
2022D38558 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 de Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het 
jaar 2023 (Kamerstuk 36 200 XVI, nr. 2). 

De voorzitter van de commissie,
Smals 

De adjunct-griffier van de commissie,
Heller 
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Nr. Vraag 

1 Kan per doel uit het regeerakkoord voor concreet worden 
aangegeven wat er bij uw ministerie in 2023 gaat gebeuren om 
deze doelen te realiseren? 

2 Hoe komt de uit het regeerakkoord opgenomen passage «we 
versterken de deskundigheid van artsen in het handelen rondom 
het (zelfgekozen) levenseinde» terug in de begroting? 

3 Waarin zit in het begrotingsjaar 2023 het verschil tussen verplich-
tingen en uitgaven binnen de curatieve zorg (ruim € 1 miljard)? 

4 Wat is het verschil tussen transformatiegeld en transitiegeld in het 
kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)? 

5 Hoeveel geld wordt er vanaf volgend jaar de komende jaren 
besteed aan transgenderzorg? 

6 Klopt het dat uw ministerie begroot heeft dat het afschaffen (dus 
niet verlagen) van de verplichte vergoeding voor niet-
gecontracteerde zorg € 300 miljoen oplevert? Is er ook gekeken 
naar hoeveel een verlaging oplevert? 

7 Heeft een eventuele korting op de beschikbaarheidsbijdrage 
gevolgen voor de dekkingsgraad van traumahelikopters en/of 
brandwondencentra? 

8 Hoeveel levert een betere gegevenswisseling in de zorg de 
komende jaren (volgens de begroting) op en wat zijn daarvoor de 
randvoorwaarden? 

9 Zijn er maximale prijsstijgingen waarmee medicijnen kunnen 
stijgen na de herberekening van het geneesmiddelenvergoedings-
systeem (GVS)?| 

10 Kunt u een overzicht geven van alle bezuinigen, ombuigingen en 
extensiveringen? 

11 Waarom wordt er € 3 miljard minder uitgegeven vanwege het 
eigen risico en € 2 miljard vanwege de eigen bijdrage Wet 
langdurige zorg (Wlz)? 

12 Er wordt gesproken over de begrotingssystematiek in de zorg als 
oorzaak voor de snel stijgende uitgaven, maar deze begrotingssys-
tematiek geldt toch enkel in de Zorgverzekeringswet (Zvw)? En 
klopt het dat de uitgaven in de Wlz het meest stijgen? 

13 Kunt u een overzicht geven van de gemiddelde zorgkosten per 
inwoner van zoveel mogelijk Europese Unie (EU)-landen en van 
het Verenigd Koninkrijk? 

14 Wat zijn de kosten van alle publiekscampagnes en voorlichtings-
campagnes die uw ministerie de afgelopen vijf jaar heeft 
uitgevoerd? 

15 Hoeveel wordt er in totaal aan dak- en thuisloosheid besteed in 
2023? Kunt u een overzicht geven van de gelden van de afgelopen 
vijftien jaar voor deze doelgroep? 

16 Hoeveel geld heeft de overheid tijdens de coronacrisis gestoken in 
de doorstart van medicijnenfabriek Apotex? 

17 Welke potentiële kopers heeft u op het oog voor Intravacc en 
hoeveel moet het opleveren? 

18 Hoe komt het dat de bezuiniging van de modernisering van het 
GVS niet in de begroting is terug te lezen? 

19 Op welk artikel is de voorgenomen bezuiniging op de modernise-
ring van het GVS ingeboekt? 

20 Kunt u de meest actuele ramingen delen hoeveel de modernisering 
van GVS over 2023 had moeten opleveren? Kunt u tevens 
uitsplitsen waar deze besparingen vandaan hadden moeten 
komen? 
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21 Wat waren in 2010–2021 de onderschrijdingen op de begroting van 
uw ministerie? Kunt u dit in een tabel weergeven? Wat is er met 
die bedragen gebeurd? Hoeveel jaar achter elkaar heeft uw 
ministerie te maken met onderschrijdingen? Waarom wordt de 
wijze van ramen niet aangepast? 

22 Wat is de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot de ontwikke-
ling van het bruto binnenlands product (bbp) in de jaren 2010–
2021? Wat is de prognose voor de jaren 2023–2027? Kunt u dit in 
een tabel weergeven? 

23 Hoe groot is het huidige tekort aan intensive care (ic)-
verpleegkundigen? Wat is de verwachting voor de jaren 2023–
2027? Wat is het huidige tekort aan intensivisten? Wat is de 
verwachting voor de jaren 2023–2027? Tot hoeveel operationele 
bedden kan de ic op dit moment worden opgeschaald in geval van 
een pandemie, ramp of terreuraanslag? Wat is de verwachting 
voor de jaren 2023–2027? 

