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1. AanMdIng
•  Sinds 2019 wordt de VWS-monitor met een aanbiedingsbrief twee keer per

jaar (in mei met het jaarverslag en in September met de ontwerpbegroting),
separaat van deze stukken aangeboden aan de TK. Deze nota gaat over de
VWS-monitor en aanbiedingsbrief voor aanstaande mei.

•  De vooriiggende, geOpdatete versie van de VWS-monitor bevat enkele
technische wijzingen; zo zijn verschillende Indicatoren toegevoegd, vervangen
of verder aangevuld. Dit is afgestemd met de betreffende directies. Deze
wijzigingen worden ook in de aanbiedingsbrief aan de TK toegelicht. Ook Is de
monitor toegankelijker gemaakt. Dit Is gedaan door enkeie indicatoren niet
alleen in tabelvorm te presenteren, maar ook in grafieken en diagrammen. Dit
zai in de komende versies van de VWS-monitor verder worden ultgebreld.

2. GeadvisetM^ iiasiuit

.  Wii advlseren u In te stemmen met deze versie van de VWS-monitQr en de
aanbiedingsbrief. bent u akkoord met de bUoevoeade brief?

•  Wij ontvangen graag eventuele oomerkinaen bli de aanbiedingsbrief uiteriijk
16 mel, zodat wij uw opmerkingen kunnen verwerken voor verzending op
verantwoordingsdag (18 mei 2022).

•  Wij stellen voor dat alleen MVWS de brief ondertekent, zoals ook bij eerdere
versies van de VWS-monitor is gebeurd. Indien u geen opmerkingen heeft,
kimt u f MVWSl de aanbiedingsbrief ondertekenen?

3. Kempunten

•  Het doel van de VWS-monitor Is de informatievoorziening aan de TK te
verbeteren. De VWS-monitor schetst een meerjarig beeld van de gezondheid
van en de zorg in Nederiand door meerdere indicatoren over een langere tijd
te volgen.

•  In 2015 heeft De Tweede Kamer aangegeven de behoefte te hebben beter
zicht te verkrijgen in de effecten van het beleid van VWS op de zorg.

•  Er staan geen cljfers over de coronacrisis in de monitor. De aanbiedingsbrief
bij de monitor verwijst daarvoor naar het coronadashboard van VWS.

•  In de aanbiedingsbrief wordt ook het doel van de VWS-monitor beschreven en
Is een leeswijzer opgenomen voor de TK. De brief sluit af met de tioodschap
dat u erop vertrouwt hiermee te voldoen aan de wens van de Tweede Kamer
cm meer inzicht te bieden in de staat van de zorg en met de ultnodiging aan
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de Tweede Kamer om mee te denken over de verdere ontwikkeling van de
VWS-monitor.
Er zijn in deze versie twee nieuwe indicatoren m.b.t. hulpmiddelen
toegevoegd aan de monitor t.o.v. de versie van September 2021. Daarnaast
zijn verschillende indicatoren geupdatet. Ook is de indicator 'wachtenden op
WIz zorg' aangepast, omdat de indeling uit de vorige monitor niet meer
gemeten werd. Zie de aanbiedingsbrief.
De VWS-monitor bevat op de laatste pagina een selectie van indicatoren met
een duiding van bet RIVM erbij (gunstige, stabiele of ongunstige trend). Het
meten van de effecten van beleid kan lastig zijn of zelfs niet goed mogelljk
zijn. Bijvoorbeeid omdat doelen lastig zijn te vatten in cijfermatige effecten,
of doordat (autonome) trends en ontwikkelingen in de maatschappij de
uitkomsten heel erg bemvloeden. Bij een eventuele verdere doorontwikkeling
moet hier rekening mee worden gehouden.

Datum

18 mel 2022

Kenmerk

4. Toelichting

a. Draagvlak pofitiek
•  In de TK bestaat breed de wens om de ontwikkelingen op het VWS-terrein

beter te kunnen monitoren/duiden en hierover te rapporteren. De VWS-
monitor draagt hieraan bij.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatle
•  De geactualiseerde gegevens komen grotendeels overeen met die op de Staat

van VenZ.

c. Finandele en personele gevolgen
N.v.t.

d. Jurldische aspecten haalbaarheid
N.v.t

e. Afstemming (Intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
•  De monitor is afgestemd via de kenniscodrdinatoren van alle directies en de

contactpersoon van de Staat V&Z van het RIVM.
•  De BR is akkoord.

f. Gevolgen admlnlstratieve lasten
N.v.t.

g. Toezegglngen
Er zijn in de brief geen toezeggingen gedaan.

h. Fraudetoets
N.v.t.

5. Informatle die niet openbaar gemaakt kan worden
N.v.t.
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