
Verslag houdende een Lijst van vragen   

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wetsvoorstel 
houdende de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XVI, nrs. 1,2,3). 

 
De fungerend voorzitter van de commissie,  
Kuiken 
   
Adjunct-griffier van de commissie, 
Krijger 
 

Nr Vraag 

1.  Hoeveel geld werd in 2021 en wordt in 2022 nog uitgegeven aan alle 
verschillende actieprogramma's die onder het kabinet-Rutte III zijn 
gelanceerd? Kunnen deze uitgaven per actieprogramma worden 
weergegeven? 

2.  Kunt u aangeven hoeveel de deelbegrotingen van alle 
zorgprogramma’s en de actieplannen hebben gekost? Kunt u daarin 
apart overzichtelijk maken hoeveel budget uitgegeven is aan 
communicatie, lunches en borrels met de betrokken partijen? 

3.  Hoeveel wordt door dit kabinet geïnvesteerd in de zorg? Kunt u dit 
zowel weergeven in een totaalbedrag als uitgesplitst in aparte tabellen 
voor respectievelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige 
zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) 
en de Jeugdwet? 

4.  Kunt u een overzicht sturen met de jaarlijkse uitgaven aan de zorg 
vanaf 2000 tot en met 2021 in zijn totaal en uitgesplitst per wet? 

5.  Wat is de ontwikkeling van de zorgkosten geweest in relatie tot de 
ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) in de afgelopen 
vier jaar? 

6.  Kunt u aangeven op welke terreinen bezuinigd wordt in de begroting 
voor het jaar 2022 ten opzichte van de begroting voor het jaar 2021? 
Kunt u per terrein de reden geven van de bezuiniging? 

7.  Hoeveel reserves hebben de zorginstellingen in de Wlz, Zvw, Wmo 
2015 en in de jeugdzorg opgebouwd? 

8.  Hoeveel mensen maken gebruik van zorg vanuit de verschillende 
domeinen Zvw, Wmo 2015, Wlz en jeugdzorg? 

9.  Hoeveel hebben de kabinetten-Rutte I, -Rutte II en -Rutte III bezuinigd 
op de zorg? Kunt u dit per kabinetsperiode apart aangeven in een tabel 
met daarin graag tekstuele uitleg waarop bezuinigd is, met hoeveel 



budget bezuinigd is en wat de reden daarvoor was? 

10.  Hoeveel hebben de kabinetten-Rutte I, -Rutte II en -Rutte III 
geïnvesteerd in de zorg? Kunt u dit per kabinetsperiode apart 
aangeven in een tabel met daarin graag tekstuele uitleg waarin 
geïnvesteerd is, met hoeveel budget en wat de reden daarvoor was? 

11.  Hoeveel winst is gemaakt in de Nederlandse zorgsector in 2021? 

12.  Hoeveel winst is uitgekeerd aan de investeerders, aandeelhouders en 
eigenaren in de Nederlandse zorgsector in 2021? 

13.  Kunt u een overzicht naar de Kamer sturen van de zorgaanbieders die 
winst uitkeren? 

14.  Kunt u een overzicht naar de Kamer sturen hoe hoog de winsten van 
alle zorgverzekeraars in totaal en afzonderlijk waren vanaf 2006 tot en 
met 2021? 

15.  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, 2019 en 2020? 

16.  Hoeveel winst is door welke verzekeraars uitgekeerd? 

17.  Welk beleid dat samenhangt met het actieprogramma Werken in de 
zorg wordt gecontinueerd en welk beleid niet? 

18.  Wat zijn de resultaten van de programma’s “extra handen voor de 
zorg” en “de Nationale Zorgklas”? 

19.  Hoeveel geld wordt uitgetrokken vanwege de bijgestelde 
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA)? Wat is het 
effect van de motie Hijink/Bikker op de OVA in de komende jaren?1 

20.  Kunt u een tabel naar de Kamer sturen met de gerealiseerde OVA (in 
miljoenen) van de afgelopen vijf jaar én inclusief de raming over 2022? 

21.  Hoe hoog zijn de geraamde kosten voor een investering in de snellere 
implementatie van kosteneffectieve en arbeidsbesparende innovaties 
in de zorg? Is een schatting te maken van dit bedrag voor de langdurige 
zorg en de curatieve zorg? 

22.  Hoeveel zorgverleners zijn er in het afgelopen jaar bijgekomen? Kunt u 
dit uitsplitsen per zorgsector? 

23.  Hoe groot is het personeelstekort in de ambulancezorg? Hoe is het 
verloop van het personeelstekort vanaf 2015 tot heden? 

24.  Hoe groot is het personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg 
(ggz)? Hoeveel nieuw personeel heeft de inzet voor extra personeel in 

 
1 Kamerstuk 25 295, nr. 1426 



de ggz in 2019 opgeleverd? Wat zijn de verwachtingen voor 2021? 

25.  Wat is het percentage psychiaters en psychologen in de ggz dat werkt 
als zelfstandige zonder personeel (zzp)? 

26.  Hoe groot is het personeelstekort in de jeugdzorg op dit moment? Is 
het personeelstekort toegenomen de afgelopen jaren? Kunt u cijfers 
geven van de afgelopen vijf jaar? 

27.  Hoeveel openstaande vacatures zijn er voor huisartsen in Nederland? 

28.  In welke steden kunnen mensen geen huisarts krijgen en om hoeveel 
mensen gaat dit ongeveer? 

29.  Hoeveel extra huisartsen moeten nieuw worden opgeleid om het grote 
tekort in de perifere regio’s op te vullen? 

30.  Kunt u aangeven welke beroepsgroepen er worden meegenomen in de 
voorbereiding van het vervolg van het actieprogramma Werken in de 
Zorg in 2022? 

31.  Kunt u aangeven of apotheekzorg wordt meegenomen in de 
voorbereidingen van het vervolg van het actieprogramma Werken in 
de Zorg in 2022? 

32.  Op welke manier zet u zich in om de arbeidsmarktproblematiek in de 
apotheekzorg tegen te gaan? 

33.  Hoeveel zorgverleners werken in deeltijd en voltijds in de zorg? Kunt u 
dat uitsplitsen per zorgsector? 

34.  In welke regio’s is het arbeidstekort het grootst? 

35.  In welke regio’s is er een tekort aan zorgpersoneel, en aan welk 
zorgpersoneel? 

36.  Hoe groot zijn de personeelstekorten in de wijkverpleging en in de 
palliatieve zorg? 

37.  Hoe groot is het tekort aan zwemleraren? 

38.  Wat wordt gedaan tegen het tekort aan zwemleraren? 

39.  Welke precieze beroepen in de zorg hebben de grootste tekorten? 
Hoeveel bedragen deze tekorten? 

40.  Wat zijn de verwachte personeelstekorten voor de komende jaren en 
waar zijn de tekorten het grootst? 

41.  Hoeveel zorgverleners werkten in de zorg in 2021? 

42.  Hoeveel hbo-verpleegkundigen zijn werkzaam in de zorg, uitgesplitst 
per sector? 

43.  Hoeveel mbo-verpleegkundigen zijn werkzaam in de zorg, uitgesplitst 
per sector? 



44.  Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn werkzaam in de thuiszorg? 

45.  Hoeveel verzorgenden IG zijn werkzaam in de zorg, uitgesplitst per 
sector? 

46.  Hoeveel verzorgenden zijn werkzaam in de zorg, uitgesplitst per 
sector? 

47.  Hoeveel helpenden zijn werkzaam in de zorg, uitgesplitst per sector? 

48.  Hoeveel alfahulpen zijn werkzaam in de zorg? 

49.  Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn werkzaam in de zorg? 

50.  Hoeveel medisch specialisten, uitgesplitst per beroep, zijn werkzaam in 
de zorg? 

51.  Hoeveel verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen zijn 
werkzaam in de zorg? 

52.  Hoeveel huisartsen zijn werkzaam in de zorg? 

53.  Hoeveel opleidingsplekken zijn er in 2022 voor gz-psychologen? Wat is 
de raming van het Capaciteitsorgaan over 2022? 

54.  Hoeveel verpleeghuisartsen zijn werkzaam in de zorg? 

55.  Hoeveel nurse practitioners en physician assistants zijn werkzaam in de 
zorg? 

56.  Hoeveel anesthesisten zijn werkzaam in de zorg? 

57.  Hoeveel zzp’ers zijn werkzaam in de zorg? Hoe is dit verdeeld over de 
verschillende sectoren? 

58.  Hoeveel mondhygiënisten zijn werkzaam in de zorg? 

59.  Hoeveel tandartsen zijn in Nederland werkzaam? Kunt u dit uitsplitsen 
naar zowel Nederlandse als buitenlandse tandartsen? 

60.  Hoeveel zorgverleners vallen onder een salarisschaal van Functie 
Waardering Gezondheidszorg (FWG) 30 of lager? 

61.  Hoeveel tandartsen zijn in 2020 en 2021 nieuw opgeleid, hoeveel zijn 
vanuit het buitenland ingestroomd in de Nederlandse arbeidsmarkt? 

62.  Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er in 2021 bijgekomen, uitgesplitst 
naar artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en 
physician assistants? 

63.  Hoeveel opleidingsplaatsen zijn opgevuld door zorgverleners afkomstig 
uit het buitenland? Kunt u dit uitsplitsen per sector? 

64.  Hoeveel buitenlandse zorgverleners zijn geweigerd om in Nederland te 
komen werken omdat zij niet voldoen aan de eisen? 

65.  Hoeveel zorgverleners verdienen op basis van een voltijdscontract 



minder dan een modaal jaarsalaris (€ 36.500)? In welke sectoren 
bevinden zij zich en in welke aantallen? 

66.  Uit welke landen wordt buitenlands personeel aangetrokken om te 
werken in de zorg in Nederland? 

67.  Hoeveel waarschuwingen heeft Nederland ontvangen en gegeven aan 
andere lidstaten over zorgverleners die niet meer mogen werken 
vanwege eerdere incidenten? 

68.  Hoeveel zorgverleners hebben een beroepsverbod gekregen? 

69.  Hoeveel zorgverleners hebben een schorsing gekregen? 

70.  Hoeveel zorgverleners hebben een sanctie gekregen? 

71.  Hoe hoog is het ziekteverzuim onder zorgverleners, uitgesplitst per 
zorgsector? 

72.  Kunt u een overzicht geven van de uitstroom van zorgmedewerkers 
naar leeftijdscategorie als aandeel van het aantal werknemers per 
leeftijdscategorie? 

73.  Hoeveel mensen zijn geregistreerd in de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en hoeveel mensen zijn dit per 
beroepsgroep? 

74.  Waarom is oefentherapie-Mensendieck/Cesar geen BIG-geregistreerd 
beroep? 

75.  Welke maatregelen treft u om de agressie tegen hulpverleners in de 
zorg aan te pakken? 

76.  Hoe groot zijn de wachtlijsten voor de mbo- en hbo-verpleegkundige 
opleiding? 

77.  Zijn er wachtlijsten voor andere zorgberoepen? Zo ja, welke? Hoe lang 
bedraagt de wachttijd gemiddeld? 

78.  Hoeveel opleidingsplekken zijn er in Nederland voor zorgopleidingen 
en voor welke niveaus? 

79.  Welke beleidsmogelijkheden zijn er om tijdens een formatie 
onderscheid te maken in het vrijmaken van middelen voor de 
zorgsalarissen? In andere woorden: welke varianten zijn er om 
bepaalde zorgsalarissen te bevoordelen en te benadelen? 

80.  Hoeveel zorgverleners zijn in 2020 en 2021 ontslagen vanwege 
bezuinigingen, uitgesplitst per zorgsector en beroep? Wat zijn de 
cijfers van voorgaande jaren? 

81.  Hoeveel werkzoekenden zijn er in de zorg per sector en functieniveau? 

82.  Kunt u een overzicht geven van de cao-loonontwikkeling in zorg en 
welzijn per jaar sinds 2010? 



83.  Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners onder modaal verdienen? 
Welke beroepen betreft dit precies? 

84.  Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners modaal verdienen? Welke 
beroepen betreft dit precies? 

85.  Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners twee keer modaal verdienen? 
Welke beroepen betreft dit precies? 

86.  Kunt u aangeven hoeveel zorgverleners drie keer modaal verdienen? 
Welke beroepen betreft dit precies? 

87.  Hoeveel zorgverleners verdienen meer dan drie keer modaal op 
voltijdsjaarbasis (>€ 109.500) zowel in loondienst als (naar beste 
inschatting) als zelfstandige? 

88.  Kunt u een overzicht geven van alle convenanten die sinds 2020 zijn 
afgesloten tussen het ministerie van VWS en de betrokken partijen in 
de zorg? Kunt u daarbij aangeven welke convenanten succesvol 
hebben gewerkt en welke convenanten minder succesvol waren, met 
een toelichting daarop? 

89.  Kunt u de uitgaven vanuit de Wmo 2015 op een rij zetten voor de jaren 
2007 tot en met 2021? 

90.  Kunt u de uitgaven vanuit de Wmo 2015 op een rij zetten van de jaren 
2015 tot en met 2021? 

91.  Hoeveel is uitgegeven aan de Wmo 2015 in de periode 2010 tot en met 
2021? 

92.  Hoeveel is bezuinigd op de Wmo 2015 in de periode 2006 tot en met 
2021? 

93.  Hoe hoog waren de uitvoeringskosten van de Wmo 2015? 

94.  Hoeveel mensen maken gebruik van de Wmo 2015, in aantallen? 

95.  Wat is de verwachte opbrengst over 2021 van de eigen bijdragen, voor 
zowel de Wmo 2015 als de Wlz? 

96.  Wat wordt de verwachte opbrengst in 2022 van de eigen bijdragen, 
voor zowel de Wmo 2015 als de Wlz? 

97.  Welke gemeenten vragen geen eigen bijdrage voor zorg en 
voorzieningen uit de Wmo 2015? 

98.  Gemeenten ontvangen jaarlijks ongeveer € 287 miljoen om zorgkosten 
en ondersteuning te vergoeden voor mensen die dit nodig hebben, 
hoeveel van dit geld is uiteindelijk gebruikt voor het bekostigen van de 
zorgbehoeften van de mensen die in aanmerking komen voor deze 
subsidie? 

99.  Hoeveel mensen betalen een eigen bijdrage uit vermogen, uitgesplitst 



naar Wmo 2015 en Wlz? 

100.  Hoeveel personen hebben een volledig pakket thuis (vpt)? 

101.  Hoeveel personen hebben een modulair pakket thuis (mpt)? 

102.  Hoe vaak wordt een vpt ingezet in het huis waar een oudere al 
jarenlang woont? 

103.  Hoe vaak wordt een vpt aangevraagd in een geclusterde setting? 

104.  Hoe vaak wordt een mpt ingezet in het huis waar een oudere al 
jarenlang woont? 

105.  Hoe vaak wordt een mpt aangevraagd in een geclusterde setting? 

106.  Welk percentage van de vpt’s wordt gebruikt op locaties die feitelijk 
een onofficiële instelling zijn? 

107.  Welk percentage van de mpt’s wordt gebruikt op locaties die feitelijk 
een onofficiële instelling zijn? 

108.  Hoeveel budget wordt besteed aan de mpt’s? 

109.  Hoeveel budget wordt besteed aan de vpt’s? 

110.  Hoeveel mensen zijn hun zorg vanuit de Wmo 2015 kwijtgeraakt, 
uitgesplitst per gemeente? 

111.  Hoeveel gemeenten hebben tot nu toe hun Wmo-beleid aangepast 
conform de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep? Welke 
gemeenten hebben hun beleid nog niet aangepast? 

112.  Met hoeveel procent is de bureaucratie in de Wmo 2015 toegenomen? 
Welk bedrag is hiermee gemoeid? 

113.  Met hoeveel procent is de bureaucratie toegenomen na de 
decentralisaties naar de gemeenten, uitgesplitst naar Wmo 2015 en 
Jeugdwet? Hoe hoog waren de kosten hiervan, uitgesplitst naar Wmo 
2015 en Jeugdwet?  

114.  Op welke wijze hebben de gemeenten het toezicht op de Wmo-zorg 
georganiseerd? Wie is per gemeente de toezichthouder? 

115.  Hoeveel mensen maken gebruik van de Wmo 2015, uitgesplitst in 
thuiszorg, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en 
hulpmiddelen (en/of een combinatie hiervan)? 

116.  Hoe ziet de verdeelsleutel eruit voor de uitkering in het 
gemeentefonds van gemeenten voor de Wmo 2015, dagbesteding, 
begeleiding, beschermde woonvormen en de jeugdzorg? 

117.  Wat kost de Wmo 2015 jaarlijks, uitgesplitst in huishoudelijke 
verzorging, dagbesteding, beschermd wonen, vervoer en 
hulpmiddelen? 



118.  Hoeveel personen maken gebruik van vervoer van en naar 
dagbesteding in de Wmo 2015 en in de Wlz? 

119.  Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding? 

120.  Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding in combinatie met 
persoonlijke verzorging? 

121.  Hoeveel bezwaren zijn in 2020 en 2021 ingediend tegen besluiten van 
de gemeenten betreffende de Wmo 2015? 

122.  Hoeveel rechtszaken zijn in 2020 en 2021 gevoerd tegen besluiten van 
de gemeenten betreffende de Wmo 2015? 

123.  Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg vanuit 
de Wmo 2015, omdat ze dit niet meer kunnen betalen? 

124.  Hoeveel Wmo-regio’s (groepen gemeenten die gezamenlijk de zorg 
inkopen) zijn er? 

125.  Hoeveel gemeenten zijn door u op de vingers getikt omdat zij Wmo-
beleid uitvoerden dat in strijd met de wetgeving is en was over de 
jaren 2020 en 2021? Welke gemeenten waren dit en waarom? 

126.  Hoeveel verordeningen zijn in 2021 vernietigd inzake de Wmo 2015? 

127.  Hoeveel is bezuinigd op de huishoudelijke verzorging vanaf 2006 tot en 
met 2021? 

128.  Wat zijn de minimumtarieven die gehanteerd mogen worden voor 
huishoudelijke verzorging? 

129.  Welke gemeenten hanteren nog steeds te lage tarieven voor 
huishoudelijke verzorging? 

130.  Hoeveel mensen zijn gekort in hun uren huishoudelijke verzorging, 
uitgesplitst per gemeente? 

131.  Hoeveel mensen maken gebruik van huishoudelijke verzorging? 

132.  Kunt u de uitgaven van de dagbesteding en begeleiding op een rij 
zetten over de jaren 2015 tot en met 2021? 

133.  Hoeveel dagbestedingslocaties zijn er? Hoeveel dagbestedingslocaties 
zijn gesloten sinds 2015? 

134.  Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding? 

135.  Hoeveel personen maken gebruik van Valysvervoer, leerlingenvervoer 
en zittend ziekenvervoer? 

136.  Hoeveel klachten en bezwaren heeft Valys in 2021 ontvangen en hoe 
verhoudt zich dit tot voorgaande jaren? Is hierin een trend 
waarneembaar? 

137.  Kunt u de uitgaven ten behoeve van beschermd wonen in een 



overzicht op een rij zetten over de jaren 2015 tot en met 2021? 

138.  Hoeveel is bezuinigd op het budget van beschermde woonvormen 
vanaf 2015 tot en met 2021? 

139.  Hoeveel is bezuinigd op dan wel geïnvesteerd in beschermde 
woonvormen? Kunt u een overzicht geven van de afgelopen jaren? 

140.  Hoe groot zijn de tekorten op beschikbare plekken in beschermde 
woonvormen? 

141.  Hoeveel mensen wonen in een beschermde woonvorm? 

142.  Kunt u een overzicht geven van de totale uitgaven in de 
verpleeghuiszorg, vanaf 2010 tot en met 2021? 

143.  Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen inzake de 
verpleeghuiszorg? 

144.  Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis? 

145.  Wat is het verschil aan zorgkosten indien iemand nog thuis woont in 
vergelijking met de kosten van het wonen in een verpleeghuis? 

146.  Hoeveel kost een verpleegdag in een verpleeghuis? 

147.  Kunt u een overzicht geven hoeveel commerciële aanbieders van 
verpleeghuiszorg via een bv-constructie winst uitkeren? 

148.  Hoe verandert de verhouding tussen het aantal ouderen dat thuis blijft 
wonen en het aantal ouderen dat in een verpleeghuis woont? 

149.  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? 

150.  Zorg in een verpleeghuis is veelal zorg in de laatste levensfase, wat is 
de huidige gemiddelde opnameduur? 

151.  Hoeveel verpleeghuizen zijn gesloten en hoeveel zullen dat er naar 
verwachting zijn in 2022? 

152.  Hoeveel verpleeghuizen voldoen niet aan de norm van de 
personeelssamenstelling zoals genoemd in het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg? 