24 Hoe groot is het huidige tekort aan ambulancepersoneel? Wat is de 
verwachting voor de jaren 2023–2027? Wat is het huidige tekort 
aan personeel op de spoedeisendehulpposten? Wat is de verwach-
ting voor de jaren 2023–2027? Hoeveel spoedeisendehulpposten 
waren er in 2010? Hoeveel waren er in 2021? Wat is de verwach-
ting voor de jaren 2023–2027? 

25 Hoe groot is het huidige tekort aan tandartsen? Wat is de verwach-
ting voor de jaren 2023–2027? 

26 Hoeveel winst hebben de zorgverzekeraars de afgelopen tien jaar 
gemaakt? Hoe groot is hun solvabiliteitsreserve op dit moment? 
Hoe hebben de reserves van de zorgverzekeraars zich de afgelopen 
tien jaar ontwikkeld? 

27 Kan in tabelvorm in beeld worden gebracht wat de effecten zijn 
van het bevriezen van het verplichte eigen risico op de nominale 
premie, de inkomensafhankelijke premie en de zorgtoeslag van de 
komende jaren (ten minste tot 2025) en wat het verschil zou zijn 
ten opzichte van een situatie waarin wel geïndexeerd zou worden? 

28 Is de subsidieregeling voor Pre Expositie Profylaxe (PrEP) 
voldoende om het aanbod met de vraag te verenigen? Hoeveel 
geld ontbreekt om PrEP zodanig toegankelijk te stellen dat er geen 
wachtlijst meer is? 

29 Kunt u aangegeven hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld om 
anticonceptie gratis toegankelijk te stellen voor personen in een 
kwetsbare situatie? Kunt u een inschatting maken hoeveel mensen 
met deze middelen toegang hebben tot gratis anticonceptie? 

30 Kunt u uitsplitsen welk bedrag aan informele zorg wordt 
toegekend? 

31 Kan worden uitgesplitst waar de € 100 miljoen per jaar in de 
begroting kan worden teruggevonden voor de aanpak van 
alzheimer, kanker en obesitas? Klopt het dat er een tekort is van 
€ 36.120.00 per jaar? 

32 Kunt u aangegeven hoeveel middelen/geld beschikbaar moet 
worden gesteld om IVF-draagmoederschap te vergoeden voor 
andere gezinsvormen, inclusief man-vrouw koppels, man-man 
koppels, vrouw-vrouw koppels, personen in transitie, solo ouders 
en personen die naast hulp van een draagmoeder ook gameetdo-
natie nodig hebben? 

33 Hoe komt het dat de modernisering van het GVS wordt uitgesteld 
en uit welke middelen wordt deze incidentele tegenvaller voor 
2023 uit gefinancierd? 

34 Kunt u per zorgwet een leesbaar overzicht maken met daarin de 
genomen bezuinigingsmaatregelen, over een periode van 2010 tot 
en met 2022? 
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35 Waar kunnen zorgverleners melding maken van agressie en 
geweld buiten de werkgever om? 

36 Is er een onafhankelijk meldpunt waar zorgverleners agressie en 
geweld kunnen melden? 

37 Kunt u een overzicht sturen van de jaarlijkse uitgaven aan zorg 
vanaf 2000 tot en met 2022, in zijn totaal en uitgesplitst per wet? 

38 Hoeveel wordt er door uw kabinet geïnvesteerd in de zorg? Kunt u 
dit weergeven in een totaalbedrag, als ook uitgesplitst in aparte 
tabellen voor de Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 2015 en de Jeugdwet? 

39 Kunt u een (recent) overzicht sturen van de bezuinigingen, 
uitgesplitst in Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdzorg, vanaf de het jaar 2015 
tot en met 2022? 

40 Hoeveel winst is er in 2022 gemaakt in de Nederlandse zorgsector? 
41 Hoeveel winst is uitgekeerd aan de investeerders, aandeelhouders 

en eigenaren van deze sector? 
42 Hoeveel reserves hebben de verschillende zorginstellingen 

opgebouwd? 
43 Kunt u een overzicht geven van alle convenanten die sinds 2015 

zijn afgesloten tussen uw ministerie en betrokken partijen in de 
zorg? Kunt u daarbij aangeven welke convenanten succesvol 
waren en welke minder succesvol, inclusief toelichting? 

