor
het BMC in het jaar 2020 een omzet € 18,5 miljoen wordt
verwacht? Wat gebeurt er met deze winst?
Hoe kan een Uitgavenplafond Zorg in combinatie met
hoofdlijnenakkoorden (maximale groeiruimte voor ziekenhuizen) en financiële arrangementen voor specialistische
geneesmiddelen er voor (blijven) zorgen dat patiënten toegang
houden tot nieuwe behandelingen?
Komt de overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het
Uitgavenplafond Rijksbegroting beiden neer op een overheveling van het (private) premie gefinancierde kader naar het
(publieke) belasting gefinancierde kader? Wat betekent deze
overheveling voor de toegankelijkheid van premie gefinancierde (specialistische) zorg?
Welke rol spelen apotheekbereidingen in situaties waarin
specialistische geneesmiddelen, vanwege de prijs of het totale
budgettaire beslag, in de zogenaamde sluis zijn geplaatst en/of
overheid en aanbieder een (verlenging van een) financieel
arrangement overeen moeten komen? Wordt een apotheekbereiding weer teruggetrokken van de markt wanneer tot
vergoeding van een regulier geneesmiddel wordt besloten?
Waarom wordt de groeiruimte geneesmiddelen verlaagd?
Waarom wordt dit niet ingezet om geneesmiddeltekorten te
voorkomen?
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?
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Nr.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.

1070.
1071.

1072.
1073.
1074.

1075.
1076.
1077.

1078.

1079.
1080.

1081.

1082.
1083.
1084.

1085.

Vraag
Bij welke medicijnen waren er afgelopen jaar tekorten en kon
dit niet geleverd worden?
Hoeveel patiënten moesten vanwege de tekorten in het
afgelopen jaar overstappen op een ander medicijn?
Wat zou het kosten en opleveren als fabrikanten worden
verplicht grotere medicijnvoorraden aan te houden?
Wat zou het kosten en opleveren als cruciale geneesmiddelen
voortaan in Europa worden gemaakt?
Wat zou het kosten en opleveren als cruciale geneesmiddelen
voortaan in Nederland worden gemaakt?
Wat bedroeg in het afgelopen jaar het marketingbudget van de
farmaceutische industrie in Nederland?
Hoeveel apothekers bereiden zelf medicijnen?
Waardoor worden de lager dan verwachte uitgaven aan
geneesmiddelen veroorzaakt? Geven de structureel lagere
uitgaven aanleiding het beleid en de toon ten aanzien van
specialistische geneesmiddelen te wijzigen?
Hoeveel mensen hebben een Wlz-indicatie? Hoeveel mensen
maken gebruik van intramurale verpleeghuiszorg?
Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie voor verpleeghuiszorg (zzp 1, 2, en 3) en maken gebruik van intramurale
zorg?
Kunt u toelichten welke kosten, anders dan werkgelegenheid,
het meeste bijdragen aan de groei van de uitgaven?
Wat levert het op als de aftopping op de inkomensafhankelijke
bijdrage in de Zvw wordt afgeschaft?
Hoeveel bedragen de winsten, 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 het jaar 2006?
Kunt u de stijging van 3% in 2018 van de DBC-vrije segment
nader toelichten?
Kunt u een toelichting geven op de totale uitgaven in de zorg
van de jaren 2010 tot 2018, zowel bruto, als netto, in relatie tot
de groei in de werkgelegenheid in zorg en welzijn (aantal)?
Kunt u toelichten waarom verwacht wordt dat de Zvw-uitgaven
voor de huisartsenzorg significant zullen stijgen tot en met het
jaar 2022 en er daarna een daling inzet?
Kunt u toelichten waarom verwacht wordt dat de Zvw-uitgaven
voor geneesmiddelen zullen dalen na het jaar 2021?
Kunt u aangeven hoe groot het aandeel in de uitgaven
medisch specialistische zorg van de uitgaven aan dure
geneesmiddelen is? Kunt u daarbij expliciet maken welke
kortingen er worden gegeven (door het Bureau Financiële
Arrangementen van het ministerie, ziekenhuizen en
zorgverzekeraars)?
Hoe ontwikkelt (binnen de post «Overig curatieve zorg») het
budget voor de GLI zich in elk van de jaren 2019 tot en met
2024 en op welke veronderstellingen zijn deze ramingen
gebaseerd?
Wat is de verklaring voor de daling van de uitgaven aan
«Overig curatieve zorg» na 2019?
Kan de beleidsmatige mutatie «BTW-bijstelling GLI» toegelicht
worden?
Is de vergoeding van een nu startende, twee jaar durende
GLI-behandeling ook volgend jaar en het jaar daarna
gegarandeerd?
Kunt u aangeven waar de stijging van de uitgaven aan
geneesmiddelen door wordt veroorzaakt?
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Nr.
1086.