153.  Hoeveel verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen zijn er in Nederland? 

154.  Hoeveel verpleeghuizen en kleinschalige zorgvoorzieningen zijn er 
bijgebouwd vanaf 2019 tot heden? 

155.  Hoeveel plaatsen zijn nodig in verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen om de toekomstige vraag naar instellingszorg te voldoen 
voor de komende jaren? 



156.  Hoeveel ouderen hebben nu een plek nodig in een kleinschalige 
woonvorm of een verpleeghuis terwijl er geen plek voor hen is? Wat is 
de verwachting voor de toekomst, wordt deze groep groter of kleiner? 

157.  Hoeveel partners zijn in 2021 meeverhuisd naar het verzorgingshuis, 
verpleeghuis of kleinschalige woonvorm? 

158.  Hoeveel mensen wonen in een kleinschalige woonvorm? 

159.  Kunt u aangeven hoe er in het interdepartementaal beleidsonderzoek 
(IBO) Ouderenzorg 2021-2022 invulling wordt gegeven aan de 
aanbeveling om nieuwe woonvormen te realiseren, tussen thuis en het 
verpleeghuis in? 

160.  Hoeveel ouderen zijn de laatste jaren mishandeld en wat zijn de meest 
actuele cijfers? 

161.  Hoeveel jongeren, volwassenen en ouderen zijn eenzaam? 

162.  Hoeveel wordt besteed aan het bestrijden van eenzaamheid? 

163.  Welke effecten heeft eenzaamheid op de fysieke gezondheid? Wat zijn 
hiervan de kosten? 

164.  Hoeveel mensen hebben geen netwerk om zich heen dat kan helpen 
bij ziekte of zorg? 

165.  Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot ondervoeding van 
ouderen? 

166.  Welke programma’s zijn er tegen het bestrijden van ondervoeding? 

167.  Hoeveel en welke thuiszorgorganisaties zijn in 2020 en 2021 failliet 
gegaan? 

168.  Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn er vanaf 2015 ontslagen? 

169.  Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? Wat zijn de meest recente 
cijfers? 

170.  Wordt verwacht dat het aantal mantelzorgers en vrijwilligers 
toeneemt, gelijk blijft of daalt? Zo ja, wat is de reden daarvan? 

171.  Hoeveel overbelaste mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de 
meest recente cijfers? Wat is de ontwikkeling hiervan vergeleken met 
voorgaande jaren? 

172.  Hoe vaak worden mantelzorgers ingezet als vervanging van 
professionele zorg? 

173.  Kunt u aangeven hoeveel kosten in totaal worden gemaakt voor 
mantelzorg en op welke plekken in de begroting van VWS deze zijn 
opgenomen? 

174.  Kunt u aangeven wat de reden is voor de kasschuif voor de 



ondersteuning van mantelzorgen en mensen met dementie? 

175.  Kunt u toelichting geven hoe Nederland internationaal samenwerkt bij 
de thema’s vergrijzing en dementie? 

176.  Hoeveel kost een verpleegdag in de wijkverpleging? 

177.  Hoeveel mensen maken gebruik van wijkverpleging? 

178.  Hoeveel patiëntenstops zijn er geweest in de wijkverpleging in 2021? 
Hoeveel waren dit er in voorgaande jaren? 

179.  Kunt u een overzicht naar de Kamer sturen hoeveel geld sinds 2015 is 
overgehouden op de wijkverpleging ten opzichte van de geraamde 
bedragen? 

180.  Waarom is leeftijd bepalend bij de vergoeding voor wijkverpleging? 

181.  Waarom verschillen de vergoedingstarieven voor de wijkverpleging 
tussen gecontracteerd en niet-gecontracteerd zorg of per 
zorgverzekering? 

182.  Wat gaat u doen om het verschil in vergoeding onder gecontracteerde 
en niet gecontracteerde wijkverpleegkundigen te verminderen? 

183.  Waarom moeten patiënten die een zorgindicatie hebben gekregen van 
een wijkverpleegkundige soms tot zes weken wachten op goedkeuring 
en financiering van de zorg? 

184.  Waarom bepaalt een zorgverzekeraar hoeveel zorg een patiënt aan 
huis kan krijgen in plaats van dat de wijkverpleegkundige dat bepaalt? 

185.  Waarom worden niet-gecontracteerde zorgprofessionals uitgesloten 
bij een aantal zorgverzekeraars? 

186.  Hoeveel mensen wonen in een verzorgingshuis? 

187.  Hoeveel kost een verpleegdag in een verzorgingshuis? 

188.  Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er op dit moment? 

189.  Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er onder de kabinetten-Rutte I, -
Rutte-II en Rutte-III verloren gegaan? Kunt u dit aangeven per kabinet? 

190.  Hoeveel verzorgingshuizen zijn tot op heden gesloten en hoeveel 
zullen dat er naar verwachting in 2022 zijn? 

191.  Kunt u een overzicht geven van de vermogensontwikkeling van 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicapteninstellingen, 
thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen vanaf 2010 tot en met heden? 

192.  Kunt u een overzicht per jaar geven van de kostenontwikkeling van 
verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van 2000 tot 2005 en 
van 2006 tot en met 2021? Kunt u deze cijfers voorzien van uw 
duiding? 



193.  Hoeveel bewoners in zorginstellingen moesten in het afgelopen jaar 
gedwongen verhuizen naar een andere locatie? 

194.  Wat gebeurt er momenteel om het gebruik van antipsychotica en/of 
psychofarmaca in de ouderenzorg omlaag te brengen? 

195.  Wat zijn de kosten van eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden? 

196.  Hoeveel ELV-bedden zijn er? 

197.  Hoeveel kost een verpleegdag in een ELV-organisatie? 

198.  Hoeveel tijdelijke bedden zijn er in verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen? 

199.  Wat zijn de precieze kosten of een inschatting van de kosten voor 
ziekenhuizen vanwege de hoge bezetting van ouderen die langer in het 
ziekenhuis verblijven dan noodzakelijk, omdat in de thuissituatie geen 
plek is of omdat er wachtlijsten zijn bij verpleeghuizen of ELV-bedden? 

200.  Hoeveel ouderen die opgenomen waren in het ziekenhuis moesten 
daar noodgedwongen langer blijven omdat er ergens anders geen plek 
voor hen was? 

201.  Hoeveel respijtvoorzieningen en logeeropvanghuizen zijn er in 
Nederland? 

202.  Hoeveel kost een verpleegdag in een hospice? 

203.  Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket (ZZP) 1? Hoeveel 
waren dit er in voorgaande jaren? 

204.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 2? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

205.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 3? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

206.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 4? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

207.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 5? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

208.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 6? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

209.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 7? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

210.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 8? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

211.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 9? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 



212.  Hoeveel mensen hebben een ZZP 10? Hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

213.  Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket? Kunt u de aantallen 
per zorgzwaartepakket geven?  

214.  Hoe zijn de prijzen van zorgzwaartepakketten de afgelopen jaren 
veranderd? Kunt u een historisch overzicht geven van de 
prijsontwikkeling van ZZP's? 

215.  Hoeveel personen hebben een indicatie voor zorg met verblijf? 

216.  Hoeveel personen hebben een indicatie voor zorg zonder verblijf?  

217.  Hoe vaak is bij de Ondernemingskamer in de afgelopen jaren melding 
gemaakt van disfunctionerende bestuurders? 

218.  Kunt u aangeven hoeveel bestuurders uitgesplitst per zorgsector meer 
verdienen dan de Balkenendenorm? Kunt u een overzicht naar de 
Kamer sturen van deze bestuurders, met daarbij salariëring, eventuele 
bonus en auto, in plaats van doorverwijzen naar de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? 

219.  Kunt u een overzicht geven van alle zorgbestuurders die in opspraak 
zijn geweest vanwege wanbeleid en/of wanbestuur? 

220.  Heeft u in 2021 of voorgaande jaren zorgbestuurders ontslagen en 
laten vervangen? Zo ja, wie waren dat en waarom? Zo neen, waarom 
niet? 

221.  Wat zijn de meest actuele cijfers met betrekking tot zorgmijding? 
Wanneer is het volgende onderzoek naar zorgmijding gepland? 

222.  Welk verband bestaat er tussen het mijden van zorg en de 
inkomensgroep waartoe iemand behoort? 

223.  Hoeveel mensen hebben in 2021 afgezien van zorg vanwege hogere 
kosten? Kunt u dit uitsplitsen per zorgsector? 

224.  Hoeveel mensen hebben afgezien van Wlz-zorg, vanwege de hoge 
eigen bijdrage? Hoe was die verdeling in de vorige jaren? 

225.  Hoe is de verdeling naar inkomensgroep van mensen die in 2021 zorg 
mijden? Hoe was die verdeling in vorige jaren? 

226.  Hoeveel gehandicaptenzorginstellingen zijn gesloten en hoeveel zullen 
dat er naar verwachting in 2022 zijn? 

227.  Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen inzake de 
gehandicaptenzorg? 

228.  Hoeveel mensen wonen in een instelling voor gehandicaptenzorg? 

229.  Hoeveel geld is er in 2022 beschikbaar voor het programma Onbeperkt 
Meedoen!? Hoeveel was dat in 2021? 



230.  Welke projecten van het programma Onbeperkt Meedoen! worden 
doorgefinancierd in 2022? Welke projecten stoppen? 

231.  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? 

232.  Hoe vaak werden reizen en congressen geheel of gedeeltelijk bekostigd 
door externe partijen? 

233.  Door wie werden de reizen waar ambtenaren aan deelnamen of hun 
verblijf  bekostigd en hoe hoog was de bijdrage? 

234.  Hoeveel communicatiemedewerkers of hoeveel fte 
communicatiemedewerkers heeft het ministerie van VWS in dienst? 

235.  Hoeveel communicatiemedewerkers of hoeveel fte 
communicatiemedewerkers heeft de minister van VWS in dienst? 

236.  Hoeveel communicatiemedewerkers of hoeveel fte 
communicatiemedewerkers heeft de staatssecretaris van VWS in 
dienst? 

237.  Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die het ministerie 
heeft ingezet, welke personen (uit welke organisaties) werken voor 
deze (aanjaag)teams, hoeveel fte dit betreft, hoe hoog hun salariëring 
is, wat hun doelstellingen zijn en welke resultaten ze tot nu toe hebben 
geboekt? 

238.  Hoeveel procent van de zorgaanbieders maakten in 2021 gebruik van 
digitale gegevensuitwisseling met andere zorgaanbieders? Hoe hoog 
was dat percentage in voorgaande jaren? 

239.  Hoeveel bv’s, nv’s, verenigingen, vof’s, eenmanszaken en stichtingen 
hebben zich in 2021 geregistreerd als zorgverlener of zorginstelling? 

240.  Hoeveel zorgorganisaties hebben onderhangende bv’s? 

241.  Hoeveel klachten en bezwaren heeft het Centraal Administratie 
Kantoor (CAK) het afgelopen jaar gekregen en hoeveel waren dit er in 
voorgaande jaren? 

242.  Kunt u nauwkeurig toelichten per beleidsartikel welke extra 
amendeerruimte nog bestaat? Als deze ruimte ontbreekt, wat is 
hiervoor de reden? 

243.  Wat zijn de opbrengsten indien het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
wordt afgeschaft en de indicatiestelling wordt teruggegeven aan 
professionele zorgverleners? 

244.  Kunt u een overzicht geven van de absolute levensverwachting in jaren 
en de jaren daarvan in goed ervaren gezondheid, onderverdeeld in 
laag, midden en hoog sociaaleconomische status én minimum, modaal 



en hoog inkomen? 

245.  Hoe hebben de sociaaleconomische gezondheidsverschillen zich sinds 
de jaren tachtig ontwikkeld? Kunt u hierbij ingaan op sterfte, 
levensverwachting en gezonde levensjaren? 

246.  Hoeveel kosten keurmerken in de zorg? 

247.  Hoeveel van deze keurmerken per merk worden jaarlijks afgegeven? 

248.  Welke besparing is mogelijk als keurmerken in de zorg afgeschaft 
worden? 

249.  Welke keurmerken worden vereist bij zorginkoop, uitgesplitst naar 
zorgkantoorregio? 

250.  Wat kost jaarlijks de bureaucratie in de zorg in Nederland, uitgesplitst 
per zorgsector? 

251.  Hoe groot is de overhead en de kosten hiervan, uitgesplitst per 
zorgsector? 

252.  Wat waren de onderschrijdingen de afgelopen 10 jaar op de VWS-
begroting en hoeveel daarvan is naar de schatkist (algemene middelen) 
gegaan? 

253.  Hoeveel kinderen leven in armoede? Wat zijn de meest recente cijfers? 

254.  Wat is de stand van zaken van het verbeterplan voor het financieel 
beheer bij het ministerie van VWS dat in het voorjaar 2020 is 
gepresenteerd? 

255.  Hoeveel mensen maken gebruik van de ggz? 

256.  Hoeveel bedden in de ggz in totaal zijn er sinds 2013 verdwenen; dus 
hoeveel intensief beschermd wonen (IBW)-bedden, hoeveel klinische 
bedden, crisisbedden, bedden in de verslavingszorg, bedden in de 
vrouwenopvang en bedden in de kinder- en jeugd-ggz zijn geschrapt? 
Indien dit niet bekend is, kan dit dan op korte termijn geïnventariseerd 
worden? 

257.  Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen die sinds 2008 tot en 
met heden op de ggz hebben plaatsgevonden? 

258.  Hoeveel is sinds 2013 geïnvesteerd in de ambulante ggz? 

259.  Hoeveel patiëntenstops zijn er in 2021 geweest in de ggz? 

260.  Hoe vaak hebben zorgverzekeraars extra ggz zorg ingekocht, na het 
bereiken van het budgetplafond? 

261.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de inzet van ggz-
expertise in de wijk? 

262.  Hoeveel crisisplekken zijn er op dit moment in de (volwassen en jeugd) 



ggz? Wat is de bezettingsgraad? 

263.  Hoeveel geld gaat in totaal naar de ggz? Kunt u een overzicht naar de 
Kamer sturen van het verloop in de kosten sinds 2005? 

264.  Hoeveel intramurale plaatsen zijn op dit moment beschikbaar voor de 
ggz? 

265.  Wat kunt u doen om de financiële prikkels in de ggz te voorkomen 
zodat ook patiënten met complexe hulpvragen zorg kunnen 
ontvangen? 

266.  Hoeveel mensen wonen in een ggz-instelling?  

267.  Hoeveel mensen maken gebruik van de ambulante ggz? 

268.  Hoe groot is de toename van personen met verward gedrag in de 
samenleving  sinds gestart is met de afbouw van bedden in 2013? 

269.  Kunt u aangeven hoe aandacht wordt besteed aan het ontschotten van 
de zorg en in het bijzonder in de jeugd-ggz? 

270.  Welke preventieprogramma’s heeft u om de vraag in de ggz te 
verlagen, aangezien transfermechanismen en de bekostiging van de 
ggz worden aangegeven als oplossing om de wachttijden in de ggz 
terug te dringen?  

271.  Hoeveel kinderen en jongeren maken gebruik van de jeugdzorg en/of 
de jeugd-ggz? 

272.  Kunt u de uitgaven voor de jaren 2015 tot en met 2021 ten behoeve 
van de jeugdzorg en de jeugd-ggz op een rij zetten en naar de Kamer 
sturen? 

273.  Zijn er wachtlijsten bij jeugdinstellingen en jeugdreclassering? Zo ja, 
wat is de omvang van deze wachtlijsten? 

274.  Bij hoeveel gemeenten zijn er tekorten op de jeugdzorgbudgetten en 
wat is de totale omvang van deze tekorten? 

275.  Hoeveel rechtszaken hebben jeugdzorgorganisaties aangespannen 
tegen gemeenten en in welke gemeenten? 

276.  Welke mogelijkheden zijn er om jeugdzorg te centraliseren? 

277.  Waar wordt de € 1.314 miljard voor gebruikt die extra beschikbaar 
wordt gesteld voor gemeenten voor de jeugdzorg, en welk toezicht 
heeft de Rijksoverheid op uitgaven op gemeentelijk niveau? 

278.  Hoeveel kinderen zijn de afgelopen vijf jaar uithuisgeplaatst? 

279.  Wat is de totale omvang aan uitgaven aan maatschappelijke opvang? 
Kunt u een tabel naar de Kamer sturen van de totale uitgaven, afgezet 
tegen het aantal dak- en thuislozen sinds 2010? 



280.  Hoeveel opvangplekken zijn er voor gezinnen en is dit voldoende? 

281.  Hoeveel zwerfjongeren telt Nederland nu en hoeveel opvangplekken 
hebben wij voor deze zwerfjongeren? 

282.  In welk begrotingsartikel staat het actieprogramma Dak- en thuisloze 
jongeren? Hoe werden de beschikbare € 200 miljoen verdeeld (waar 
ging dit geld naartoe)? 

283.  Zijn er voor zwerfjongeren en daklozen voldoende 
aansluitingsmogelijkheden naar werk, wonen en zorg? Wat is hiervan 
de huidige capaciteit? 

284.  Wat is de voortgang van het programma Dak- en thuisloze jongeren? 

285.  Hoeveel dak- en thuisloze jongeren zijn al geholpen als gevolg van het 
programma Dak- en thuisloze jongeren? 

286.  Welke acties worden ondernomen om de overgang van 18- naar 18+ 
binnen de maatschappelijke opvang te verbeteren? 

287.  Hoeveel locaties maatschappelijke opvang zijn er in Nederland? 

288.  Wat zijn de maatschappelijke én financiële baten in het investeren in 
het (voorkomen/oplossen van) dak- en thuisloosheid? 

289.  Hoeveel locaties opvang voor vrouwen zijn er in Nederland? 

290.  Hoeveel opvanglocaties zijn er totaal in Nederland? 

291.  Hoeveel maatschappelijke opvang en vrouwencentra hebben te maken 
met wachtlijsten en hoe lang zijn deze wachtlijsten? 

292.  Hoeveel mensen maakten in 2020 gebruik van de maatschappelijke 
opvang vanwege dak- of thuisloosheid? 

293.  Wat is de huidige capaciteit voor opvangcentra, welke tekorten zijn er 
en in welke regio’s? 

294.  Welke resultaten zijn in 2020 en 2021 behaald met de aanpak van dak- 
en thuisloosheid? Hoeveel daklozen zijn inmiddels geholpen? Hoe zit 
dit precies met jongeren? 

295.  Hoeveel extra woonplekken zijn inmiddels gerealiseerd voor dak- en 
thuislozen? 

296.  Hoe heeft de groei van de collectieve zorguitgaven zich ontwikkeld ten 
opzichte van de groei van de economie in de afgelopen 15 jaar? 

297.  Hoe heeft de groei van de niet-collectieve zorguitgaven zich ontwikkeld 
ten opzichte van de groei van de economie in de afgelopen 15 jaar? 

298.  Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven, zoals 
begroot voor 2022, komt puur op het conto van de vergrijzing? 

299.  Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven, zoals 



begroot voor 2022, komt puur op het conto van geneesmiddelen? 

300.  Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven , zoals 
begroot voor 2022, puur op het conto van bureaucratie, overhead en 
verspilling? 

301.  Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een minimum inkomen gemiddeld in 2020 kwijt aan eigen betalingen 
in de zorg, en hoeveel procent wordt dat in 2022? 

302.  Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een modaal inkomen gemiddeld in 2020 kwijt aan eigen betalingen in 
de zorg, en hoeveel procent wordt dat in 2022? 

303.  Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een inkomen van tweemaal modaal gemiddeld kwijt in 2020 aan eigen 
betalingen in de zorg en hoeveel procent wordt dat in 2022? 

304.  Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een inkomen van driemaal modaal gemiddeld kwijt in 2020 aan eigen 
betalingen in de zorg en hoeveel procent wordt dat in 2022? 

305.  Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een hoog inkomen gemiddeld in 2020 kwijt aan eigen betalingen in de 
zorg, en hoeveel procent was dat in 2020? 

306.  Wat is een alleenstaande in de bijstand gemiddeld kwijt aan 
zorgkosten? 

307.  Wat is een alleenstaande met een minimuminkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

308.  Wat is een alleenstaande met een modaal inkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

309.  Wat is een alleenstaande met een twee keer modaal inkomen kwijt 
aan zorgkosten? 

310.  Wat is een alleenstaande met een drie keer modaal inkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

311.  Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen in de bijstand kwijt aan 
zorgkosten? 

312.  Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een 
minimuminkomen kwijt aan zorgkosten? 

313.  Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een modaal 
inkomen kwijt aan zorgkosten? 

314.  Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een twee keer 
modaal inkomen kwijt aan zorgkosten? 

315.  Wat is een alleenverdiener (paar) met kinderen met een drie keer 



modaal inkomen kwijt aan zorgkosten? 