44 Welke vaccinatieprogramma» waarover de Gezondheidsraad al 
positief heeft geadviseerd verwacht u de aankomende jaren in te 
voeren? Hoe komt dit terug in de begroting 2023? 

45 Kan een gordelroosvaccin kosteneffectief worden aangeboden? Zo 
ja, hoe? 

46 Is er in deze begroting rekening gehouden met de invoering van 
een gordelroosvaccin in de komende jaren? 

47 Hoeveel geld is er beschikbaar voor de regeling «Behoud langdurig 
zieke zorgwerknemers»? Hoeveel medewerkers kunnen behouden 
worden met het beschikbare budget? 

48 In hoeverre wordt budget vrijgemaakt om de veiligheid van bloed 
en plasma in de toekomst te waarborgen, bijvoorbeeld door 
pathogenen inactivatie, teneinde zo overdracht van bloed 
overdraagbare pandemieën te voorkomen? 

49 Is er in de begroting, naast de regeling Behoud langdurig zieke 
zorgwerknemers, geld gereserveerd voor bredere compensatie 
voor mensen die op de werkvloer besmet zijn geraakt met 
Long-Covid? 

50 Kunt u de uitgaven aan preventie in de jaren 2005 tot en met 2022 
op een rij zetten? 

51 Is er in de begroting 2023 rekening gehouden met de motie-
Paulusma en Bikker (Kamerstuk 25 295, nr. 1908)? Zo ja, op welke 
wijze? 

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

53 Kunt u ons voorrekenen hoe hoog de zorgtoeslag voor de 
verschillende inkomensgroepen wordt in 2023? 

54 Welke inschatting is er gemaakt met betrekking tot het aantal 
huisartsen dat nodig is, gezien de keuze voor het telkens opleiden 
van twintig extra huisartsen in een jaar om de werkdruk voor 
huisartsen te verlagen? 

55 Kan voor alle begrotingsartikelen per artikel inzichtelijk gemaakt 
worden welk deel juridisch verplicht is en welk deel niet? 

56 Wat is het budgettaire effect van het afschaffen van de budgetpolis 
/ naturapolis? 

57 Wat heeft u reeds bereikt in het verbeteren van een adequate 
tolkenvoorziening in de zorg? 
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58 Welke financiële gevolgen heeft het afschaffen van de 
45-minutennorm in de spoedzorg? Heeft u hier een budgettair 
effect voor ingeboekt? 

59 Vanaf wanneer is het in de diverse zorgsectoren mogelijk om 
verbeteringen in de tolkenvoorziening aan te brengen? En wie zijn 
en wat is hiervoor (nog) nodig? 

60 Wanneer verwacht u een beleidsreactie te geven op het rapport 
van Berenschot over de bekostiging van een tolkenvoorziening in 
alle zorgsectoren? 

61 Wat is de meest actuele inschatting van de budgettaire effecten 
van het toevoegen van periodieke controles bij de tandarts aan het 
basispakket? 

62 Hoeveel mensen vermijden naar schatting tandheelkundige zorg 
vanwege de kosten van deze zorg? 

63 Hoe snel zou tandheelkundige zorg aan het basispakket kunnen 
worden toegevoegd? Wat is de implementatietijd? 

64 Op welke wijze geeft u invulling aan de zorg voor zwangere 
vrouwen in kwetsbare situaties, zoals meer tijd voor een zwangere 
vrouw en een betere samenwerking tussen het medische en 
sociale domein? 

65 Wat is uw inschatting van de omvang van zorgmijding vanwege de 
afschrikkende werking van het eigen risico? 

66 Hoeveel zwemlesaanbieders zijn er in Nederland? 
67 Kunt u een precieze uiteenzetting geven van de weg van het 

vaststellen van het Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwik-
keling (OVA) naar het verhoogde budget bij zorgwerkgevers voor 
loonsverhoging, en uiteindelijk naar de loonstrook van werkne-
mers? Kunt u hierbij ook ingaan op de rol die zorgverzekeraars 
spelen in dit proces? 

68 Voert u overleg met de Minister van Justitie en Veiligheid om te 
komen tot afspraken met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA), zodat zwangere vrouwen en pasgeborene kinderen direct 
na aanmelden naar een passende en veilige COA-locatie gaan om 
de juiste zorg te ontvangen? Ziet u verbetermogelijkheden in de 
geboortezorg voor asielzoekers? 