1087.
1088.
1089.

1090.

1091.
1092.
1093.
1094.

1095.

1096.

1097.

1098.

1099.

1100.

Vraag
Kunt u aangeven hoe groot de besparing als gevolg van de
voorgenomen wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen is?
Bent u ook van mening dat de bodem door alle beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren bereikt is en dat verdere
beleidsmaatregelen wel eens zou kunnen leiden tot beschikbaarheidsproblemen omdat de prijzen in Nederland te laag
worden?
Waardoor wordt de € 9,2 miljoen structurele en nog eens € 40
miljoen additionele onderschrijding veroorzaakt?
Kunt u per hoofdlijnenakkoord aangeven hoe de feitelijke, niet
ingeboekte, uitgavenontwikkeling is?
Hoe wordt het perspectief van patiënten/cliënten meegenomen
zodat zorgverleners goed weten wat hun behoeften zijn op het
gebied in inzet van eHealth bij hen thuis? Wordt partijen die
een aanvraag doen ook gevraagd in welke mate ze patiënten(organisaties) betrekken? Zou dat niet als een vaste voorwaarde moeten gelden?
Klopt het dat voor de gebruikersregeling na het jaar 2020 geen
middelen zijn begroot, terwijl in de communicatie van MedMij
gesproken wordt over een impulsfinanciering die loopt van
eind 2019 tot 2023?
Wat is de stand van zaken in het programma Uitkomstinformatie voor samen beslissen?
Wat is de reden voor de kasschuif ggz met betrekking tot de
hoofdlijnenakkoorden?
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is in het meten van
patiëntervaringen als belangrijke pijler in het kwaliteitsbeleid?
Op basis van de motie Van den Berg (Kamerstuk 25 424, nr.
471) zou de evaluatie van de Wet verplichte ggz in het derde
kwartaal van het jaar 2021 moeten zijn – waarom wordt hier
dan aangegeven dat deze pas na twee jaar na inwerkingtreding
zal zijn?
Met betrekking tot de motie Van den Berg & Kerstens over de
begroting en jaarverslag staat dat deze in behandeling is –
betekent dat we voor het jaar 2021 verdere verbetering kunnen
verwachten?
Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Dik-Faber en
Rutte over de informatievoorziening aan patiënten over
wijzigingen in het spoedzorglandschap (Kamerstuk 29 247, nr.
279)?
Hoe staat het met de uitvoering van de motie van de leden
Dik-Faber en Arno Rutte over afspraken en informatie over
alternatieve vormen van spoedzorg (Kamerstuk 29 247, nr.
280)?
Kunt u de Kamer voor de begrotingsbehandeling 2020
informeren over de uitvoering van de motie Dik-Faber over
lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg (Kamerstuk 35 000 XVI, nr. 54)?
Hoe staat het met het plan van aanpak om er voor te zorgen
dat bewezen niet-effectieve zorg niet langer standaard wordt
aangeboden en welke nog niet bewezen zorg nog verder
onderzocht moet worden?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de plannen die
momenteel voor de praktische uitvoering van het VN-Verdrag
in 2019 met de openbare lichamen in Caribisch Nederland
worden opgesteld?
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Nr.
1101.

1102.

1103.

Vraag
Kunt u, constaterende dat de eerste resultaten van de health
study op 29 mei zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS), de eilanden meer tijd hebben
gevraagd om op basis van de resultaten de gezondheidsnota
te schrijven en zij hierbij worden ondersteund door het RIVM,
aangeven wat hiervan de stand van zaken is?
Kunt u aangeven welke besparingen in de voorgaande
overheveling van immunoglobulinen en enkele geneesmiddelengroepen naar ziekenhuizen behaald zijn?
Wat is de laatste stand van zaken rond de subsidieregeling
voor Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) lesbische
paren en alleengaande vrouwen?
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