316.  Wat zijn tweeverdieners met kinderen in de bijstand kwijt aan 
zorgkosten? 

317.  Hoeveel mensen maken gebruik van de tegemoetkoming specifieke 
zorgkosten? 

318.  Wat zijn tweeverdieners met kinderen met een minimuminkomen 
kwijt aan zorgkosten? 

319.  Wat zijn tweeverdieners met kinderen met een modaal inkomen kwijt 
aan zorgkosten? 

320.  Wat zijn tweeverdieners met kinderen met een twee keer modaal 
inkomen kwijt aan zorgkosten? 

321.  Wat zijn tweeverdieners met kinderen met een drie keer modaal 
inkomen kwijt aan zorgkosten? 

322.  Wat zijn tweeverdieners in de bijstand kwijt aan zorgkosten? 

323.  Wat zijn tweeverdieners met een minimuminkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

324.  Wat zijn tweeverdieners met een modaal inkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

325.  Wat zijn tweeverdieners met een twee keer modaal inkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

326.  Wat zijn tweeverdieners met een drie keer modaal inkomen kwijt aan 
zorgkosten? 

327.  Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een alleenstaande 
met een bijstandsinkomen, respectievelijk een minimuminkomen, een 
keer 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 het 
percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 
2010 tot nu en kunt u de verschillen duiden in ontwikkelingen in de 
percentages? 

328.  Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een 
alleenverdiener (paar) met kinderen met een bijstandsinkomen, 
respectievelijk een minimuminkomen, een keer 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 het percentage 
van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 2010 tot nu? 
Kunt u de verschillen duiden in de ontwikkelingen in de percentages? 

329.  Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners 
met een bijstandsinkomen, respectievelijk een minimuminkomen, een 
keer 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 het percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven 
voor 2010 tot nu en kunt u de verschillen duiden in ontwikkelingen in 
de percentages? 

330.  Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners 
met kinderen met een bijstandsinkomen, respectievelijk een 
minimuminkomen, een keer 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 het percentage 
van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 2010 tot nu en 
kunt u de verschillen duiden in ontwikkelingen in de percentages? 

331.  Kunt u een overzicht geven van alle geschrapte regels in de zorg 
(schrapsessies)? 

332.  Hoeveel DOT’s (DBC’s op weg naar Transparantie) zijn geopend in 
2021, uitgesplitst per specialisme? 

333.  Hoeveel kost een verpleegdag in het ziekenhuis? 

334.  Hoeveel intensive care (ic)-capaciteit en hoeveel ic-bedden zijn 
verdwenen door ziekenhuisfaillissementen? 

335.  Hoeveel faillissementen hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden, 
uitgesplitst per zorgsector? 

336.  Hoe vaak hebben ambulances in 2021 uit moeten wijken naar een 
ander ziekenhuis omdat een ziekenhuis geen capaciteit had om 
mensen op te vangen? Kunt u hiervan een overzicht geven? 

337.  Hoeveel standplaatsen voor ambulances waren er in 2021? Hoeveel 
waren dit er in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 en 2020? 

338.  Hoe vaak is passend (ambulance)vervoer ingezet in 2020 en 2021 voor 
mensen met verward gedrag of acute ggz-problematiek? 



339.  Kunt u een overzicht geven van buitenlandse zorgaanbieders die in 
Nederland zorgorganisaties hebben opgericht dan wel opgekocht? 

340.  Bij hoeveel zorgaanbieders in de ggz zijn er wachtlijsten en hoe lang 
zijn deze wachtlijsten? 

341.  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? 

342.  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? 

343.  Voor hoeveel locaties in de intramurale ggz bestaan wachtlijsten en 
wat is de omvang van elk van deze wachtlijsten, zowel binnen als 
buiten de Treeknorm? 

344.  Hoeveel mensen staan op een wachtlijst voor zorg thuis, wat is de 
gemiddelde wachttijd en wat zijn de minimum- en 
maximumwachttijden? 

345.  Hoe zien de wachtlijsten eruit in de Wlz, uitgesplitst naar de 
afzonderlijke sectoren? 

346.  Hoe zien de wachtlijsten eruit bij zorginstellingen die gefinancierd 
worden vanuit de Zorgverzekeringswet, inclusief de ggz? 

347.  Hoeveel jongeren met een eetstoornis staan op dit moment op een 
wachtlijst om hulp te ontvangen? Wat wordt gedaan om dit aantal in 
beeld te krijgen? 

348.  Hoeveel jongeren staan op dit moment op een wachtlijst om 
psychische hulp te ontvangen? Wat wordt gedaan om dit aantal in 
beeld te krijgen? 

349.  Kunt u de uitgaven ten behoeve van preventie op een rij zetten voor 
de jaren 2005 tot met 2021? 

350.  Hoeveel geven andere Europese landen in algemene zin uit aan 
preventie? 

351.  Wat geven Europese landen uit specifiek aan het voorkomen van het 
beginnen met roken, het ondersteunen bij het stoppen met roken, het 
voorkomen van overmatig alcoholgebruik, depressiepreventie, 
suïcidepreventie, het voorkomen van overgewicht en het 
ondersteunen bij het komen tot een gezond gewicht? Kunt u hiervan 
een overzicht naar de Kamer sturen? 

352.  Welke bedragen zijn gemoeid met de preventie van schadelijk 
middelengebruik, onderverdeeld in alcohol, drugs en tabak? Waar 
wordt dit aan besteed? 

353.  Welke bedragen zijn gemoeid met depressiepreventie, 



suïcidepreventie en het voorkomen van overgewicht/obesitas? 

354.  Kunt u aangeven op welke manier u uitvoering geeft aan de motie van 
het lid Van Esch c.s. over een voorstel om het preventiebeleid op 
niveau te houden? 2  

355.  Hoe houdt u rekening met de verschillende culturen en gewoontes in 
Nederland in relatie tot zorgpreventie en gezondheidsbehoefte? 

356.  Hoe worden laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden 
meegenomen in de financiering van zorg en preventieprojecten en 
zorgbeleid? 

357.  Welke opties zijn er voor het invoeren van een suikertaks? Wat zijn de 
opbrengsten van deze opties? 

358.  Welke concrete beleidsplannen en aanpassingen heeft u, buiten 
informatiespotjes en campagnes, genomen om ongezonde leefstijl 
onaantrekkelijk te maken, aangezien in de begroting van VWS staat dat 
een vijfde deel van de ziektelast gerelateerd is aan ongezonde leefstijl?  

359.  Welke opties zijn er en welke acties zijn ondernomen om aanbiedingen 
op alcoholische dranken stop te zetten? 

360.  Waarom is er nog geen verbod op alcoholadvertenties, aangezien 
advertenties over tabak verboden zijn?  

361.  Welke middelen zet u in om overmatige alcoholconsumptie en overlast 
te stoppen? 

362.  Welke alcoholpreventieprogramma’s worden nu uitgevoerd? 

363.  Wat doet u tegen primaire preventie van infectieziekten in Nederland? 

364.  Waarom is het HPV-vaccinatieprogramma tijdens de coronapandemie 
stopgezet? 

365.  Hoe verwacht u dat de epidemie van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s) zich zal ontwikkelen nadat er minder 
testcapaciteit was voor soa’s? 

366.  Welke mogelijkheden zijn er om gratis condooms te verstrekken om 
ongewenste zwangerschappen en soa’s te voorkomen? 

367.  Wat is de stand van zaken rondom het verbod op consumptief lachgas 
gebruik en preventie van illegaal gebruik? 

368.  Welke adviezen heeft u overgenomen van het Trimbos-instituut en 
geïmplementeerd om drugsgebruik onder jongeren te laten 
verminderen? 
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369.  Kunt u aangeven waarop andere Europese landen bezuinigen als het 
gaat om zorg? Kunt u hiervan een overzicht en uw duiding daarbij naar 
de Kamer sturen? 

370.  Kunt u een overzicht geven van EU-richtlijnen en -verordeningen, 
binnen het domein van VWS, die nog niet zijn aangenomen? 

371.  Hoeveel mensen ontvangen zorgtoeslag? 

372.  Wat zijn de afbouwgrenzen van de zorgtoeslag vanaf 2006 tot en met 
2021? 

373.  Waar liggen de grenzen van de zorgtoeslag en vanaf welke percentages 
geldt de toeslag niet meer? Wilt u dit aangeven voor de verschillende 
inkomenscategorieën? 

374.  Kunt u een berekening naar de Kamer sturen hoe hoog de zorgtoeslag 
voor de verschillende inkomensgroepen wordt in 2022? 

375.  Hoeveel mensen hebben in 2020 hun gehele eigen risico opgemaakt? 
Kan dit percentage gegeven worden voor de jaren 2010 tot en met 
2020? 

376.  Hoeveel mensen hebben in 2021 hun gehele eigen risico in de eerste 
maand van het jaar opgemaakt? 

377.  Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in 
2021 hun gehele eigen risico opgemaakt? 

378.  Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in 
2021 hun gehele eigen risico in de eerste maand van het jaar 
opgemaakt? 

379.  Hoeveel mensen konden in 2021 hun eigen risico niet meer betalen? 
Wat zijn hiervan de laatste cijfers? 

380.  Kunt u in een overzicht weergeven hoeveel mensen respectievelijk 
100%, 75%, 50%, 25% en 0% van het verplicht eigen risico kwijt waren? 

381.  Hoeveel mensen hebben het eigen risico voor 2021 vrijwillig verhoogd 
tot respectievelijk € 485, € 585, € 685, € 785 en € 885? 

382.  Welke groep van de bevolking maakt gebruik van een vrijwillig eigen 
risico? Hoeveel wanbetalers waren er in 2021? 

383.  Kunnen mensen die leven van een minimuminkomen kwijtschelding 
van het eigen risico krijgen? Zo ja, onder welke voorwaarden zou dit 
kunnen en wat zullen de kosten en baten zijn? 

384.  Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke 
premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan zes 
maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie? 

385.  Kunt u een trendmatig overzicht geven van hoeveel mensen sinds 2010 
een bestuursrechtelijke premie hebben moeten betalen? Kunt u een 



overzicht geven per jaar? 

386.  Hoe was in 2020 de verdeling naar inkomensgroep van mensen die de 
bestuursrechtelijke premie betaalden? Hoe was dat in vorige jaren? 

387.  Hoeveel mensen hebben een betaalregeling getroffen voor de 
zorgpremie? Kunt u een overzicht geven per jaar sinds 2010? 

388.  Waarom kunnen mensen met een betalingsachterstand bij acute 
klachten geen beroep doen op behandelingen uit het aanvullend 
pakket? 

389.  Kan kwantitatief en kwalitatief worden aangegeven in hoeverre het 
eigen risico in 2020 heeft geleid tot het minder gebruik maken van zorg 
en of dit heeft geresulteerd in gezondheidsschade? 

390.  Waar kunnen onverzekerden terecht wanneer zij hun zorgkosten niet 
kunnen betalen? 

391.  Hoeveel gemeenten bieden een collectieve ziektekostenverzekering 
aan voor minima? 

392.  Hoeveel gemeenten zijn de afgelopen twee jaar gestopt met het 
aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering voor minima? 

393.  Hoeveel mensen maken gebruik van een collectieve 
ziektekostenverzekering voor minima? 

394.  In hoeverre zijn deze gemeentelijke verzekeringen gunstiger dan een 
lage polis bij een verzekeraar? 

395.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een naturapolis? Zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

396.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een budgetpolis en zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

397.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een restitutiepolis en zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

398.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een aanvullende polis afgesloten en 
zijn hierin verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

399.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een naturapolis en zijn hierin 
verschillen te zien per inkomensgroep? 

400.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een budgetpolis en zijn hierin 
verschillen te zien per inkomensgroep? 

401.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een restitutiepolis en zijn hierin 
verschillen te zien per inkomensgroep? 

402.  Hoeveel mensen hebben in 2021 een aanvullende polis afgesloten en 
zijn hierin verschillen te zien per inkomensgroep? 

403.  Hoeveel van hun reserves hebben zorgverzekeraars ingezet voor het 



betalen van de extra coronagerelateerde kosten? 

404.  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 de DNB vereiste 
solvabiliteit? 

405.  Als de volledige reserve zou worden ingezet voor premieverlaging, 
hoeveel zouden de premies dan dalen? 

406.  Wat waren de reserves uitgesplitst naar zorgverzekeraars in 2021? 
Welke reserves waren wettelijk verplicht? Hoe hoog waren die 
bedragen in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 en 2020? 

407.  Hoe hebben de reserves van de verzekeraars zich jaarlijks ontwikkeld? 
Kunt u een overzicht hiervan geven van de verzekeraars in totaliteit en 
van de afzonderlijke verzekeraars vanaf 2004? 

408.  Hoe hoog is het bedrag dat zorgverzekeraars uitgeven aan reclame? 
Hoe hoog waren die bedragen in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 en 2020? 

409.  Kunt u aangeven wat sinds de inwerkingtreding van de 
Zorgverzekeringswet in 2006 de jaarlijkse verschuiving van collectief 
gefinancierde zorg naar eigen betalingen is geweest? 

410.  Hoeveel geeft elke zorgverzekeraar uit aan bedrijfskosten? Kunt u dit 
per zorgverzekeraar aangeven? 

411.  Hoeveel premiegeld verdwijnt in 2021 in het eigen vermogen van de 
zorgverzekeraars? Hoeveel was dit in voorgaande jaren? 

412.  Hoeveel mensen stapten de afgelopen 10 jaar meer dan een keer over 
naar een andere zorgverzekeraar? 

413.  Hoeveel zorgverleners zijn in 2021 contractvrij gaan werken? Kunt u dit 
uitsplitsen per sector? 

414.  Hoeveel premiegeld geven zorgverzekeraars uit om te controleren of 
patiënten recht hebben op een vergoeding? 

415.  Hoeveel premiegeld geven zorgverzekeraars uit om zorgaanbieders te 
controleren? 

416.  Hoeveel premiegeld gaan naast reclame- en acquisitiekosten gemoeid 
met het jaarlijkse overstapcircus van de zorgverzekeraars? 

417.  Hoeveel dure geneesmiddelen stromen jaarlijks in de sluis en hoeveel 
stromen uit? Hoelang duurt de sluisperiode minimaal, maximaal en 
gemiddeld? 

418.  Wat zijn de kosten om een burgerforum te organiseren ten behoeve 



van het basispakket zoals deze is uitgevoerd door het Radboud UMC 
en Erasmus Universiteit in 2017? 

419.  Kunt u een overzicht sturen welke zaken aan het basispakket zijn 
toegevoegd of eruit gehaald vanaf 2005 tot en met 2021? 

420.  Hoeveel medicatie (in bedragen en aantal medicijnen) wordt jaarlijks 
vernietigd na inlevering? Hoe is de ontwikkeling ten opzichte van 
eerdere jaren? 

421.  Hoeveel apothekers zijn er? 

422.  Hoeveel apotheekhoudende huisartsen zijn er? 

423.  Bij welke medicijnen waren afgelopen jaar tekorten en kon er niet 
geleverd worden? 

424.  Hoeveel patiënten moesten vanwege de tekorten in het afgelopen jaar 
overstappen op een ander medicijn? 

425.  Hoeveel patiënten moesten vanwege andere redenen dan tekorten 
overstappen op een ander medicijn? 

426.  Hoeveel patiënten moesten vanwege het preferentiebeleid van 
zorgverzekeraars in het afgelopen jaar overstappen op een ander 
medicijn? 

427.  Wat zou het kosten en opleveren als alle cruciale geneesmiddelen 
voortaan in Europa zouden worden gemaakt? 

428.  Wat zou het kosten en opleveren als alle cruciale geneesmiddelen 
voortaan in Nederland zouden worden gemaakt? 

429.  Hoe hoog was in het afgelopen jaar het marketingbudget van de 
farmaceutische industrie in Nederland? 

430.  Hoeveel apothekers bereiden zelf medicijnen? 

431.  Wat is de trend ten aanzien van vermijdbare gezondheidsschade? 

432.  Hoe heeft het tarief voor logopedisten per behandeling zich de 
afgelopen tien jaar ontwikkeld? 

433.  Hoe lang is de gemiddelde wachttijd voor een logopedie behandeling? 

434.  Hoeveel rechtszaken zijn de afgelopen vier jaar aangespannen wegens 
medische missers? 

435.  Hoe heeft het tarief voor fysiotherapeuten per behandeling zich de 
afgelopen tien jaar ontwikkeld? 

436.  Hoe haalbaar wordt de maximale volumegroei in de verschillende 
hoofdlijnenakkoorden geschat in het kader van de covid-19-crisis? 

437.  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is per hoofdlijnenakkoord en 
of de beoogde effecten zijn gerealiseerd? 



438.  Hoeveel geld is begroot voor de duizenden mensen met 
gezondheidsproblemen in het gaswinningsgebied van Groningen? Hoe 
wordt dit ingezet? Wie betaalt dit? 

439.  Kan in een overzicht worden weergegeven welke 
gezondheidsproblemen (in Groningen) in welke mate voorkomen? 

440.  Welke maatregelen worden getroffen om deze gezondheidsproblemen 
te doen verdwijnen? 

441.  Zijn reeds structurele maatregelen genomen om de GGD’en te 
versterken? 

442.  Hoeveel fte is op dit moment werkzaam bij de GGD’en? Hoeveel was 
dit in 2020? 

443.  Hoeveel budget gaat in totaal naar de GGD’en? Zowel vanuit de 
landelijke overheid als de gemeenten in 2019, 2020 en 2021? Hoe 
duidt u deze ontwikkeling? 

444.  De minister-president gaf tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen op 22 en 23 september 2021 aan dat aan het eind van 
het jaar 2021, 90% van de uitgestelde behandelingen afgerond zal zijn, 
kunt u in dit verband aangeven welk bedrag gereserveerd is voor de 
nog niet ingeplande zorg omdat patiënten niet of te laat naar de 
zorgverlener zijn gegaan? 

445.  Waarom ontbreekt het budget voor de Kickstart Medicatieoverdracht, 
een programma dat valt onder lopend beleid? Hoe staat het met dit 
project? 

446.  Wat is de stand van zaken van de bekostiging en aanleg van de ijzeren 
(geneesmiddelen) voorraad? 

447.  Kunt u toelichten hoeveel kosten er worden gemaakt om de 
geneesmiddelentekorten tegen te gaan en op welke plekken in de 
begroting van VWS deze zijn opgenomen? 

448.  Waar wordt in de begroting van VWS geld vrijgemaakt voor het 
tegengaan van geneesmiddeltekorten? Zo ja, op welke manier? Wat is 
de stand van zaken ten aanzien van het oogmedicijn Visudyne? Hoe 
staat het met de aanleg van de ijzeren voorraad? 

449.  Hoe gaat u bevorderen dat zorginstellingen aantoonbaar zorgen voor 
betere informatiebeveiliging? 

450.  Hoeveel overtredingen zijn er in 2020 en 2021 in zorginstellingen en 
gemeenten geconstateerd als het gaat om naleven van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

451.  Hoeveel winst is gemaakt door aanbieders van 
gegevensuitwisselingssystemen in ziekenhuizen? 

452.  Wat kosten de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) jaarlijks, in totaal 



en uitgesplitst per wet? 

453.  Hoeveel pgb’s worden jaarlijks afgegeven per zorgdoelgroep en sector? 

454.  Hoeveel indicaties ‘Begeleiding’ hebben een pgb financiering? 

455.  Hoeveel indicaties ‘Persoonlijke verzorging’ hebben een pgb 
financiering? 

456.  Hoeveel informele zorgverleners worden betaald uit het pgb? 

457.  Hoeveel mensen zetten in 2020 en 2021 hun zorg in natura om in een 
pgb?  

458.  Hoeveel klachten heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de 
afgelopen twee jaar binnengekregen? 

459.  Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen uit de begroting 
VWS voor het jaar 2022 met betrekking tot het pgb? 

460.  Hoeveel procent van de maandelijks ingediende pgb declaraties wordt 
goedgekeurd en hoeveel procent wordt afgekeurd? 

461.  Hoeveel pgb’s zijn in 2021 afgegeven, uitgesplitst per maand, indicatie 
en zorgsector? Hoeveel was dit in 2020? 

462.  Wat gaat u doen tegen fraude bij pgb’s? 

463.  Hoeveel budget is in 2021 beschikbaar voor de opsporing van fraude 
met pgb’s en voor welk bedrag is sinds de invoering van het 
Trekkingsrecht gefraudeerd met pgb-gelden? 

464.  Hoeveel mensen maken op dit moment gebruik van een persoonlijke 
gezondheidsomgeving? 

465.  Hoeveel persoonlijke gezondheidsomgevingen zijn er momenteel? 

466.  Wat is de precieze omvang van bekende én vermoede fraude in de 
zorg? 

467.  Hoeveel fraudesignalen waren er in 2021 en hoeveel daarvan zijn 
voorgelegd voor strafrechtelijk onderzoek? Hoeveel fraudezaken die 
betrekking hebben op de gezondheidszorg worden momenteel 
behandeld door het Openbaar Ministerie, uitgesplitst per zorgsector? 