69 Welke mogelijkheden ziet u om zorgverzekeraars een betaaltitel 
voor preventie te geven? 

70 Kan er een totaal overzicht gegeven worden van de ontwikkeling 
van de bedragen (in miljoenen en in procent van het bbp) sinds 
2000 van de AWBZ/Wzl via de premies (1), van de AWBZ/Wzl via de 
BIKK (2), van de AWBZ/Wzl via de begroting van VWS (3), van de 
Zvw via premies (4), van de Zvw via de zorgverzekering (5), van de 
Zvw via het eigen risico (6), van de Zvw via eigen bijdragen (7), van 
de zorgtoeslag (8), van de maximering van eigen bijdragen (9), van 
de aanvullende verzekeringen in de Zvw (10), van de Wmo (11) en 
van de Jeugdwet (12)? 

71 Welk deel van de Wlz-uitgaven bestond uit zorgkosten en welk deel 
uit woonkosten, over de periode van 2015 tot 2023? 

72 Wat is het gemiddelde energieverbruik van een sportclub? Kunt u 
hierbij verschillende voorbeelden geven, zoals voetbalclubs, 
zwembaden, gymzalen en sportscholen? 

73 Wat is uw beeld met betrekking tot de stijgende contributie als 
gevolg van de gestegen energieprijzen? Met hoeveel stijgt de 
contributie van sportclubs door de stijgende rekeningen 
gemiddeld? 

74 Welk beroep wilt u doen op gemeenten om sportclubs financieel te 
ondersteunen vanwege de hoge energierekening? Denkt u dat 
iedere gemeente de ruimte zal hebben om clubs financieel te 
ondersteunen? Bent u bereid om gemeenten hier bij te helpen? 
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75 Hoe wilt u de ingeboekte extra bezuiniging van € 500 miljoen op 
de jeugdzorg, aangekondigd in het coalitieakkoord, vormgeven? 
Welk effect zal deze extra bezuiniging hebben op de wachttijden in 
de jeugdzorg? Hoe heeft u hier een inschatting van gemaakt? 

76 Wat is de stand van zaken rond de voorgenomen uitbreiding van 
de geneesmiddelensluis? 

77 Hoeveel fte houden zich bij het bureau Financiële Arrangementen 
Geneesmiddelen en bij het Zorginstituut Nederland bezig met de 
beoordeling van sluisgeneesmiddelen? Kan dit per jaar inzichtelijk 
worden gemaakt voor de periode 2018–2022? 

78 Hoeveel fte verwacht u nodig te hebben om de uitbreiding van de 
geneesmiddelensluis te effectueren? 

79 Waarom komt de aanpak «Mentale gezondheid: van ons allemaal» 
niet terug in de begroting? Welke maatregelen, subsidies en 
bedragen uit de begroting vallen onder de aanpak «Mentale 
gezondheid: van ons allemaal»? Kunt u een overzicht maken van 
alle maatregelen, subsidies en kosten? 

80 Kunt u via een infographic inzichtelijk maken hoeveel van het 
totale geld voor de zorg voortkomt uit belastingen, nominale 
premies en inkomensafhankelijke premies enerzijds en de 
besteding aan acute zorg, electieve curatieve zorg, langdurige zorg, 
jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (ggz) anderzijds (een 
beetje zoals de miljoenennotaposter maar dan alleen voor de 
VWS-posten)? 

81 Wat is het percentage zorgkosten ten opzichte van het bbp voor 
2023? En hoe lag dit percentage de afgelopen vijf jaar? Kunt u dit 
uitsplitsen per jaar? 

82 Is het mogelijk de kosten voor geneesmiddelen (intramuraal en 
extramuraal) apart te benoemen, voor 2023 en voor de afgelopen 
vijf jaar? Kunt u dit wederom uitsplitsen per jaar? 

83 Hoe staat het met de publiekscampagne rondom het levenseinde 
gesprek? 

84 Wat zijn de ziekteverzuimcijfers voor de gehele sector zorg & 
welzijn voor 2022, voor de afgelopen vijf jaar en wat is de 
verwachting voor 2023? 

85 Wat is de uitsplitsing van het verzuim per subsector? Wat is de 
spreiding (minimale en maximale) van de verzuimcijfers tussen 
werkgevers/instellingen? 

86 Welke kosten zijn te relateren aan het ziekteverzuim? Wat is per 
subsector het aantal fte dat door ziekteverzuim gemist wordt? Wat 
is de kwantitatieve impact van het ziekteverzuim op de 
wachtlijsten? 

87 Hoeveel geneesmiddelen verwacht u dat in de geneesmiddelen-
sluis extra stromen als gevolg van de voorgenomen uitbreiding? 

88 Wat is de status van het toegezegde «dashboard» waarmee kan 
worden nagegaan wat de doorlooptijden zijn van geneesmiddelen 
en waar producten zich in het beoordelings- en vergoedingstraject 
bevinden? 