468.  In welke zorgsectoren vindt de meeste fraude plaats en wat zijn de 
oorzaken hiervan? 

469.  Hoeveel personen zijn in 2021 opgepakt voor fraude in de zorg? 
Hoeveel waren dat in voorgaande jaren? 

470.  Hoeveel personen zijn in 2021 berecht voor fraude in de zorg? 

471.  Hoeveel fte is beschikbaar voor de fraudeopsporing? Kunt u dit 
uitsplitsen  naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Functioneel 
Pakket, het Openbaar Ministerie, zorgverzekeraars en gemeenten? 



472.  Hoeveel fte was in 2021 in totaal belast met het toezichthouden in de 
zorg? Hoe groot was dat aantal in vorige jaren? Hoe was dat 
uitgesplitst naar toezichthoudende instanties zoals de FIOD, de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de NZa en de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?  

473.  Hoeveel jongeren hebben dit jaar meegedaan aan de maatschappelijke 
diensttijd? 

474.  Hoeveel en welke gemeenten bieden schoolzwemmen aan in hun 
verordening? 

475.  Hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder zwemdiploma? 

476.  Kunt u een overzicht naar de Kamer sturen van het aantal scholen dat 
een uur, twee uur of drie uur gymonderwijs geeft, zowel voor het 
basis- als voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs? 

477.  Hoeveel scholen geven inmiddels drie uur gym? Hoeveel door een ALO 
(leraar lichamelijke opvoeding)-opgeleid docent? 

478.  Wat kost het om op alle basisscholen drie uur gymles te geven, en 
hoeveel wordt nu uitgegeven aan gymles op de basisscholen? 

479.  Hoeveel gemeenten hebben een of meerdere (dus minimaal een) 
speeltuin(en) die geschikt zijn voor kinderen met een beperking? 

480.  Hoe vaak werd in 2020 en 2021 gedwongen zorg gemeld bij de IGJ? 
Wat voor gedwongen zorg betrof dit? Kunt u aangeven hoe het aantal 
meldingen zich verhoudt tot voorgaande jaren? 

481.  Hoeveel meldingen ontvangt de IGJ jaarlijks met betrekking tot de 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, 
ziekenhuiszorg en jeugdzorg? 

482.  Hebben de meldingen die de IGJ binnenkrijgt betrekking op veel 
dezelfde problemen, zo ja welke problemen zijn dit? 

483.  Hoeveel sancties heeft de IGJ in 2021 gegeven en hoe was dat in vorige 
jaren? Kunt u dit duiden? 

484.  Bij hoeveel nieuw opgerichte zorgorganisaties is de IGJ langs geweest? 
Hoeveel nieuwe zorgorganisaties zijn niet bezocht? 

485.  Hoeveel nieuw opgerichte zorgorganisaties mochten niet starten 
vanwege het verleden van de oprichter, dat betrekking heeft op 
fraude, wanbeleid etc.? 

486.  Hoeveel onderaannemers zijn de afgelopen jaren door de IGJ bezocht? 

487.  Hoeveel hoofdaannemers zijn door de IGJ op de vingers getikt of 
hebben een sanctie gekregen, omdat de onderaannemer(s) de zaken 
niet op orde had? 



488.  Hoeveel mensen maken gebruik van de Zvw, in aantallen? 

489.  Kunt u de uitgaven vanuit de Zvw op een rij zetten van de jaren 2007 
tot en met 2021? 

490.  Hoeveel mensen maken gebruik van ziekenhuiszorg? 

491.  Hoeveel mensen in Nederland zijn momenteel niet verzekerd voor de 
Zvw/Wlz? Om welke groepen gaat het hierbij? 

492.  Op basis waarvan is de 0,067 procentpunt verlaging van de 
normpremie voor eenpersoonshuishoudens voor de zorgverzekering 
bepaald? 

493.  Hoeveel levert de 0,067 procentpunt verlaging van de normpremie 
voor eenpersoonshuishoudens toeslaggerechtigde huishoudens 
maandelijks op? 

494.  Hoeveel mensen hebben recht op de tegemoetkoming specifieke 
zorgkosten en/of aftrek van specifieke zorgkosten? Hoeveel mensen 
maken er in praktijk gebruik van? 

495.  Kunt u specificeren waar de in 2022 beschikbaar gestelde € 4 miljoen 
uit de subsidieregeling De Juiste Zorg op de Juiste Plek naartoe gaat? 

496.  Hoe hebben de premies voor de Zvw, Wlz en hun voorgangers zich 
sinds de jaren tachtig ontwikkeld? 

497.  Er zijn in Nederland een aantal bewonersinitiatieven dat zich 
bezighoudt met welzijn, wonen en zorg, zoals ‘’t Laefhoes’  in America, 
hier komen onder andere curatieve zorg, preventieve zorg, langdurige 
zorg samen, voorziet deze begroting in een mogelijkheid van een 
budget hiervoor, bijvoorbeeld een zogenaamd ‘inwonersbudget’ voor 
dit soort initiatieven? 

498.  Welke structurele beleidsoplossingen worden getroffen om een 
gezonde voedselomgeving te realiseren? 

499.  Kunt u aangeven waar en of er financiën zijn ingebed om anderstaligen 
die gebruik maken van zorg in Nederland te voorzien van goede zorg 
door middel van een tolk(en telefoon)? 

500.  Kunt u aangeven op welke wijze er uitvoering aan de motie Kuik c.s. 3 
is gegeven en welk bedrag er in 2022 op de begroting gereserveerd 
wordt voor de start van het opstellen van een Nederlands integraal 
plan voor de aanpak van kanker? 

501.  Kunt u aangeven waar en hoe antwoord gegeven wordt op de motie 
Kuik c.s. om een nationaal integraal plan voor kankerbestrijding op te 
zetten? 

502.  Op welke manier worden de uitgestelde kankerscreeningsprogramma’s 
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hervat en per wanneer? 

503.  Kunt u nader specificeren en uitsplitsen welke organisaties uit het voor 
oncologie gereserveerde bedrag van € 59,6 miljoen een bijdrage 
ontvangen? 

504.  Kunt u aangeven welk bedrag is gereserveerd voor uitgestelde 
behandelingen omdat patiënten door covid-19 niet of te laat naar de 
zorgverlener zijn gegaan? 

505.  In de begroting van VWS wordt de overbelasting van de zorg 
toegeschreven aan covid-19 patiënten, wat is naast de 
ziekenhuisopname als gevolg van covid-19 nog meer een factor die 
leidt tot zorgoverbelasting? 

506.  Kunt u uitleggen welke onderdelen kwetsbaar zijn naar aanleiding van 
de volgende passage in de begroting van VWS: “In de aanpak van de 
coronapandemie bleek dat onze pandemische paraatheid op 
onderdelen kwetsbaar is. Het komt er nu op aan om deze 
kwetsbaarheden aan te pakken en daar niet mee te wachten totdat 
zich een nieuwe pandemie aandient”?  

507.  Welke lessen heeft u getrokken uit de corona-aanpak en het 
uitgevoerd beleid? 

508.  Waar bent u tekort geschoten bij het coronabeleid? 

509.  Welke aanbevelingen over gezondheidsverschillen onder verschillende 
groepen Nederlanders, zoals aangegeven in de jaarlijkse rapporten van 
Stichting Pharos, zijn overgenomen? 

510.  Waarom wacht u altijd eerst op Nederlandse resultaten in plaats van 
lering te  trekken uit internationale data ten behoeve van de 
bestrijding van het coronavirus? 

511.  Welke verschillende evaluaties van de coronacrisis lopen er op dit 
moment (nationaal, Europees, internationaal), welke vraagstukken 
worden daarbij onderzocht en wanneer komen de eerste resultaten? 

512.  Welke oplossingen draagt u aan om verspilling van producten te 
voorkomen, aangezien in deze begroting het begrip schaarste wordt 
genoemd en er tegelijkertijd jaarlijks middelen worden vernietigd 
omdat ze dure opslagkosten hebben of niet meer houdbaar zijn? 

513.  Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om het mogelijk te maken 
tijdens de coronapandemie export van vaccins te faciliteren om 
verdere vernietiging van levensreddende vaccins te voorkomen? 

514.  Wat is de definitie van een zorginfarct en welke indicatoren gelden 
hiervoor? 

515.  Wat is de definitie van ‘zorgdiscriminatie’? 

516.  Waarom wordt het bestrijden van zorgdiscriminatie niet meegenomen 



in de begroting van VWS? 

517.  Waarom wordt cultuur sensitieve zorg niet meegenomen in de 
begroting? 

518.  Wat is volgens u de betekenis van cultuur sensitieve zorg? 

519.  Wat is volgens u de meerwaarde van cultuur sensitieve zorg? 

520.  Wat kunt u eraan doen om gezondheidsverschillen tussen 
verschillende groepen Nederlanders te verminderen? 

521.  Welk invloed heeft de toenemende armoede in Nederland op de 
begroting van VWS voor het jaar 2022 en de daaropvolgende jaren? 

522.  Welke interventies zet u in tegen menstruatie-armoede in Nederland? 

523.  Wat zijn de mogelijkheden om sport voor volwassenen, die onder een 
risicogroep voor chronische ziekte vallen of al een chronische ziekte 
hebben, te subsidiëren? 

524.  Als slechts 36% van de 12-plussers naar de mondhygiënist gaan, hoe 
verklaart u dat de overige 64% geen gebruik maakt van preventieve 
mondzorg? Wat kunt u doen dit percentage te verhogen? 

525.  Welke opties zijn er om mondzorg onder ouderen te verbeteren en 
ondervoeding te voorkomen, aangezien ouderen met een slechte 
gezondheid, die mondzorg niet kunnen betalen, kauw- en 
eetproblemen ervaren, wat leidt tot ondervoeding? 

526.  Welke opties zijn er voor preventieve mondzorg als deze gratis wordt 
voor 65-plussers? 

527.  Welke programma’s bestaan er tegen het bestrijden van lage 
gezondheidsvaardigheden? 

528.  Welke concrete acties zult u nemen om telemedicine in te zetten voor 
zorg continuïteit, aangezien telemedicine de toekomst is voor zorg op 
afstand? 

529.  Welke plannen heeft u om long covid patiënten te identificeren om 
gepaste zorg te leveren dat uit het basispakket vergoed kan worden? 

530.  Welke definitie hanteert u voor long covid in verband met de 
bekostiging van behandelingen en codering vanuit de zorgverzekering? 

531.  Zijn er al werkgroepen opgericht voor het opstellen van een 
multidisciplinaire richtlijn voor het behandelen van long covid 
patiënten? Zo ja, wie leidt het initiatief en welke groepen maken hier 
onderdeel van uit? 

532.  Wat bent u van plan te doen tegen corona agressie en polarisatie in de 
samenleving? 

533.  Waarom zijn er geen sectorspecifieke coronapreventie richtlijnen? 



534.  Wanneer is sprake van een endemie? 

535.  Wat zijn de vaccinatie- en testcapaciteit plannen wanneer het 
coronavirus endemisch is? 

536.  Welke maatregelen worden getroffen om een komende influenza en 
covid-19 golf te voorkomen? 

537.  Welk verschil in maatregelen en aanpassingen van het beleid maakt u 
bij covid-19 infectietransmissie via de gemeenschap en via 
ziekenhuizen? 

538.  Geldt een positieve antistoffentest op SARS-CoV-2 als een bewijs van 
immuniteit? 

539.  Waarom maakt het RIVM verschil tussen een positieve antistoffentest 
en een positieve coronatest niet ouder dan 180 dagen ter gebruik als 
coronabewijs? 

540.  Waarom is het niet mogelijk om een antistoffentest te laten doen bij 
aanbieders die vallen onder de Stichting Open Nederland? 

541.  Waarom wordt een positieve antistoffentest op SARS-CoV-2 niet 
meegenomen als bewijs van bescherming voor de Corona Check App? 

542.  Wat is het verschil in kosten voor de overheid als een individu een PCR-
test laat doen of een antistoffentest? 

543.  Kunt u de Kamer inzage in de financiën van Stichting Open Nederland 
leveren, zo nee waarom niet? 

544.  Waarom hebben private testaanbieders geen toegang tot het 
overheidssysteem dat gelinkt is aan de Corona Check App? 

545.  Waarom wordt ruim € 1 miljard voor testen ondergebracht in een 
apart opgerichte stichting zonder toezicht en niet via bestaande 
kanalen? 

546.  Wat zijn de kosten voor Testen voor Toegang in 2022 en wat worden 
de baten, aangezien in de begroting de volgende passage staat: 
‘Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld voor het initiatief Testen 
voor Toegang’? 

547.  Hoeveel is voor het jaar 2021 in zijn totaliteit uitgegeven aan het 
beschikbaar stellen van gratis zelftesten aan huishoudens?  

548.  Wie is deze groep, wat zijn de statistieken en hoe worden zij benaderd, 
aangezien in de begroting de volgende passage staat: ‘actief de groep 
te benaderen die nog niet gevaccineerd is’?  

549.  Welke mogelijkheden zijn er om wijkverpleegkundigen toegang te 
verlenen tot het coronavaccin om kwetsbare ouderen in de wijken te 
vaccineren? 



550.  Wat heeft het preferentiebeleid tot zover opgeleverd? 

551.  Hoeveel medische incidenten zijn voorgekomen door het 
preferentiebeleid? 

552.  Hoeveel mensen doen er een beroep op heroïnebehandelingen, 
aangezien in de begroting van VWS de heroïnebehandeling wordt 
genoemd en € 15.8 miljoen wordt verstrekt aan gemeenten? 

553.  Wat is de trend van de groep langdurige opiaatverslaafden in de 
afgelopen 10 jaar? 

554.  Welke maatregelen neemt u om abortus en ongewenste zwangerschap 
te voorkomen? 

555.  Welke mogelijkheden zijn er om alle vormen van anticonceptie en 
medicijnen voor vrouwen te bekostigen vanuit het basispakket zonder 
dat dit effect heeft op het eigen risico? 

556.  Wat is de definitie van de Rijksoverheid en de gemeenten van een 
‘kwetsbare zwangere’, aangezien in de begroting staat dat gemeenten 
prenataal huisbezoek kunnen verrichten bij kwetsbare zwangeren? 

557.  Wat is volgens u de definitie van ‘hoog risicogroepen’ als het gaat om 
seksuele gezondheid? 

558.  Wat zijn de vijf grootste zorgpunten in Caribisch Nederland ten gevolge 
van de coronapandemie en wat wordt hiertegen gedaan? 

559.  Wat gaat u doen ten behoeve van de Nederlandse inzet voor een 
bijdrage aan COVAX? 

560.  Wat gaat u doen ten behoeve van de Nederlandse inzet om de stijging 
in vaccinprijzen tegen te houden om zodoende vaccins voor alle landen 
betaalbaar te houden? 

561.  Hoe is het totaal gereserveerde bedrag voor de langdurige zorg in 2022 
verdeeld over Wlz, Wmo 2015 en Zvw? 

562.  Hoeveel extra zorgkosten worden geraamd voor de bestrijding van het 
coronavirus in 2022, indien de situatie nagenoeg gelijk zal blijven aan 
de situatie van nu? 

563.  Hoeveel wordt in 2022 in totaal geïnvesteerd in pandemische 
paraatheid? 

564.  (1) Hoe rijmt u de volgende passage in de begroting: ‘Ondanks de hoge 
vaccinatiegraad zou een grote groep mensen nog niet immuun zijn 
voor het coronavirus omdat zij zich niet hebben laten vaccineren, dat 
zou alsnog kunnen leiden tot een ongewenst sterke toename in het 
aantal ziekenhuisopnames’, met het Pienter-onderzoek waaruit blijkt 
dat in week 31 reeds 95% van de mensen antistoffen tegen het 
coronavirus had en 98% van de 60-plussers?  



(2) Wat zijn de meest recente gegevens van dit Pienter-onderzoek?  

(3) Kunt u de onderbouwende som waaruit zou blijken dat een code 
zwart nog steeds mogelijk zou zijn zodat we onze grondwettelijke 
controlerende taak kunnen uitvoeren naar de Kamer sturen? Kunt u de 
som helemaal uit laten schrijven en voorzien van bronvermeldingen? 
Kunt u dit controleerbaar formuleren?  

(4) Kunt u een opsomming van de geleerde lessen naar de Kamer 
sturen?  

(5) Wat zijn de karaktereigenschappen van het coronavirus als het gaat 
om besmettelijkheid, dodelijkheid en transmissie?  

6) Hoe valt daar het beste op de anticiperen als men de verspreiding 
van dit virus zou willen voorkomen? 

565.  Wordt met betrekking tot de pandemische paraatheid ook nagedacht 
over wat al in gang kan worden gezet voordat een nieuw kabinet is 
aangetreden? 

566.  De organisatie van de (publieke) gezondheidszorg moet te allen tijde 
robuust en flexibel zijn om voorbereid te zijn op dreigingen van (nog 
onbekend) ziekteverwerkers of andere bedreigingen, in hoeverre is dat 
met deze begroting voor het jaar 2022 en verder gewaarborgd? Wat is 
daar voor nodig de komende jaren? Wat hebben de GGD(/GHOR) 
nodig? 

567.  Eind 2021 wordt een beleidsagenda gepresenteerd over de 
pandemische paraatheid, maar in hoeverre is in de begroting 2022 
daarvoor al budget geraamd? Wordt 2022 anders niet een verloren 
jaar? 

568.  Het organiserend en aanpassingsvermogen van de partijen in de zorg is 
in de coronapandemie van grote waarde gebleken, wat en hoe kan dit 
vastgehouden worden? 

569.  Voor welke andere uitdagingen kan samenwerking over domeinen 
heen vastgehouden en benut worden? Is het vormgeven van een 
gezamenlijke data infrastructuur binnen de zorg daar ook onderdeel 
van en welke rol heeft de overheid daarin? 

570.  Zijn preventie en gezonde voedselomgeving voor een gezond 
voedingspatroon onderdeel van de beleidsagenda over pandemische 
paraatheid die eind 2021 naar de Kamer wordt verzonden? 

571.  Welke lessen zijn geleerd op het gebied van preventie en een gezonde 
voedselomgeving voor een gezond voedingspatroon naar aanleiding 
van de covid-19 crisis? 

572.  Hoeveel geld wordt bespaard met de huidige e-health mogelijkheden 
op de zorgkosten? 



573.  Wat wordt concreet bedoeld met de passage dat de organisatie van de 
publieke gezondheidszorg te allen tijde robuust en flexibel moet zijn 
om voorbereid te zijn op dreiging van (nog onbekende) 
ziekteverwekkers of andere bedreigingen? 

574.  Hoe hoog was het ziekteverzuim onder zorgverleners voor de 
coronacrisis en hoe hoog is deze nu? 

575.  Hoeveel ziekenhuislocaties hadden we in 2010, hoeveel in 2020 en 
hoeveel nu?  Wat is de prognose voor 2030? 

576.  Hoeveel intensivisten hadden we in 2010, hoeveel bij aanvang van de 
coronacrisis en hoeveel nu? 

577.  Hoeveel ic-afdelingen en ic-bedden waren er in 2010, hoeveel waren er 
bij aanvang van de coronacrisis en hoeveel nu? 

578.  Hoeveel ic-verpleegkundigen hadden we in 2010, hoeveel waren er bij 
aanvang van de coronacrisis en hoeveel nu? 

579.  Wat verdiende een ic-verpleegkundige per maand in 2010 en wat nu? 

580.  Welke structurele beleidsoplossingen worden getroffen om een 
gezonde voedselomgeving te realiseren? 

581.  Welke extra (financiële) inzet is gepleegd op het gebied van preventie 
ten gevolge van de covid-19 crisis? In hoeverre is deze financiële inzet 
structureel? 

582.  Kunt u aangeven hoe wordt ingezet op een integraal herstelplan voor 
mentaal welzijn met betrekking op de gevolgen van covid-19? 

583.  Kunt u aangeven hoe verder invulling wordt gegeven aan het uitdragen 
van de discussienota Zorg voor de Toekomst? 

584.  Welke structurele beleidsoplossingen worden getroffen om een 
gezonde voedselomgeving te realiseren? 

585.  Welke initiatieven waarin regionaal tegelijk wordt ingezet op (1) 
preventie en gezondheid, (2) samenwerking, coördinatie en regie én 
(3) zorgvernieuwing en werkplezier zijn er momenteel? 

586.  Welke van deze regionale initiatieven worden financieel ondersteund 
door of via het ministerie van VWS? Hoe groot is die financiële steun 
per initiatief en wordt effectiviteit gemonitord hierop? 

587.  Op welke regionale samenwerkingen wordt gestructureerd onderzoek 
gedaan naar de resultaten van deze initiatieven? Waar zijn die 
onderzoeken terug te vinden? 

588.  Hoeveel budget gaat naar medische preventie en hoeveel naar 
leefstijlpreventie? 

589.  Zijn extra financiële middelen gereserveerd in 2022 en structureel voor 
de door het RIVM geïnventariseerde nieuwe maatregelen, zoals de vier 



prijsmaatregelen (btw-vrijstelling voor Schijf van Vijf producten, een 
suikertaks, true pricing en belasting op ultra-bewerkt voedsel), een 
wettelijke verplichting tot herformulering, en een marketingverbod 
voor ongezonde voeding, om de ambities uit het Nationaal 
Preventieakkoord te halen? Zo ja, kunt u hier een overzicht van sturen? 
Zo nee, waarom niet? 

590.  Hoeveel budget is in 2022 en de komende jaren gereserveerd voor het 
Programma Gezonde Groene Leefomgeving (PGGL) en kunt u 
inzichtelijk maken hoeveel van dit budget gereserveerd is voor het 
realiseren van een gezonde voedselomgeving? 

591.  Hoeveel geld gaat nu naar innovatie in de zorg om deze sector 
toekomstbestendig te maken? 

592.  Hoeveel geld geven landen om ons heen, met een vergelijkbare hoogte 
aan publieke zorguitgaven, uit aan onderzoek voor innovatie in de 
zorg? 

593.  Kunt u een overzicht geven van het beleid en de initiatieven om de 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan te pakken? 

594.  Wat is de trade-off (uitgedrukt in geld) tussen enerzijds investeringen 
in innovatie in de zorg en anderzijds de kostenbesparingen die hiermee 
gepaard gaan? 

595.  In het kader van preventie, wat zijn de kosten en de baten van het 
opzetten van longkankerscreenings (met als kosten, het opzetten van 
de screenings. Met als baten, de gezondheidswinst, zowel financieel als 
in levens)? 

596.  Kan aangegeven worden, in het kader van goede zorg snel bij de 
patiënt, hoe ingezet wordt op het snel beschikbaar maken van een 
behandeling waar een preventieve werking vanuit gaat? 

597.  Hoe beoordeelt het Zorginstituut Nederland behandelingen in relatie 
tot preventie? 

598.  Uit welke elementen moet het beschreven ‘fundament onder het 
toekomstige preventiebeleid’ bestaan? 

599.  In welke regionale initiatieven wordt naast De Juiste Zorg op de Juiste 
Plek (sturen op zorg) ook gestuurd op gezondheid? 

600.  Welke invloed heeft covid op de levensverwachting? Wat was de trend 
in levensverwachting voordat het huidige coronavirus er was en wat is 
die voor de komende jaren? 

601.  Als patiënten voor hun inhaalzorg verder moeten reizen, krijgen zij dan 
reis- en/of verblijfkosten vergoed? 

602.  Wat zijn de knelpunten in de samenwerking tussen financiers van de 
zorg om de werkzaamheden in de verschillende domeinen (Zvw, Wlz, 



Jeugdwet en Wmo 2015) goed op elkaar af te stemmen? Wat wordt 
daaraan gedaan? 

603.  Kunnen patiënten in de grensstreek naar de buurlanden voor 
inhaalzorg als zij daar eerder aan de beurt zijn? Wie bepaalt dat? 

604.  Hoe wordt voorkomen dat patiënten voor hun uitgestelde zorg twee 
keer het eigen risico moeten betalen? 

605.  Waarom wordt een aandacht besteedt aan geneesmiddelen tegen 
besmetting met het coronavirus, waarom is daar geen budget voor 
vrijgemaakt? 

606.  In het kader van preventie; hoeveel zou een suikertaks, conform de 
suikertaks in Noorwegen, opleveren aan accijnzen en aan (indirecte) 
gezondheidswinst? 

607.  Welke initiatieven voor samenwerking op het gebied van inkoop 
binnen de zorg ondersteunt u? 

608.  Bent u voornemens om op het gebied van inkoop binnen de zorg 
nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen 
en daarmee kosten te besparen? 

609.  Waarom is de passage over De Juiste Zorg op de Juiste Plek met daarin 
de doelstelling: ‘Missie 2: In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de 
eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, 
samen met het netwerk rond mensen’ die vorig jaar nog op pagina 14-
16 van de begroting stond nu verplaatst naar bijlage 7 op pagina 321? 
Waarom antwoordde de minister-president tijdens de Algemeen 
Politieke Beschouwingen in de richting van het lid Wilders (PVV) dat 
deze missie niet leidt tot de sluiting van ziekenhuizen en 
verpleeghuizen? 

610.  Welke concrete afspraken zijn in de werkagenda ouderenhuisvesting 
gemaakt over wanneer iedere gemeente in Nederland uiterlijk een 
woonzorgvisie moet hebben ontwikkeld? Hoeveel gemeenten hebben 
deze nog niet? 

611.  Hoeveel geld komen gemeenten structureel tekort voor het uitvoeren 
van hun taken met betrekking tot de jeugdzorg? 

612.  Kunt u een overzicht geven van de structurele tekorten in de 
(volwassen) ggz? Hoeveel geld zou structureel extra nodig zijn om deze 
tekorten weg te werken? 

613.  Wat is c.q. wordt er concreet gedaan om de ic-capaciteit (flexibel) te 
vergroten? 

614.  Zijn er reeds verkenningen en onderzoeken gedaan naar een 
zorgstelsel zonder eigen risico? Zo ja, kunt u hier een overzicht van 
geven? 



615.  Welke inspanningen worden in 2022 gedaan om te zorgen voor “een 
prettige en veilige werkomgeving met veel aandacht voor een goede 
sfeer, flexibele werktijden, mogelijkheden voor ontwikkeling en tijd 
voor persoonlijk contact met cliënten en patiënten met een minimum 
aan ervaren regeldruk” in de zorg? 

616.  Wanneer wordt de Nota naar aanleiding van verslag bij het 
wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 
(Wegiz) naar de Kamer gestuurd? 

617.  Hoeveel van de € 5.472 miljoen die in 2021 is uitgegeven aan 
testcapaciteit is gegaan naar toegangstesten? Hoeveel is gegaan naar 
het testen bij klachten bij de GGD? Hoeveel naar het testen voor 
reizen? 

618.  Hoeveel van de € 753 miljoen die voor 2022 is begroot voor 
testcapaciteit is begroot voor toegangstesten? Hoeveel naar het testen 
bij klachten bij de GGD? Hoeveel naar het testen voor reizen? 

619.  Hoeveel heeft de testcapaciteit in totaal gekost en hoeveel kost Testen 
voor Toegang? 

620.  Hier wordt alleen gesproken over overeenkomsten van de EU voor 
vaccins, hoe zit het met antivirale middelen? Kan aangegeven worden 
welke overeenkomsten de EU daarvoor heeft afgesloten? Kan 
aangegeven worden welke landen hiervoor bilateraal afspraken c.q. 
overeenkomsten hebben? 

621.  Conform de regeling herregistratie zijn er mensen in staat gesteld zich 
weer te registreren voor extra handen in de zorg, hoeveel waren dit 
er? Hoeveel zijn er daardoor de zorg weer ingestroomd? Loopt dit 
programma door in 2022? 

622.  Conform de subsidieregeling coronabanen, sectorplan plus en Extra 
handen voor de zorg zijn mensen in staat gesteld zich (om) te scholen 
en de zorg in te gaan, hoeveel waren dit er? Hoeveel zijn er nog 
werkzaam in de zorg? Loopt dit programma nog door? 

623.  Kunt u aangeven of rioolwateronderzoek alleen ingezet wordt voor het 
opsporen van het coronavirus, of ook voor het opsporen van 
infectieziekten in de bredere zin? 

624.  Wat wordt precies gefinancierd met het begrotingsartikel 
‘voorbereiding van de Pallasreactor’ en onder welke voorwaarden 
vindt deze financiering plaats? 

625.  Hoe verhouden de opgenomen bedragen over 2022 voor Pallas (€ 
24.970.000) en SHINE (€ 5.000.000) zich tot de motie Dik-Faber 4 over 
gelijke kansen bieden voor de productie van medische isotopen? 

626.  Kunt u aangeven welk risico bestaat dat SHINE en/of andere mogelijk 
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geïnteresseerde innovatieve marktpartijen als gevolg van deze 
(ogenschijnlijke) ongelijke financiële behandeling besluiten om (toch) 
niet in Nederland te investeren? 

627.  Indien het nieuwe kabinet in 2022 besluit om niet door te gaan met 
Pallas, welke kosten dan wel vrijgekomen middelen zou dit met zich 
meebrengen en op welke wijze is dit nu opgenomen in de begroting? 

628.  Waarom gaat u nog steeds uit van een opschaling naar 1700 ic-
bedden, aangezien volgens een update van het opschalingsplan ic-
capaciteit 1700 bedden niet haalbaar is en de grens bij 1350 bedden 
ligt en dat nog maar voor een periode van vier weken? 

629.  Hoeveel extra ic-verpleegkundigen zijn nodig voor opschaling naar 
1700 ic-bedden? Hoeveel extra ic-verpleegkundigen zijn er het 
afgelopen bij gekomen? Hoeveel extra ic-verpleegkundigen zijn nu in 
opleiding? 

630.  Wat is de reden voor de kasschuif van de middelen voor de 
ondersteuning van mantelzorgers en mensen met dementie?5 Hoe 
worden deze middelen in 2022 ingezet? 

631.  In de begroting voor 2022 valt te lezen dat de voorbereidingen van de 
Pallasreactor in 2021 tot lagere kosten hebben geleid dan geraamd en 
dat deze kosten (€ 24.970.000) worden doorgeschoven naar de 
begroting 2022, wat is de oorzaak van deze onderbesteding? 

632.  Hoe verhouden de in tabel 2 opgenomen bedragen over 2022 voor 
Pallas (€ 24.970.000) en SHINE (€ 5.000.000) zich tot de Kamerbreed 
aangenomen motie Dik-Faber 6 over gelijke kansen bieden voor de 
productie van medische isotopen)? 

633.  Betekent de kamerbrede aangenomen motie Dik-Faber over gelijke 
kansen bieden voor de productie van medische isotopen dat overige 
(markt-)partijen die investeren in innovaties, toekomstbestendigheid 
en de voorzieningszekerheid van medische isotopen in ons land in 
gelijke mate als Pallas een beroep kunnen doen op 
overheidsfinanciering? Zo ja, in hoeverre is hiermee rekening 
gehouden in de begroting 2022? Zo nee, waarom niet? 

634.  Kunt u aangeven hoe middelen voor ondersteuning van mantelzorg en 
mensen met dementie in 2022 worden ingezet? 

635.  Er wordt € 9 miljoen van de € 1,314 miljard ingezet voor de 
uitvoeringskosten van de hervormingsagenda Jeugd, is het mogelijk 
een specificatie van deze uitgaven te ontvangen in plaats van alleen de 
globale beschrijving zoals deze nu te lezen is? 

636.  Voor de planontwikkelfase van de stimuleringsregeling Wonen en zorg 
wordt een revolverend fonds opgezet. Wat is de stand van zaken met 
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betrekking tot dit fonds aangezien het nog niet gereed is? 

637.  Kunt u aangeven waarom twee keer verschillende bedragen worden 
vrijgemaakt voor digitale oplossingen met betrekking tot covid-19? 

638.  Hoe komt het dat het aandeel niet-juridisch verplichte uitgaven bij 
artikel 1 volksgezondheid zo laag is? 

639.  Wordt bij de SEA over ‘preventie, gezondheid en aanpak COVID-19’ 
ook meegenomen welke lessen getrokken kunnen worden naar 
aanleiding van de coronacrisis op het gebied van preventie, gezonde 
leefstijl en een gezonde voedselomgeving? 

640.  Wanneer worden de resultaten verwacht van het onderzoek van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanpak van de coronacrisis 
door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen? 

641.  Wanneer worden de resultaten verwacht van de evaluatie van de 
hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg in 2021? 

642.  Waarom is niet afgestapt van de 0% volumegroei voor de ziekenhuizen 
in 2022 uit het hoofdlijnenakkoord? Wat betekent 0% volumegroei 
voor de ziekenhuizen concreet? Hoeveel geld zouden ziekenhuizen 
extra beschikbaar hebben bij 1% volumegroei? 

643.  In 2017 stelde het Centraal Planbureau naar aanleiding van zijn 
doorrekening van het regeerakkoord dat de rek uit de 
hoofdlijnenakkoorden was en dat een nieuw hoofdlijnenakkoord zou 
leiden tot kwaliteitsverlies, waarom werd voor de periode 2018-2022 
dan toch een nieuw hoofdlijnenakkoord gesloten? 

644.  Recentelijk stelde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in haar 
advies ‘Opnieuw akkoord’ ook dat de rek eruit is voor een nieuw 
hoofdlijnenakkoord, is de regering voornemens opnieuw een 
hoofdlijnenakkoord te sluiten? Zo ja, waarom? 

645.  Kan een overzicht gegeven worden van alle beleidsdoorlichtingen van 
artikelen in de begroting over de afgelopen vier jaar en de komende 
vier jaar? Hoe past dit in de afspraken in het kader van de 
Comptabiliteitswet over de beleidsdoorlichtingen? 

646.  Wanneer zal het IBO Ouderenzorg 2021-2022 worden afgerond en op 
welke manier wordt gevolg gegeven aan de resultaten? 

647.  Wordt in het IBO Ouderenzorg 2021-2022 specifiek aandacht besteed 
aan mensen met dementie? 

648.  Hoe wordt in het IBO Ouderenzorg 2021-2022 invulling gegeven aan de 
aanbeveling van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen 
om nieuwe woonvormen, tussen het huis en verpleeghuis in, te 
realiseren? 

649.  Kan de regering toelichten welke aanbevelingen in de loop van 2021-



2022 zullen worden opgepakt naar aanleiding van de evaluatie goed 
bestuur? 

650.  Wat is de gemiddelde winstmarge van ziekenhuizen? Hoeveel en welke 
ziekenhuizen zijn of verwachten financiële problemen? 

651.  Door hoeveel deelnemers aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(WFZ) wordt gebruikt gemaakt van rentederivaten? Om welke 
rentederivaten gaat het hierbij? 

652.  Waar is de inhaalcampagne HPV-vaccinatie à € 40 miljoen terug te zien 
op de begroting omdat onder subsidies-vaccinaties en/of RIVM vanaf 
2022 geen stijging zichtbaar is die overeenkomt met een bedrag van € 
40 miljoen? 

653.  Wat zijn de jaarlijks te verwachten kosten voor het invoeren van een 
rotavaccin voor alle pasgeborenen in Nederland? 

654.  Wat is momenteel de prijs van het rotavaccin? 

655.  Is bekend of de prijs van het rotavaccin wel kosteneffectief is in andere 
landen binnen Europa? 

656.  Hoeveel euro is in totaal voor 2021 en 2022 begroot voor onderzoek 
naar long covid?  

657.  U heeft € 7,8 miljoen extra uitgetrokken voor onderzoek naar long 
covid, er is  echter € 14 miljoen begroot, kunt u uitsplitsen hoe deze 
bedragen zich tot elkaar verhouden? 

658.  Hoeveel euro is in 2022 beschikbaar voor lotgenoten contact bij long 
covid? Hoeveel euro is nodig om de versnippering tegen te gaan en 
lotgenotencontact meer te centraliseren zoals u aangeeft in uw brief 
aan de Kamer van 20 september jongstleden?7 

659.  Wat is uw verklaring voor de afnemende levensverwachting? 

660.  Wat zijn de gezondheidsgevolgen van het uitstellen van de 
inhaalcampagne HPV-vaccinatie naar 2022, hoeveel jongens en 
hoeveel meisjes zullen per 2022 worden gevaccineerd? 

661.  Wat kost het om de HPV-vaccinatie aan te bieden tot 26 jaar, in lijn 
met het gezondheidsraadadvies? 

662.  Kunt u uiteenzetten welk percentage van de uitgaven binnen Artikel 1 
voor niet-covid gerelateerde uitgaven juridisch verplicht is en kunt u 
dit uiteenzetten per subartikel? 

663.  Wanneer is sprake van ‘te zwaar gewicht’, wanneer is sprake van 
‘overmatig drankgebruik’, hoeveel mensen rookten in 2020 en hoe 
worden voorgaande kwalificaties gemeten? 
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664.  Kan aangegeven worden wanneer de wetenschappelijke evaluatie van 
het voedselkeuzelogo gereed zal zijn? 

665.  Er wordt in 2022 aanzienlijk minder geld uitgegeven aan subsidies voor 
ziektepreventie, is deze daling van € 425 miljoen voor 100% te 
verklaren door het feit dat er minder subsidies zullen zijn voor de 
bestrijding van covid-19? Zo nee, op welke subsidies wordt verder 
gekort? 

666.  Is er de verwachting dat bij één van de subsidies uit ziektepreventie in 
2022 niet het volledige bedrag zal worden uitgegeven? 

667.  Waarom wordt in 2021 € 15 miljoen minder uitgegeven aan subsidies 
voor vaccinaties terwijl de doelgroep voor de griepvaccinatie wordt 
vergroot en andere vaccinaties op het punt staan toegevoegd te 
worden aan het rijksvaccinatieprogramma? 

668.  Welk bedrag moet op de begroting worden opgenomen om de 
deelnamegraad van de bevolkingsonderzoeken te vergroten? 

669.  Waarom wordt € 8 miljoen extra uitgegeven aan subsidies aan 
bevolkingsonderzoeken? 

670.  Wat zijn de tijdelijke kosten om private partijen te vragen om bij te 
springen om de achterstanden bij het bevolkingsonderzoek voor 
borstkanker op te vangen zodat het screeningstermijn terug kan naar 
twee jaar totdat de problemen bij het rijkswege aanbieden van 
bevolkingsonderzoek zijn opgelost? 

671.  Wat is de verklaring dat in 2022 € 9 miljoen minder wordt uitgegeven 
aan gezondheidsbevordering dan in 2021, waarin zit dat verschil met 
name? 

672.  Waarom is ervoor gekozen om voor gezonde leefstijl en gezond 
gewicht alsmede opdrachten gezondheidsbevordering minder uit te 
geven dan in 2021? 

673.  Hoeveel geld wordt over alle departementen besteed aan 
gezondheidsbevordering? 

674.  Zijn er ook nog andere beleidsartikelen binnen de VWS begroting die 
betrekking hebben op gezondheidsbevordering of is dit beperkt tot 
artikel 1.3? 

675.  Is geld gereserveerd voor valpreventie bij ouderen en zo ja, hoeveel? 
Wordt rekening gehouden met een mogelijke toename van 
valincidenten door vergrijzing? 

676.  Kunt u in een overzicht aangegeven wat de totale uitgaven aan 
verschillende vaccinaties sinds 2010 geweest zijn en wat de 
verwachting is voor de uitgaven in de komende jaren? Hoe verhouden 
deze bedragen zich tot de € 95,4 miljoen en € 40 miljoen (pagina 
46/43), € 55,3 miljoen (pagina 44/p41) en € 203,5 miljoen (pagina 



145/143) die elders in de begroting genoemd staan met betrekking tot 
de inkoop en uitvoer van vaccinatieprogramma’s? 

677.  Kunt u aangeven waarom het budget voor gezondheidsbeleid in 2022 
lager is dan voorgaande jaren en blijft dalen tot en met 2026? 

678.  Kunt u aangeven (op grond van tabel 8) waarom de bijdragen voor 
subsidies (regelingen) voor gezonde leefstijl en gezond gewicht in 2022 
lager zijn dan in voorgaande jaren en blijven dalen tot en met 2026? 

679.  Er is nog een bedrag van € 665 miljoen aan opdrachten nog niet 
verplicht voor de bestrijding van covid-19, waar is dit bedrag voor 
bedoeld (graag met een onderverdeling)? In hoeverre is dit voldoende? 

680.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot het creëren van een 
wettelijke mogelijkheid voor actieve levensbeëindiging bij kinderen in 
de leeftijd 1-12 jaar die ernstig en ondragelijk lijden? 

681.  Hoe kan het voor zorgverzekeraars aantrekkelijker worden gemaakt 
om meer in te zetten op preventie? Wat zijn daarbij de knelpunten en 
welke maatregelen zouden daaraan kunnen bijdragen? 

682.  Kunt u inzichtelijk maken waaraan de € 6 miljoen aan subsidie voor het 
programma Kansrijke Start wordt besteed en kunt u aangeven of dit 
voldoende is om de doelen van het programma, zijnde elk kind laten 
opgroeien in een gezonde omgeving, te behalen? 

683.  Hoeveel gemeenten worden bediend met de € 2,2 miljoen beschikbare 
middelen voor preventie-activiteiten voor risicogroepen? 

684.  Hoeveel van de € 105 miljoen beschikbaar gestelde middelen voor de 
NVWA gaat respectievelijk naar handhaving van de drank- en 
horecawet en de tabaks- en rookwarenwet en hoeveel fte aan 
personeel betreft dit? 

685.  Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de financiering van het 
Oncode Instituut vanaf 1 september 2022, het moment waarop de 
financiering van de eerste vijf-jaars periode afloopt? 

686.  Is er een verantwoording beschikbaar voor de aan gemeenten 
beschikbaar te stellen middelen voor het versnellen van de ambities uit 
het Nationaal Preventieakkoord? 

687.  Om een versnelling aan te brengen in het realiseren van de ambities 
uit het Nationaal Preventieakkoord is, in lijn met de sportakkoorden, 
besloten om ook voor de uitvoering van maatregelen uit lokale en 
regionale preventieakkoorden een bijdrage voor gemeenten 
beschikbaar te stellen, hoe wordt in dit kader de versnelling in het 
realiseren van de ambities gemonitord? 

688.  Er is € 10 miljoen beschikbaar voor gemeenten om de ambities uit het 
Nationaal Preventieakkoord te versnellen, welke maatregelen op het 
gebied van preventie worden genomen om de kans op dementie te 



verkleinen? 

689.  Kan een overzicht gegeven worden van de huidige landelijke 
vaccinatiegraad per vaccinatie in het huidige 
Rijksvaccinatieprogramma? 

690.  Er is € 25,6 miljoen gereserveerd voor griepvaccins, hoeveel extra 
vaccins zijn dan ten opzichte van 2019 en van 2020? 

691.  Wat is de meest recente status van de uitvoering van de aangenomen 
motie 8 over het gordelroosvaccin (RZV, Recombinant Zoster Vaccin) en 
wanneer verwacht u dat deze wordt ingevoerd in Nederland? 

692.  Waarom is het gordelroosvaccin wel of niet kosteneffectief om in te 
voeren in Nederland en wordt dan een onderscheid gemaakt tussen 
risicogroepen of alle 18-plussers? 

693.  Voor C-support is in 2022 € 3,9 miljoen beschikbaar, in hoeverre is dit 
voldoende? 

694.  Voor pandemische paraatheid volksgezondheid is € 6 miljoen 
beschikbaar, in hoeverre is dit voldoende? 

695.  Welke acties zijn er om de deelname van de bevolkingsonderzoeken te 
stimuleren en wat is de opkomst per onderzoek in procenten van de 
groep genodigden? 

696.  In tabel 11 van de begroting wordt duidelijk dat de deelname aan 
bevolkingsonderzoeken afneemt (er is € 163,3 miljoen gereserveerd 
voor het instrument bevolkingsonderzoeken), kunt u aangeven welke 
stappen u zult zetten om de deelnamegraad te verhogen? Welk bedrag 
moet op de begroting daarvoor worden opgenomen? 

697.  Is er een plan dan wel begroting hoe de jaarlijkse € 6 miljoen aan 
pandemische paraatheid ingezet gaat worden? Is daarbij ook aandacht 
voor de ontwikkeling van testen, geneesmiddelen en preventieve 
interventies? Dekt dit plan ook de dreiging op het vlak van 
antimicrobiële resistentie? Hoe verhoudt deze investering zich tot de € 
6 miljard (tot 30 miljard) die de Europese Commissie in de Health 
Preparedness and Response Authority (HERA) wil investeren? Draagt 
Nederland nog separaat bij aan HERA? 

698.  Wanneer is het interval waarin het landelijke bevolkingsonderzoek 
naar kanker plaatsvindt weer terug naar twee jaar? 

699.  Zijn de bevolkingsonderzoeken weer terug op het niveau van voor de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus? Zo nee, wanneer weer wel? 

700.  Er wordt hier gesproken over dat de afspraken voor aankoop van 
vaccins aansluit bij de vaccinatiebehoefte in 2022, welke is dat en 
waarop is dat gebaseerd? 
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701.  Er is € 15,7 miljoen gereserveerd voor vaccinonderzoek door Intravacc, 
waar is dat precies voor bedoeld? 

702.  Is er in de € 17,2 miljoen die is gereserveerd voor Passende zorg en 
levensbrede ondersteuning budget opgenomen voor de stimulering 
van informele zorg en ondersteuning van mensen die leven met en na 
kanker? 

703.  Hoeveel vaccins worden ingekocht met de € 134 miljoen die is 
gereserveerd? Hoeveel daarvan kunnen naar verwachting worden 
gedoneerd, mochten deze niet nodig zijn voor de Nederlandse 
vaccinatiecampagne? 

704.  Hoeveel geld krijgt Siriz? 

705.  Over welke vaccinaties en preventieve medicatie gaat het met 
betrekking tot de uitbreiding van € 2,4 miljoen? Welke 
voorbereidingen worden daartoe getroffen? 

706.  Hoeveel subsidie is er voor de verstrekking van PrEP? 

707.  Hoeveel mannen kunnen worden geholpen met PrEP? 

708.  Hoe hoog is de vraag naar PrEP? 

709.  Aan welke organisaties wordt in 2022 subsidie verstrekt voor 
activiteiten gericht op preventie van alcohol-, tabaks- en drugsgebruik? 

710.  Kunt u aangeven waarom voor preventie van schadelijk 
middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) slechts € 17,8 miljoen is 
opgenomen? 

711.  Welke concrete stappen neemt u om de consumptie van tabak en 
alcohol onder mensen met lage SES, waar problemen het grootst zijn, 
te ontmoedigen? 

712.  Hoeveel subsidie ontvangt de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG)? Kan ook meerjarig inzicht gegeven worden welke bedragen 
JOGG ontvangt? 

713.  Zijn er de komende jaren voldoende middelen beschikbaar voor de 
Stichting JOGG om de gestarte activiteiten voort te kunnen zetten in 
alle deelnemende 183 gemeenten? 

714.  Valt afbouwmedicatie ook onder de € 4,3 miljoen voor 
gezondheidsbevordering? Zo nee, waarom niet en waar wordt de 
afbouwmedicatie dan van betaald? 

715.  Voor de implementatie van EU-verordening 536/2014 krijgt de 
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) extra taken en 
bevoegdheden, kunt u specificeren om welke taken en bevoegdheden 
dit gaat? 

716.  Via het wetsvoorstel domein-overstijgende samenwerking wordt 



ingezet op betere samenwerking in de regio. Is hier ook een 
programma in voorzien tot personele uitwisseling? 

717.  Op welke beleidsartikelen is de 2,8% van de subsidies niet juridisch 
verplicht van toepassing? Om welke subsidies gaat het? 

718.  Wat is de reden dat over het algemeen er in 2022 € 16 miljoen extra 
aan subsidies wordt uitgegeven binnen artikel 2.1, is dat covid-
gerelateerd en waarom is voor 2023 geprognosticeerd dit terug te 
brengen met € 60 miljoen naar € 177 miljoen? 

719.  Welk deel van de subsidies en opdrachten voor medisch specialistische 
zorg is bedoeld om geneesmiddelen sneller bij de patiënt te krijgen? 
Kunt u een specificatie geven? 

720.  Kunt u nader uitleggen wat u bedoeldt met deze passage “”gezien de 
jaarlijkse onderuitputting wordt in 2022 ter dekking van problematiek 
op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt op 
subsidies Medisch Specialistische Zorg”? 

721.  Op welke manier wordt de € 59,6 miljoen voor onderzoek naar kanker 
besteed? Wordt ook onderzocht waarom Nederland in sommige 
kankerbehandelingen slechter scoort dan andere landen in Europa? 
Waarom is de oprichting van een Nationaal Kankerplan niet 
overwogen? 

722.  Voor oncologie is in 2022 € 59,6 miljoen beschikbaar, hoe wordt 
ingezet op het leven na en met kanker (psychosociale hulp en 
begeleiding)? 

723.  Wat houdt de taakstellende korting op subsidies medisch 
specialistische zorg precies in? Wat zijn daarvan de gevolgen? Hoe kan 
het dan dat het budget in 2022 groter is dan de beschikbare middelen? 

724.  Kunt u aangeven op welke manier de € 59,6 miljoen voor onderzoek 
naar kanker besteed gaat worden? Hoe waarborgt u dat de vondsten 
uit dit onderzoek ook vertaald kunnen worden naar betere zorg voor 
de patiënt? 

725.  Kunt u nader specificeren welke organisaties uit het aan oncologie 
gereserveerde bedrag van € 59,6 miljoen een bijdrage ontvangen? 
Kunt u ook specificeren hoe deze bedragen zich tot elkaar verhouden? 

726.  Kunt u uiteenzetten hoe het gereserveerde geld voor fundamenteel, 
translationeel en klinisch kankeronderzoek besteed gaat worden? 

727.  In hoeverre wordt ingezet op publiek-private samenwerkingen om 
kankeronderzoek te bevorderen? 

728.  Op welke manier hangen de uitgaven voor oncologie samen met het 
Europees Kankerbestrijdingsplan? 

729.  Hoeveel oncologische geneesmiddelen zijn er in Nederland 



beschikbaar voor patiënten, hoeveel komen er elk jaar bij? Kunt u een 
vergelijking maken met andere landen waaronder Duitsland? 

730.  Kan aangegeven worden welke regio’s stappen willen zetten richting 
passende bekostiging voor integrale geboortezorg? 

731.  Worden de gestelde doelen van het actieplan Ambulancezorg eind 
2022 gehaald, aangezien het plan dan afloopt? 

732.  Kan er, sinds de laatste voortgangsbrief van 6 juli jl., een update 
gegeven worden van de sluitende aanpak voor personen met verward 
gedrag en kan aangegeven worden hoe de middelen hiervoor verdeeld 
worden? 

733.  Welke organisaties krijgen in 2022 subsidie (totaal € 10,8) voor de 
uitvoering van doelstellingen en activiteiten in het kader van 
suïcidepreventie? 

734.  Kunt u toelichten hoe in het programma Gender en Gezondheid 
aandacht wordt besteed aan hoe er vervolg wordt gegeven na afloop 
van het programma in 2022? 

735.  Waarom is er structureel nog € 11 miljoen beschikbaar voor de 
implementatie en uitvoering van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz), is dit bedrag in 2021 volledig gebruikt en is 
de verwachting dat dit voor 2022 ook zal gebeuren? 

736.  Kan een overzicht worden gegeven van de bedragen die de afgelopen 
vier jaar zijn uitgegeven aan het informeren van de bevolking over 
orgaandonatie? 

737.  Gaat het bij het informeren van de bevolking over orgaandonatie enkel 
over de nieuwe Donorwet, of wordt ook gewezen op flankerende 
maatregelen ter stimulering van orgaandonatie? Welk bedrag is 
hiermee gemoeid? 

738.  Hoe heeft de wachtlijst voor orgaandonatie zich in de afgelopen vier 
jaar ontwikkeld? Kan het eerste effect van de nieuwe Donorwet al 
worden gemeten? 

739.  Welke bedragen zijn gereserveerd voor het stimuleren van 
orgaandonatie na euthanasie, de nierteams aan huis en het onder de 
aandacht brengen van de mogelijkheid van orgaandonatie bij 
patiëntenverenigingen voor spierziekten zoals ALS? 

740.  Is compensatie beschikbaar voor de extra inspanning die het 
specialisten aan beide kanten kost om orgaandonatie na euthanasie te 
faciliteren? 

741.  Kunt u nader uiteenzetten waar de € 3,9 miljoen voor het uitvoeren 
van opdrachten ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid in de geestelijke curatieve gezondheidszorg voor 



bedoeld is? 

742.  Kunt u aangeven hoeveel stamceldonoren er nu in Nederland 
geregistreerd staan? Kunt u inzichtelijk maken wat het effect van 
wervingscampagnes is geweest? 

743.  Waarom ontbreekt het budget voor de Kickstart Medicatieoverdracht, 
een programma dat valt onder lopend beleid? 

744.  Wanneer wordt het budget voor de Kickstart Medicatieoverdracht wel 
vrijgegeven zodat deze Kickstart zo snel mogelijk van start kan gaan? 

745.  Hoe verhoudt het niet beschikbaar stellen van budget voor de Kickstart 
zich tot de benodigde financiering van het gehele programma 
Medicatieoverdracht? 

746.  Aan het Nationaal Farmaceutisch Kennis- en adviescentrum is een 
meerjarige subsidie (in 2022 € 4,1 miljoen) verstrekt, kunt u aangeven 
dat deze middelen ingezet worden om de productie van de beschreven 
therapieën op locatie niet ziet op valorisatie van kennis maar juist 
ingezet moeten worden voor de doorontwikkeling van 
geneesmiddelen die zonder deze ondersteuning niet bij de patiënt 
komen omdat de farmaceutische sector dergelijke therapieën niet 
oppakt, links laat liggen of omdat de prijs van de farmaceut tot een 
exces leidt? 

747.  Kunt u toelichten hoeveel kosten van de € 3,9 miljoen dat beschikbaar 
wordt gesteld voor het uitvoeren van opdrachten ter bevordering van 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de geestelijke 
curatieve gezondheidszorg gaat naar bevordering van toegankelijkheid 
en hoe hier in invulling aan wordt gegeven? 

748.  Hoe verhoudt het niet beschikbaar stellen van budget voor de Kickstart 
zich tot de benodigde financiering van het gehele programma 
Medicatieoverdracht? 

  

749.  Kunt u toelichten hoe de VIPP-regeling Farmacie de positie van de 
patiënt versterkt en welk deel van de € 33,0 miljoen specifiek daarop is 
gericht? 

  

750.  Kunt u specificeren op welke therapieën en voor welke doelgroepen de 
meerjarige subsidie (in 2022 € 4,1 miljoen) aan het Nationaal 
Farmaceutisch Kennisadviescentrum (NFKC) zich richt? 

  

751.  Kunt u toelichten of de meerjarige subsidie (in 2022 € 4,1 miljoen) aan 
het NFKC zich richt op doorontwikkeling van geneesmiddelen die niet 
bij de patiënt komen, omdat de farmaceutische sector deze 
geneesmiddelen niet oppakt? 

  

752.  Waarom is veel minder geld uitgetrokken voor medische producten?   

753.  Hoeveel nieuwe geneesmiddelen zitten er de komende vier jaar aan te   



komen volgens de Horizonscan? 

754.  In hoeverre zijn de bedragen voor het stimuleren van lokale productie 
in het kader van de pandemische paraatheid voldoende? Wat gaat 
precies met het geld gedaan worden? 

  

755.  Waar wordt uit het budget van de ggz € 33,1 miljoen voor 2022 een 
bijdrage gehaald van € 14,8 miljoen in verband met de subsidieregeling 
Medisch noodzakelijke zorg onverzekerden? 

  

756.  Kunt u toelichten of er naast een Horizonscan Geneesmiddelen (€ 1 
miljoen) ook een Horizonscan Medische hulpmiddelen wordt 
uitgevoerd? 

  

757.  Kunt u aangeven hoe het opgezette Landelijk Coördinatiecentrum 
Geneesmiddelen (LCG) ook wordt ingezet om medicijntekorten, anders 
dan tegen covid-19, tegen te gaan? 

  

758.  Kan van de afgelopen vijf jaar een overzicht gegeven worden van de 
hoogte van de subsidies voor medisch noodzakelijke zorg aan 
onverzekerden? 

  

759.  Kan aangegeven worden, in het kader van de subsidieregeling 
Veelbelovende zorg, welke innovaties de afgelopen jaren op een 
veilige wijze en sneller dan voorheen in het basispakket gestroomd 
zijn? 

  

760.  Kan van de afgelopen vijf jaar een overzicht gegeven worden welke 
zorg uit het basispakket gestroomd is? Wat waren de belangrijkste 
oorzaken die ten grondslag lagen aan deze uitstroom? 

  

761.  Wat zijn de resultaten geweest van de regeling voor de 
voorwaardelijke pakkettoelating? In hoeverre heeft dit voldaan aan de 
doelen? Wat is ervan geleerd en welke lessen zijn daaruit getrokken 
voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg? 

  

762.  Welke kleine partijen de met de regeling Veelbelovende zorg 
ondersteund? Kunnen startup-bedrijven ook aanspraak maken op deze 
subsidie? 

  

763.  Welke kosten worden vergoed vanuit de subsidieregeling medisch 
noodzakelijke zorg onverzekerden? Welke kosten vallen daarbuiten? 

  

764.  Hoe snel krijgen mensen gemiddeld een reactie wanneer zij een klacht 
indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 
(SKGZ)? 

  

765.  Kunt u aangeven hoe in de begroting aandacht wordt besteed aan het 
oplossen van de opstoppingen bij het CAK in de doorverwijzing naar de 
ggz? 

  

766.  Kunt u toelichten hoe er in de begroting wordt gewerkt aan versnelling 
van het beoordelingsproces en beslissing over opname in het 

  



basispakket van nieuwe geneesmiddelen? 

767.  Wat is de verhouding tussen specialisten in loondienst en 
vrijgevestigde specialisten? In hoeveel ziekenhuizen werken de 
specialisten in loondienst? Wat verdienen zij gemiddeld en wat 
verdienen de vrijgevestigde specialisten? 

  

768.  Welke maatregelen op het gebied van e-health zijn tot nu toe ingezet 
om de wachtlijsten te verminderen en op welke manier? Welke 
resultaten zijn met de inzet van e-health tot nu toe bereikt om de 
wachtlijsten te verminderen? 

  

769.  Hoe wordt de afname van participatie van ouderen boven de 75 jaar in 
het afgelopen jaar verklaard? 

  

770.  Kunt u toelichten hoe de inzet van e-health in de ggz ook na 2021 
wordt gewaarborgd? 

  

771.  Hoe groot is de gemiddelde huisartsenpraktijk? Kunt u een overzicht 
van de afgelopen 10 jaar geven? 

  

772.  Kunt u een overzicht geven van alle bedragen die beschikbaar zijn voor 
digitalisering in de zorg, digitale zorg, e-health en (digitale) 
gegevensuitwisseling, aangezien hier op verschillende plekken in de 
begroting budgetten voor staan? 

  

773.  Kunt u aangeven hoe vaak en voor wat voor zorg er gebruik gemaakt 
wordt van de regeling financiering zorg aan illegalen en andere 
onverzekerbare vreemdelingen? 

  

774.  Hoeveel wanbetalers voor de zorgpremie zijn er? Wat is het totale 
bedrag aan achterstallige zorgpremie dat openstaat en wat zijn de 
verwachtingen om dit bedrag alsnog te incasseren? 

  

775.  Hoe wordt in 2020 het ruim € 4 miljoen beschikbare budget voor de 
subsidieregeling De Juiste Zorg op de Juiste Plek verdeeld? Is hierbij 
specifieke aandacht voor de doelgroep van mensen met dementie? 

  

776.  In hoeverre biedt de Wmo 2015 gemeenten de mogelijkheid om in een 
keukentafelgesprek iemands aanspraak op zorg en ondersteuning af te 
wijzen? Hoe kan worden gestuurd op doelmatigheid? 

  

777.  Waarom is er maar € 1,5 miljard beschikbaar voor de Wlz, terwijl in de 
bestuurlijke afspraken wonen en zorg € 2 miljard was afgesproken? 

  

778.  Wat zijn tot nu toe de resultaten van de afspraken in de landelijke 
aanpak ‘Samen sterk voor mantelzorg’? 

  

779.  Kan al iets gezegd worden over de resultaten van het programma 
Langer Thuis, dat eind 2021 zal aflopen? 

  

780.  In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen uit het programma Eén 
tegen eenzaamheid gehaald? Kunt u hierbij onderscheid maken per 

  



doel? 

781.  In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen van het programma Langer 
Thuis, dat eind 2021 stopt, behaald? Kunt u deze vraag per doel 
beantwoorden? 

  

782.  Kunt u aangeven wanneer de evaluatie van het programma Onbeperkt 
Meedoen! wordt verwacht? 

  

783.  Kunt u aangeven of het programma Eén tegen eenzaamheid, waar 
momenteel alleen ouderen als doelgroep wordt gesteld, ook kan 
worden uitgebreid naar andere doelgroepen en zo ja, naar welke 
doelgroepen? 

  

784.  Waar is in 2020 geld voor inclusiviteit besteed en waarom wordt daar 
in 2022 minder aan besteed? 

  

785.  Wat is de reden dat de subsidies voor Passende zorg en levensbrede 
ondersteuning en Inclusieve samenleving worden gehalveerd in 2022? 

  

786.  Waarom voorziet de begroting vanaf 2022 op de post ‘Palliatieve zorg 
en ondersteuning’ structureel een lager bedrag dan voorzien voor 
2021? Kunt u een lijst overleggen van organisaties (vrijwilligers en 
netwerken die deze zorg verlenen) die een bijdrage ontvangen uit deze 
gelden? 

  

787.  Kunt u aangeven hoe en waarom de kosten voor een inclusieve 
samenleving in 2020 zakten van bijna € 71 miljoen naar € 14 miljoen in 
2021? Waarom daalden deze kosten in de opvolgende jaren nog meer? 

  

788.  Hoe groot is het huidige tandartsentekort in Nederland?   

789.  Kunt u een overzicht geven van de tandartsendichtheid in Nederland 
per regio? 

  

790.  Is een verband tussen de nationale spreiding van tandartsen en lokale 
verschillen in mondgezondheid? Kunt u uw antwoord onderbouwen 
met cijfers per regio? 

  

791.  Wat zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de 
geografische spreiding van tandartsen? Kunt u in ieder geval de invloed 
van de opleidingsplaats hierin meenemen? 

  

792.  Kunt u een overzicht voor de komende tien jaar geven van het aantal 
fte’s van tandartsen dat per jaar nodig is om aan de groeiende 
zorgvraag te kunnen voldoen? 

  

793.  Kunt u voor de komende tien jaar een inschatting maken van het 
aantal fte’s van tandartsen dat beschikbaar is, waarbij rekening wordt 
gehouden met de vergrijzende beroepsgroep? 

  

794.  Kunt u voor de komende tien jaar een inschatting maken van het 
aantal fte’s van tandartsen dat per jaar nodig is om aan de groeiende 

  



zorgvraag te voldoen? 

795.  Kunt u voor komende tien jaar een inschatting maken van het aantal 
fte’s tandartsen dat naar schatting beschikbaar is – rekening houdend 
met de vergrijsde beroepsgroep? 

  

796.  Kunt u voor de komende tien jaar een inschatting making van het 
verwachte tekort aan tandartsen wanneer het aantal 
opleidingsplaatsen niet wordt verruimd – rekening houdend met de 
opleidingsduur van zes jaar en de vergrijsde beroepsgroep? 

  

797.  Welke concrete acties worden ondernomen met de € 5 miljoen die 
beschikbaar is voor het verbeteren van cliëntondersteuning? 

  

798.  Waarom is in de € 17,2 miljoen subsidie voor MantelzorgNL - ten 
behoeve van brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren, 
Stimulering e-health thuis, actieprogramma Schadelijke praktijken en 
opvang mensenhandel - geen budget opgenomen voor de stimulering 
van informele zorg en ondersteuning van mensen die leven met en na 
kanker? 

  

799.  Welke concrete resultaten heeft de Stimuleringsregeling E-Health 
Thuis (SET) opgeleverd voor cliënten in de langdurige zorg? 

  

800.  Wat is de reden voor het afschalen van de SET?   

801.  Is ook voorzien in beschikbaarheid van taaltolken bij bijvoorbeeld 
linguïstisch onderzoek, om zo zorgpersoneel te ontlasten en een goede 
diagnose te kunnen stellen? 

  

802.  Waarom is in 2022 € 4,4 miljoen beschikbaar voor het programma 
Langer Thuis, terwijl op pagina 63 te lezen valt dat dit programma in 
2021 wordt afgerond? 

  

803.  Kunt u aangeven wat de inzet is van het programma Thuis in het 
Verpleeghuis en wat bewoners hiervan mogen verwachten en van 
gaan merken? Kunt u aangeven hoe u de Kamer hierover zal 
informeren? 

  

804.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? 

  

805.  In hoeverre wordt voldaan aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
als het gaat om de personeelsbezetting? Hoeveel fte en hoeveel 
zorgmedewerkers in absolute aantallen komen we op dit moment te 
kort om te kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? 
Kunt u een concreet getal geven? 

  

806.  In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen uit het programma 
Volwaardig leven behaald? In hoeverre zijn de vooraf gestelde doelen 
uit het programma Thuis in het Verpleeghuis behaald? Kunt u deze 
vraag per doel beantwoorden? 

  



807.  Kunt u aangeven waar de borging van € 29,1 miljoen van het 
programma Thuis in het Verpleeghuis naartoe gaat? 

  

808.  Kunt u aangeven wat de te verwachten resultaten zijn van het 
programma Thuis in het Verpleeghuis? 

  

809.  Kunt u aangeven wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over de 
voortgang van het programma Thuis in het Verpleeghuis? 

  

810.  Wordt met het subsidiegeld voor vrijwilligers en netwerken die 
palliatieve zorg verlenen ook geïnvesteerd in personeel die deze vaak 
arbeidsintensieve zorg leveren? 

  

811.  Is er, naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer, geld gereserveerd voor het verbeteren van de 
toegankelijkheid van palliatieve terminale zorg? Zo ja, op welke 
manier? Zo nee, waarom niet? 

  

812.  Bestaat de mogelijkheid tot vergoeding van een dubbel consult voor 
zorgverlening rondom de laatste levensfase om het gesprek over 
levenseindewensen te voeren en zo ja, in hoeverre wordt hier gebruik 
van gemaakt? 

  

813.  Hoeveel subsidie zal het Expertisecentrum Euthanasie in 2022 
ontvangen en hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren? Is in de 
vaststelling van dit bedrag rekening gehouden met de toegenomen 
wachtlijsten bij het Expertisecentrum Euthanasie, de uitbreiding van 
diens takenpakket en diens positie als kenniscentrum op het gebied 
van levenseindevragen? 

  

814.  Hoeveel mensen met een mobiliteitsbeperking maken in 2021 gebruik 
van het bovenregionaal sociaalrecreatief vervoer en voor hoeveel 
mensen is dat in 2022 begroot? 

  

815.  Kunt u aangeven hoeveel in 2022 minder beschikbaar is voor de 
programma’s Onbeperkt meedoen! en Waardig ouder worden? 

  

816.  Kunt u aangeven waarom de subsidie Palliatieve zorg en ondersteuning 
wordt verlengd met slechts vijf jaar? Welke mogelijkheden ziet u om 
hierin blijvend te ondersteunen in relatie tot de te verwachten 
toekomstige zorg en ondersteuningsvraag? 

  

817.  Kunt u aangeven hoe de € 59,6 miljoen die beschikbaar wordt gesteld 
voor oncologie, verdeeld wordt onder de beschreven doelen en 
specifiek welk deel daarvan naar palliatieve zorg gaat? 

  

818.  Kunt u toelichten op welke manier er in de bekostiging die is 
vrijgemaakt voor palliatieve zorg (€ 42,7 miljoen) aandacht wordt 
besteed aan een tijdige overgang van curatieve naar palliatieve zorg? 

  

819.  Kunt u toelichten op welke manier er in de bekostiging die is 
vrijgemaakt voor palliatieve zorg (€ 42,7 miljoen) aandacht wordt 
besteed aan het verbeteren van informatie voor de patiënt en 

  



naasten? 

820.  Kunt u toelichten op welke manier er in de bekostiging die is 
vrijgemaakt voor palliatieve zorg (€ 42,7 miljoen) aandacht wordt 
besteed aan het creëren van één duidelijk aanspreekpunt voor de 
patiënt en naasten? 

  

821.  Kan worden gespecificeerd welk bedrag beschikbaar is voor de 
doorontwikkeling van het PGB 2.0 systeem en welke concrete acties 
hier in het komende jaar aan worden verbonden? 

  

822.  Wordt in de komende jaren een stijging van de pgb-uitgaven 
verwacht? 

  

823.  Hoeveel meldingen van zorgfraude binnen de Zvw zijn in 2020 en 2021 
bij de toezichthouders binnengekomen? Welke vormen van fraude 
betroffen deze meldingen? 

  

824.  Wordt de apotheekzorg en vrijgevestigde psychiaters meegenomen in 
de voorbereidingen van het vervolg van het actieprogramma Werken 
in de Zorg in 2022? 

  

825.  Zijn bij de doorrekeningen om artsen in loondienst te nemen ook de 
(vrijgevestigde) psychiaters meegenomen? 

  

826.  Wat heeft het programma (Ont)Regel de Zorg concreet opgeleverd in 
de afgelopen jaren en wat juist niet? 

  

827.  Is al specifiek aan te geven hoe het thema zeggenschap concreet 
uitgewerkt gaat worden? Wat is het stappenplan? 

  

828.  Wanneer kan de Kamer het voorstel voor een vervolg op het 
programma Werken in de Zorg verwachten? 

  

829.  Wanneer komt de volgende update over de voortgang van het 
programma (Ont)Regel de Zorg? 

  

830.  Welke inspanningen zullen worden gedaan om het voor 
zorgprofessionals aantrekkelijk te maken om in de sector zorg en 
welzijn te gaan en blijven werken, nu het actieprogramma Werken in 
de Zorg afloopt? 

  

831.  Hoeveel zorgmedewerkers heeft het actieprogramma Werken in de 
Zorg netto concreet opgeleverd? In hoeverre zijn de vooraf gestelde 
doelen uit het actieprogramma behaald? Kunt u deze vraag per doel 
beantwoorden? 

  

832.  Hoeveel geld is nodig voor het volledig uitvoeren van de 
meerjarenagenda Wegiz - indien het wetsvoorstel Wegiz wordt 
aangenomen? 

  

833.  Wat is de schatting van kosten voor het invoeren van een landelijke 
Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in Nederland, bijvoorbeeld door 
een aanbieder te vragen alle zorgaanbieders in Nederland te voorzien 

  



van een EPD? 

834.  Wanneer is de meerjarenagenda Wegiz gereed? Hoe wordt hieraan 
gewerkt? 

  

835.  Is er een concreet stappenplan beschikbaar van het versneller van de 
BIG-procedure van statushouders? 

  

836.  Hoeveel geld is nodig om alle zorgaanbieders aan te laten sluiten bij Z-
CERT? Hoeveel geld is nodig voor de jeugdzorg en GGD’en specifiek? 

  

837.  Kunt u aangeven hoeveel procent van de zorginstellingen op dit 
moment zijn gecertificeerd voor de NEN 7510 normen voor 
informatiebeveiliging in de zorg? 

  

838.  Welke voorzieningen zijn nodig om elektronische gegevensuitwisseling 
te intensiveren? Klopt het dat daarbij geen geld beschikbaar is voor 
een data-infrastructuur? 

  

839.  Hoe wordt in kaart gebracht of zorgorganisaties voldoen aan de eisen 
(NEN 7510) voor informatiebeveiliging? Wordt door een onafhankelijke 
partij vastgesteld of zorginstellingen aan de eisen voldoen?  

  

840.  Hoeveel zorgaanbieders zijn in 2021 aangesloten op DigiD en de 
machtigingsvoorziening? 

  

841.  Hoe gaat u bevorderen dat zorginstellingen aantoonbaar zorgen voor 
betere informatiebeveiliging? 

  

842.  Bent u bereid te overwegen een verplichte rapportage over het beleid 
rondom informatiebeveiliging in te stellen voor alle zorgorganisaties? 

  

843.  Wil u de mogelijkheden in kaart brengen om certificering (NEN 7510) 
voor zorgorganisaties verplicht te stellen? 

  

844.  Waarom zijn subsidies aan de arbeidsmarkt/beroepenstructuur 
ongeveer € 1 miljard lager dan in 2021? 

  

845.  Waarom worden binnen de opdrachten voor de positie cliënt en 
transparantie van zorg de uitgaven teruggeschroefd van € 35 miljoen 
naar € 8,6 miljoen? 

  

846.  Hoeveel procent van artikel 4.3 in de begroting van VWS, aangaande 
de subsidie voor maatschappelijke diensttijd, is juridisch verplicht? 

  

847.  Is, kijkend naar afgelopen jaren en dan met name 2018 en 2019, het de 
voorspelling dat de volledige € 94,7 miljoen bestemd voor 
maatschappelijke diensttijd ook wordt ingezet in 2022? Waarom wel of 
waarom niet? 

  

848.  Kunt u uiteenzetten hoe de € 94,7 miljoen bestemd voor 
maatschappelijke diensttijd is opgebouwd? Welke berekening schuilt 
daar achter? 

  



849.  Op welke subartikelen zijn de uitgaven niet juridisch verplicht, gegeven 
het feit dat van het beschikbare budget van de subsidies in artikel 4 
van de € 804,4 miljoen 98,6% juridisch verplicht is? Kunt u dat verder 
uitsplitsen? 

  

850.  Waarom daalt de komende jaren de bijdrage aan het Zorginstituut 
Nederland terwijl het Zorginstituut er steeds meer taken en 
werkzaamheden bij krijgt en intussen al hopeloos achterloopt met het 
beoordelen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen? 

  

851.  Hoeveel nieuwe geneesmiddelen beoordeelt het Zorginstituut 
jaarlijks? 

  

852.  Hoe komt het dat de uitgaven voor de maatschappelijke d iensttijd hier 
over 2020 € 0 zijn en in 2022 ineens € 95 miljoen? 

  

853.  Op welke subartikelen zijn de uitgaven niet juridisch verplicht, gegeven 
het feit dat van het beschikbare budget voor de opdrachten in artikel 4 
van de € 57,4 miljoen 87,8% juridisch verplicht is? Kunt u dat verder 
uitsplitsen? 

  

854.  Is de € 27 miljoen die u beschikbaar stelt voor de opleiding van artsen 
op het gebied van infectieziektebestrijding, TBC, medische milieukunde 
en jeugdgezondheidszorg ook het totaalbedrag dat u uittrekt voor de 
opleiding van artsen in deze sectoren? Zo nee, hoe ziet de totale 
financiering van deze opleidingen eruit? 

  

855.  Acht u de € 27 miljoen voor de opleiding van artsen op het gebied van 
infectieziektebestrijding, TBC, medische milieukunde en 
jeugdgezondheidszorg voldoende? 

  

856.  Wat zijn de jaarlijkse kosten indien ook Rotterdam een opleiding krijgt 
voor tandartsen? Is het volgens het capaciteitsorgaan nodig dat deze 
wordt opgestart? 

  

857.  Hoeveel vergunningaanvragen zijn er binnengekomen naar aanleiding 
van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), die per 1 januari 2022 in 
zal gaan? Naar hoeveel organisaties is een brief verstuurd over de 
vergunningplicht onder de Wtza? 

  

858.  Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er beschikbaar via de in 2022 lopende 
regeling Opleiding in een jeugd-ggz-instelling? 

  

859.  Hoeveel zorgmedewerkers heeft de Subsidieregeling Stagefonds Zorg 
netto concreet opgeleverd? 

  

860.  Is al aan te geven hoeveel tandartsen en gz-psychologen opgeleid gaan 
worden in 2022? 

  

861.  Hoeveel mensen zijn er sinds de start van de subsidie SectorplanPlus in 
2017 ingestroomd? 

  

862.  Worden de voortgang en het effect van de inzet van het   



communicatietraject Zorg van Nu periodiek geëvalueerd? Welke 
partijen en organisaties zijn daarbij betrokken? 

863.  Komen er van communicatietraject Zorg van Nu ook 
voortgangrapportages over 2020 en 2021 beschikbaar, aangezien de 
laatste dateert uit 2018/2019? Zo ja, wanneer zijn deze gereed? 

  

864.  Worden de voortgang en het effect van de inzet van het 
communicatietraject Zorg van Nu periodiek geëvalueerd? Welke 
partijen en organisaties zijn daarbij betrokken? 

  

865.  Welke voorbeelden zijn er op dit moment in het zorgveld van het 
gebruik van Artificiële Intelligentie en andere vormen van meervoudig 
gebruik van medische data? 

  

866.  Hoeveel is het procent niet-juridisch verplicht van de maatschappelijke 
diensttijd voor 2022? Is er sprake van onder uitputting in 2021 van de 
maatschappelijke diensttijd? 

  

867.  Is er al zicht op de invulling van de bijzondere uitkeringen die 
beschikbaar zijn om verschillende activiteiten op de BES-eilanden te 
ondersteunen? 

  

868.  Is er enig zicht op hoeveel gemeenten de € 1,3 miljard extra voor de 
tekorten vanwege de jeugdzorg ook echt gaan inzetten voor de 
jeugdzorg en niet om gaten op de begroting in te vullen? 

  

869.  Wordt er gekeken naar evidence-based behandelmethoden?   

870.  Hoeveel gemeenten maken gebruik van open house-aanbestedingen 
bij hun zorginkoop? Van hoeveel van de langdurige contracten met 
zorgaanbieders worden gemonitord en/of onderzocht welke effecten 
dit heeft op de gemeentefinanciën? 

  

871.  Hoe wordt de jeugdhulp merkbaar en meetbaar verbeterd en waaruit 
blijkt dat? 

  

872.  Hoeveel meldingen van zorgfraude en zorgverwaarlozing bij 
jeugdhulpaanbieders hebben de IGJ en het Informatie Knooppunt 
Zorgfraude in 2020 en 2021 binnengekregen? 

  

873.  Hoe ver is de hervormingsagenda gevorderd?   

874.  Kan de Kamer een voortgangsbrief krijgen over de 
hervormingsagenda? 

  

875.  Wordt in de hervormingsagenda toegewerkt naar financiële 
houdbaarheid van het jeugdzorgstelsel? 

  

876.  Wordt er een voorstel gedaan voor de reikwijdte van de Jeugdwet?   

877.  Wanneer is de consultatieronde voor het toekomstscenario kind- en 
gezinsbescherming afgerond? 

  



878.  Hoe wordt de al eerder toegezegde € 300 miljoen extra voor jeugdzorg 
in 2022 besteedt? Kunt u specifiëren waar het naar toe gaat? 

  

879.  Wat als gemeenten de besparing van € 214 miljoen in 2022 op de 
jeugdzorg niet voor elkaar krijgen? Blijft de € 1,3 miljard extra dan 
staan of wordt daarop gekort? 

  

880.  Kunt u toelichten hoe u de samenhang tussen de hervormingsagenda 
jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet? 

  

881.  Hoeveel gaat het opzetten van de hervormingsagenda kosten? Hoeveel 
geld is daarvoor gereserveerd? 

  

882.  Klopt het dat het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) stopt per 
1 januari 2022? Zo ja, waarom stopt dit project? Hoe worden de taken 
van dit team overgenomen of opgevolgd? Hoeveel geld is hiervoor 
uitgetrokken? 

  

883.  Hoeveel procent van het geld dat in 2022 naar jeugdzorg gaat komt 
terecht bij coördinatiekosten en hoeveel naar daadwerkelijke zorg aan 
jongeren? Hoeveel procent van het geld is er in 2021 opgegaan aan 
coördinatiekosten? In hoeverre zijn administratieve lasten 
teruggedrongen? Is daar een overzicht van? 

  

884.  Hoeveel signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel 
misbruik zijn er in 2020 en 2021 binnengekomen bij Veilig Thuis en via 
apothekers met het codewoord ‘masker 19’? 

  

885.  In hoeveel gevallen is er opvolging gegeven aan gemelde signalen van 
kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik bij Veilig 
Thuis en via apothekers? 

  

886.  Bij hoeveel kinderen is er jaarlijks sprake van kindermishandeling? Is 
dit aantal gestegen de afgelopen jaren? Zo ja met hoeveel? Kunt u de 
cijfers van de afgelopen vijf jaar geven? 

  

887.  Hoeveel van de € 50 miljoen extra voor de crisiscapaciteit in de jeugd-
ggz is al uitgegeven? Tot hoeveel extra plekken heeft dit geld geleid? 

  

888.  Hoeveel jongeren zitten er op dit moment nog in de JeugdzorgPlus?   

889.  Hoeveel expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek 
zijn er inmiddels opgezet? Zijn alle expertisecentra inmiddels in 
gebruik? Hoeveel plekken (bedden) zijn er in deze expertisecentra voor 
jongeren die acuut hulp nodig hebben? Waaraan wordt de jaarlijkse € 
26 miljoen besteed? Waar zal het in 2022 naartoe gaan? Is de € 26 
miljoen genoeg of komen de centra geld tekort? 

  

890.  Om welke niet volledig uitgeputte subsidies bij jeugd gaat het? 
Hoeveel is er per subsidie overgebleven? 

  

891.  Aan welke doelstellingen wordt gedacht bij het door ontwikkelen van 
de Sportakkoorden? 

  



892.  Hoeveel sporttalenten op CTO’s hebben door de coronacrisis hun 
carrière beëindigd? 

  

893.  Welke schade heeft de coronacrisis aan het talent herkennings- en 
ontwikkelingsproces geleden? 

  

894.  Welke uitvoeringskosten heeft de sportraad tot nu toe gemaakt?   

895.  Over hoeveel fte beschikt de NLsportraad?   

896.  Hoeveel gevraagde adviezen en ongevraagde adviezen heeft de 
NLsportraad geschreven? 

  

897.  Voor welke taak is de NLsportraad in de basis opgericht?   

898.  Wat zijn de onkostenvergoedingen voor de leden van de NLsportraad?   

899.  Wat is de reden dat leden van de NLsportraad afscheid hebben 
genomen? 

  

900.  Is er om ruimte te maken binnen de begroting van VWS voor gekozen 
om te bezuinigen op artikel 6, Sport en Bewegen? Zo ja, waarvoor is 
deze bezuiniging ingezet? Zo nee, wat verklaart de significante daling 
bij sport en bewegen - die niet te zien is in andere begrotingsartikelen? 

  

901.  Hoeveel subsidie is er voor 2022 vrijgemaakt voor de preventie van 
matchfixing? Hoeveel was dit in 2021? Hoeveel kost het op jaarbasis 
om op een juiste manier preventie te bieden tegen matchfixing? 

  

902.  Wat zijn de jaarlijkse kosten die Centrum Veilige Sport, als onderdeel 
van NOC*NSF, momenteel heeft? 

  

903.  Wat zijn de jaarlijkse kosten om het Centrum Veilige Sport als 
onafhankelijke organisatie te laten opereren? 

  

904.  Wat waren de onderzoekskosten voor het rapport over de turnsport 
‘Ongelijke leggers’? 

  

905.  Op welke subartikelen zijn de uitgaven niet juridisch verplicht, gegeven 
het feit dat van het beschikbare budget van de subsidies in artikel 6 
van de € 164,2 miljoen 97,6% juridisch verplicht is? Kunt u dat verder 
uitsplitsen? 

  

906.  Op welke subartikelen zijn de uitgaven niet juridisch verplicht, gegeven 
het feit dat van het beschikbare budget voor de opdrachten in artikel 6 
is van de € 1,7 miljoen 64,9% juridisch verplicht i? Kunt u dat verder 
uitsplitsen? 

  

907.  Wat is het salaris van de algemeen directeur van NOC*NSF?   

908.  Wat is het salaris van de financieel directeur van NOC*NSF?   

909.  Wat is het salaris van de technisch directeur van NOC*NSF?   

910.  Is het stipendium geïndexeerd in de afgelopen jaren?   



911.  Hoeveel sporters maken gebruik van het stipendium?   

912.  Welke internationaal presterende sporters mogen geen gebruik maken 
van het stipendium? 

  

913.  Zijn er sportbonden die in rode cijfers verkeren? Zo ja welke?   

914.  Kunt u een overzicht geven welke bijdragen sportbonden van 
NOC*NSF krijgen? 

  

915.  Kunt u een lijst geven van alle subsidiënten van het ministerie van VWS 
met betrekking tot sport? Welk bedrag krijgen zij? 

  

916.  Vanaf welk bedrag leggen subsidiënten verantwoording aan u af?    

917.  Hoe kunnen signalen van subsidiemisbruik bij subsidienten die geen 
verantwoording bij het ministerie van VWS afleggen, bij u 
terechtkomen? 

  

918.  Wat is de reden dat in 2021 nog € 230 miljoen beschikbaar was voor 
subsidies in het sportakkoord en dit voor 2022 dit is teruggebracht 
naar € 77 miljoen? Welke subsidies worden niet meer gegeven en 
welke nog wel? 

  

919.  Wat is de reden dat in 2021 nog € 282 miljoen beschikbaar was voor 
bijdrage aan medeoverheden ten behoeve van het sportakkoord en dit 
voor 2022 is teruggebracht naar € 10 miljoen? Wat wordt in 2022 niet 
meer verstrekt en wat nog wel? 

  

920.  Kan aangegeven worden aan welke indicatoren gedacht wordt om de 
maatschappelijke waarde van topsport in bredere zin te laten zien? 

  

921.  Wat is de verwachte ontwikkeling van obesitas bij jongeren voor de 
komende vijf en tien jaar? 

  

922.  Welk effect heeft een derde lesuur bewegingsonderwijs in het 
basisonderwijs op het afremmen van obesitas bij kinderen? 

  

923.  Wat zijn de gezondheidskosten van obesitas bij kinderen?   

924.  Welke bijdrage heeft elke ondertekenaar van het sportakkoord tot nu 
toe geleverd? 

  

925.  Hoe is de ontwikkeling van het ledenaantal van sportverenigingen het 
afgelopen jaar en wat zijn de verwachtingen voor 2022? 

  

926.  Hoe vaak is er aanspraak gemaakt op het Fonds voor de Topsporter?   

927.  Welk deel van Team NL kan rondkomen van sport en is voor het 
andere deel van de sporters het stipendium voldoende? Welke eigen 
bijdrage wordt er door de sporters gemiddeld nog geleverd? 

  

928.  Hoeveel geld wordt er in 2022 naar verwachting terugbetaald door 
gemeenten als gevolg van de vaststellingen op de ‘Regeling specifieke 
uitkering stimulering sport’ 2020? Hoe komt het dat dit wordt 

  



terugbetaald? 

929.  Hoe is concreet geborgd dat de uitvoeringsorganisaties rondom 
pensioenen voor oorlogsslachtoffers en deelnemers aan het verzet zich 
aanpassen en dat dit zorgvuldig gebeurt? Is hier een invulling van 
bekend? 

  

930.  Klopt het dat er geen budget is vrijgemaakt voor de HERA?   

931.  Hoe wordt er ingespeeld op de toenemende vergrijzing?   

932.  Wat wordt er op dit moment allemaal gedaan met betrekking tot 
dementie? 

  

933.  Op welke (gezondheidszorg)thema’s zou samenwerking met andere 
EU-lidstaten, al dan niet in het verband van de EU-gezondheidsunie, 
geld kunnen besparen? 

  

934.  Waaruit bestaat de internationale samenwerking met andere landen 
die ook te maken hebben met een vergrijzende samenleving? 

  

935.  Hoeveel meldingen van zorgfraude en zorgverwaarlozing bij Wlz-
instellingen zijn in 2020 en 2021 binnengekomen bij de 
toezichthouders? 

  

936.  Wat is er de afgelopen jaren uitgegeven aan de Gezondheidsraad en 
wat zijn de budgetten voor de komende jaren? 

  

937.  Wordt er in de begroting geld vrijgemaakt voor het tegengaan van 
geneesmiddelentekorten, anders dan de aanpassing van het 
meldpunt? 

  

938.  Hoeveel geneesmiddelen zijn de afgelopen vier jaar goedgekeurd door 
het EMA en hoeveel daarvan zijn er nu in Nederland beschikbaar voor 
patiënten? Kunt u hierbij een vergelijking met andere Europese landen 
maken, waaronder Duitsland? 

  

939.  Hoeveel tijd zit er gemiddeld, minimaal en maximaal, tussen de 
goedkeuring van een nieuw geneesmiddel door het EMA en opname 
daarvan in het basispakket in Nederland? 

  

940.  Hoeveel nieuwe geneesmiddelen worden er jaarlijks door het EMA 
toegelaten? 

  

941.  Hoe worden de extra miljoenen die het RIVM vanaf 2022 jaarlijks krijgt 
voor hun essentiële infrastructuur besteed? Zijn dit bijvoorbeeld extra 
fte? Hoe worden deze verdeeld over de uitvoering van hun wettelijke 
taken, crisispreventie en crisisbeheersing? Is dit anders in tijden van 
crisis dan in tijden van “rust”? 

  

942.  Hoe is de groei van de zorguitgaven in de periode 2021 en 2025 van 
respectievelijk € 76,6 miljard en € 92,8 miljard opgebouwd? 

  

943.  Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van innovatie in de zorg om   



publieke uitgaven naar de zorgsector te verminderen, c.q. om minder 
handen aan het bed nodig te hebben? 

944.  Welke andere landen hebben ook te maken met grote stijgingen in de 
zorguitgaven? In hoeverre zijn deze te vergelijken met de Nederlandse 
situatie? 

  

945.  Welke beleidsmaatregelen treffen deze landen (of hebben deze landen 
in de afgelopen jaren getroffen) om de zorgkosten te drukken? Welke 
beleidsmaatregelen zijn hier succesvol gebleken? 

  

946.  Waarom wordt in ‘Figuur 1 Verwachte ontwikkeling van de netto 
zorguitgaven 2021-2025’ de y-as begonnen bij € 70 miljoen in plaats 
van bij € 0, terwijl dit een vertekenend beeld geeft van de ontwikkeling 
van de zorguitgaven? Bent u bereid om dit in het vervolg duidelijker 
weer te geven, door de y-as bij € 0 te laten beginnen? 

  

947.  Met hoeveel miljard euro zijn de netto zorguitgaven sinds 2012 minder 
gestegen dan de prognoses? Welk deel komt door de 
hoofdlijnenakkoorden? Wat was in 2012 de prognose voor de netto 
zorguitgaven in 2022? Wat was in 2017 de prognose voor de netto 
zorguitgaven in 2022? 

  

948.  Kunt u de stijging van € 16,8 miljard van de verwachte ontwikkeling 
van de netto zorguitgaven 2021-2025 uitsplitsen? Welk bedrag is 
gereserveerd voor loonstijging? Welk bedrag voor inflatie en 
dergelijke? Welk bedrag is gereserveerd voor bevolkingstoename? 
Welk bedrag voor vergrijzing? Welk bedrag voor geneesmiddelen? 
Kunt u een zo ruim mogelijke uiteenzetting geven? Welke van deze 
bedragen zijn zeker en welke zijn onzeker? 

  

949.  Hoe groot was de verwachte ontwikkeling van de netto zorguitgaven 
2017-2021 (periode kabinet-Rutte III)? Wat was de daadwerkelijke 
ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2017-2021? 

  

950.  Hoe groot was de verwachte ontwikkeling van de netto zorguitgaven 
2012-2017 (periode kabinet-Rutte II)? Wat was de daadwerkelijke 
ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2012-2017? 

  

951.  Hoe groot was de verwachte ontwikkeling van de netto zorguitgaven 
2012-2021 (kabinetten-Rutte II en III)? Wat was de daadwerkelijke 
ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2012-2021? 

  

952.  Hoe groot was de verwachte ontwikkeling van de netto zorguitgaven 
2012-2040? Hoe groot is de verwachte ontwikkeling van de netto 
zorguitgaven 2021-2040? 

  

953.  Nederland telde in 2010 16,8 miljoen inwoners, hoeveel zullen dat er 
in 2022 zijn? Wat is de prognose voor 2025? Welk deel van de 
verwachte ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2021-2025 is toe te 
schrijven aan immigratie, aangezien deze bevolkingstoename bijna 
volledig toe te schrijven is aan immigratie? 

  



954.  Welk deel van de netto zorguitgaven in 2021 is toe te schrijven aan de 
bevolkingstoename tussen 1995 en 2021 (toename bedraagt 2.050.571 
personen)? 

  

955.  Is er binnen het budget voor de apotheekzorg ook gedacht aan de 
apotheekhoudende huisarts en zo ja hoe? 

  

956.  Kunt u aangeven of apotheekzorg wordt meegenomen in de 
voorbereidingen van het vervolg van het actieprogramma Werken in 
de Zorg in 2022? 

  

957.  Hoeveel winst hebben de zorgverzekeraars gemaakt in 2020 en 
hoeveel is daarvan coronagerelateerd? Wat waren de winstmarges van 
de zorgverzekeraars de afgelopen vier jaar? 

  

958.  Wat kost het verlagen van het eigen risico met respectievelijk € 100 en 
€ 200? Wat kost de afschaffing van het eigen risico? 

  

959.  Hoeveel patiënten verbruiken jaarlijks hun eigen risico, in aantal en 
procentueel? 

  

960.  Wat betekent de grote geraamde groei (gemiddeld 5,5% per jaar) van 
de netto zorguitgaven van de Wlz voor de betaalbaarheid van zorg in 
Nederland? 

  

961.  Welke factoren spelen naast de demografische ontwikkelingen een rol 
in het tot stand komen van raming van de netto zorguitgaven voor de 
Wlz? 

  

962.  Wat kost de toelating van fysiotherapie tot het basispakket voor 
chronisch zieken? 

  

963.  Wat kost de toelating van mondzorg voor volwassenen tot het 
basispakket? 

  

964.  Verwacht u dat de € 8,7 miljoen die is begroot voor de regeling 
Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg in 2022 
voldoende zal zijn? Verwacht u dat deze regeling nog verlengd zal 
moeten worden? 

  

965.  Hoe is terug te zien in tabel 7 dat wordt ingezet op De Juiste Zorg op de 
Juiste Plek en op een verschuiving van de tweede- naar de 
eerstelijnszorg? 

  

966.  Op basis van welke factoren is rekening gehouden met structurele 
daling van € 5 miljoen voor tandheelkundige zorg in de Wlz? 

  

967.  Wat zijn de redenen voor de meerkosten van de in- en uitvoering, wat 
blijkt uit de rapportage over de financiële impact van de Wet zorg en 
dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 
(Wzd)?  

  

968.  Wat wordt precies bedoeld met ‘niet geheel’ inzake de hogere   



uitgaven van de Wlz door de overheveling van de ggz naar de Wlz? 

969.  Kunt u aangeven hoeveel de nacalculatie overheveling hulpmiddelen 
Wlz 2022 bedraagt? 

  

970.  Kunt u het budget van de gehandicaptenzorg (ruim € 8 miljard) 
uitsplitsen naar de verschillende zorgzwaartepakketten? 

  

971.  Kunt u aangeven hoeveel minder baten eigen bijdragen u verwacht in 
de Wlz in 2022? 

  

972.  Kunt u figuur 6 in absolute getallen aanleveren in plaats van in 
percentages? 

  

973.  Wat is de verwachte groei (nu 1,7%) van het bedrag dat de gemiddelde 
Nederlander jaarlijks aan zorg betaalt als de uitgaven in de Wlz en Zvw 
met gemiddeld 5,5 procent per jaar blijven stijgen? 

  

974.  Kunt u een overzicht geven van het daadwerkelijk gerealiseerde 
percentage van de 50/50 regel van de afgelopen vijf jaar? 

  

975.  Welke Europese (aanbestedings)regels zouden voorschrijven dat nooit 
afgeweken mag worden van de 50/50-regel? Kunt u een 
oorspronkelijke bron vanuit de EC/EU delen waar dit in staat? 

  

976.  Hoe ontwikkelde de zorgpremie zich de afgelopen vier jaar? Wat is de 
verwachting voor de komende vier jaar? 

  

977.  Wat houdt de correctie op de 50/50-regel precies in, die leidt tot een 
daling van € 0,6 miljard van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)? 

  

978.  Hoe hebben de reserves van de zorgverzekeraars zich de afgelopen 
vier jaar ontwikkelt? 

  

979.  Hoeveel zou de nominale premie per maand kunnen worden verlaagd 
als de IAB voor 2022 niet zou worden verlaagd, maar 7,0% zou blijven 
(en de 50/50 systematiek dus losgelaten zou worden)? 

  

980.  Kunt u een uitbreiding van de tabel Verdeling van de zorglasten 
(bedragen x € 1 miljard) over de afgelopen tien jaar geven? 

  

981.  Kan van de afgelopen vijf jaar een overzicht gegeven worden van wat 
een volwassene in Nederland jaarlijks aan collectief gefinancierde zorg 
betaalt? 

  

982.  Hoe wordt de € 14 miljoen besteed die extra beschikbaar is voor 
onderzoek naar long covid? Hoeveel gaat naar internationaal 
onderzoek? 

  

983.  Waarvoor is het extra geld voor gezondheidsonderzoek bij rampen 
voor bestemd? Kunt u dat uiteenzetten? 

  

984.  Waarom is het programma Kansrijke Start niet begroot na 2022?   

985.  Waarom krijgt het RIVM € 10 miljoen extra voor hun werkzaamheden   



ten opzichte van 2021? 

986.  Waarvoor is de € 15 miljoen compensatie voor de veiligheidsregio 
bestemd? 

  

987.  Waar is het bedrag voor de pandemische paraatheid van € 6 miljoen 
op gebaseerd? 

  

988.  Kunt u nader toelichten hoe de € 134 miljoen voor het reserveren van 
coronavaccinaties voor volgend jaar is opgebouwd (begrootte prijs per 
vaccin, aantal verwachtte vaccinaties en aantal vaccinaties per 
persoon)? 

  

989.  Wat wordt er bedoeld met de uitgave raming 18-? Wat is dat voor een 
bedrag? 

  

990.  Wat is de organisatie Rescue? Waarom is desaldering nodig en waar is 
het bedrag in 2026 voor bedoeld? 

  

991.  Wat is de bestemming van de extra ontvangst van het CAK? Waarom 
wordt dit eenmalig op de rekening van het ministerie van VWS 
gestort? Worden hiermee eenmalige bedragen uitgegeven? 

  

992.  Waar is de € 5 miljoen voor de Nationale Zorgreserve structureel op 
gebaseerd? Hoeveel medewerkers kan je hiermee paraat houden? 

  

993.  Voor welke stages is de € 63,5 miljoen, beschikbaar gesteld voor het 
oplossen van stagetekorten, bedoeld? Wat is de reden dat er in 2021 
slechts € 29.9 miljoen is uitgegeven? 

  

994.  Waaruit bestaan de nieuwe mutaties uit beleidsartikel 6?   

995.  Waaruit bestaan de nieuwe mutaties uit beleidsartikel 7?   

996.  Waaruit bestaan de nieuwe mutaties uit beleidsartikel 8?   

997.  Waaruit bestaan de nieuwe mutaties uit beleidsartikel 9?   

998.  Waaruit bestaan de nieuwe mutaties uit beleidsartikel 10?   

999.  Waarom is er voor 2023, ten behoeve van de beheersing van het 
coronavirus, ongeveer € 7,8 miljoen gereserveerd? 

  

1000.  Zijn er, in 2022 en structureel, extra financiële middelen gereserveerd 
voor een van de scenario's van een Gezonde Schoollunch en 
beweegaanbod? Zo ja, kunt u hier een overzicht van sturen? Zo nee, 
waarom niet? 

  

1001.  Welke baten loopt de overheid mis met het niet verhogen van de 
tabaksaccijns per 1 april 2022? 

  

1002.  Kunt u aangeven wat het effect is van het niet verhogen van de accijns 
voor het halen van de doelstelling van een rookvrije generatie in 2040? 

  

1003.  Kunt u een duidelijke motivatie geven voor het niet verhogen van de 
accijns conform de eerdere afspraken in het Nationaal 

  



Preventieakkoord? 

1004.  Kunt u aangeven op welke wijze er uitvoering aan de aangenomen 
motie Kuik c.s. 9 gegeven wordt en welk bedrag er in 2022 op de 
begroting gereserveerd wordt voor de start van het opstellen van een 
Nederlands integraal plan voor de aanpak van kanker? 

  

1005.  Kunt u aangeven welke baten de overheid misloopt met het niet 
verhogen van de tabaksaccijns per 1 april 2022? 

  

1006.  Kunt u aan aangeven wat het effect is van het niet verhogen van de 
accijns voor het halen van de doelstelling van een rookvrije generatie 
in 2040? 

  

1007.  Op welke manier wordt de aangenomen motie Westerveld/Ceder over 
afspraken met schuldeisers om vordering financiële compensatie te 
voorkomen uitgevoerd? 

  

1008.  Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de motie Hijink 10 over 
een voorstel voor aanpassing van de Wet publieke gezondheid? 

  

1009.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aangekondigde 
wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders? 

  

1010.  Kunt u aangeven hoeveel kosten er in totaal worden gemaakt voor de 
invoering van het zorgprestatiemodel en op welke plekken in de 
begroting deze zijn opgenomen? 

  

1011.  Klopt het dat het project ‘Monitoring en evaluatie preventie in het 
zorgstelsel’ in 2017 is gestart en in 2021 is/wordt afgerond? Wat is de 
voortgang en/of wat zijn de resultaten daarvan? 

  

1012.  Welke gevolgen heeft ‘de zorg in eigen leefomgeving’ voor 
zorginstellingen, hun omzet en hun personeel? Moet de helft van de 
instellingen verdwijnen of fuseren? Kunt u een uitgebreide toelichting 
geven? 

  

1013.  Is het zo dat er voor 2022 € 1 miljard ruimte is voor extra uitgaven, 
aangezien de netto-zorguitgaven jaarlijks meer dan € 1 miljard onder 
het gestelde plafond blijven? 

  

1014.  Kunt u aangeven hoe ver het staat met de ambitie om het aantal 
mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking dat naar 
wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toe te 
laten nemen? 

  

1015.  Is het actuele personeelstekort van 56-74 duizend een tekort in fte of 
in absolute aantallen? Kunt u een opdeling geven naar deelsector; 
ziekenhuizen, verpleeghuizen gehandicapteninstellingen, etc.? 
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1016.  Wanneer kan de Kamer een actuele stand met betrekking tot de 
indicator eenzaamheid onder ouderen verwachten, gezien deze nog 
niet gereed is? 

  

 

 