89 Welke middelen uit het coalitieakkoord zijn overgeheveld naar de 
VWS-begroting en wat staat er nog op de aanvullende post bij het 
Ministerie van Financiën? Kunt u dat in tabelvorm weergeven? 

90 Hoeveel buurtsportcoaches zijn werkzaam in het primair of 
voortgezet onderwijs? 

91 Hoeveel buurtsportcoaches zijn exclusief werkzaam in het primair 
of voortgezet onderwijs? 

92 Kunt u een uitsplitsing geven van het geld dat naar woon-zorg 
combinaties en het stimuleren van langer thuis wonen gaat? Kunt 
u daarin ook een overzicht geven van alle investeringen in de 
langdurige zorg? 
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93 Hoeveel gemeenten krijgen een vergoeding vanuit het onderwijs 
voor detachering van buurtsportcoaches in het onderwijs? 

94 Hoeveel buurtsportcoaches zijn exclusief werkzaam bij een 
sportvereniging? 

95 Welke gemeenten krijgen een deel van de eigen bijdrage die ze 
moeten doen bij het aanstellen van een buurtsportcoach terug 
door detachering aan onderwijs en/of sportverenigingen? 

96 Hoeveel verschillende kaders voor uitvoering zijn er voor 
buurtsportcoaches? 

97 Welke verschillen zijn er in arbeidsvoorwaardelijk opzicht tussen 
buurtsportcoaches? 

98 Hoe groot is het verschil, wat zowel primaire als secundaire 
arbeidsvoorwaarden betreft, tussen de CAO Sport, waar buurt-
sportcoaches op ingeschaald zijn, en de CAO PO of VO? 

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

100 Hoeveel premiegeld verdwijnt in het eigen vermogen van de 
zorgverzekeraars? En hoeveel was dit in voorgaande jaren? 

101 Hoe kan het dat zorgverzekeraars hun zorguitgaven standaard 
lager inschatten dan u begroot? 

102 Hoeveel opleidingsplekken tot GZ-psycholoog zijn er begroot voor 
het jaar 2023? Hoeveel kost één opleidingsplek? 

103 Wat is binnen de ggz het aandeel zelfstandige psychiaters afgezet 
tegen psychiaters in loondienst? 

104 Kunt u een overzicht geven van de best betaalde medische 
specialisten (al dan niet in maatschap) en van de slechtst betaalde 
medische specialisten? 

105 Hoe groot is per sector de loonkloof binnen de zorg? Wat is het 
verschil in beloning tussen de best betaalde en de gemiddelde 
werknemer? 

106 Hoeveel procent van de werknemers per sector in de zorg, 
verdienen minder dan een modaal salaris? 

107 Wat is de meest actuele raming qua salarisverschillen in de zorg in 
de markt waarbij sprake is van gelijke opleidingsachtergrond? 

108 Hoeveel thuiszorgmedewerkers en verzorgenden werken in vaste 
dienst in de zorg? Hoeveel werken op oproepbasis, als zelfstandige 
of met een tijdelijk contract? 

109 Welk farmaceutisch bedrijf maakte over 2022 in euro’s de meest 
afzet in Nederland? 

110 Kunt u een overzicht delen van de loonontwikkeling in de 
afgelopen twintig jaar van de meest veel voorkomende medische 
beroepen: van medisch specialist, verpleegkundige tot aan 
verzorgende? 

111 Hoeveel procent van de gelden van de maatschappelijke diensttijd 
is juridisch verplicht? 

112 Kunt u een overzicht met de Kamer delen van alle niet-juridisch 
verplichte posten boven € 500.000? 

113 Wat is het gemiddeld besteedbaar inkomen van chronische 
patiënten afgezet tegen niet-chronische patiënten? 

114 Wat is het gemiddelde aan zorgkosten dat een chronische patiënt 
in 2023 naar benadering betaalt? 

115 Wat is het CO2-aandeel van de gehele zorgsector in Nederland? En 
wie zijn de grootste uitstoters? 

116 Zijn er middelen vrijgemaakt voor de kabinetsdoelstelling van 50 
procent plantaardige consumptie in 2030 en/of de Nationale 
Eiwitstrategie (NES)? Zo ja, welke? 

117 Hoeveel middelen worden vrijgemaakt voor «afspraken met 
producenten over gezonder voedsel» binnen het Preventieak-
koord? Op welke manier zijn die middelen gelinkt aan de 50/50 
doelstelling? 
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118 Welke mogelijkheden heeft een bedrijf om binnen de huidige 
belastingwetgeving een goedkope of gratis gezonde lunch voor 
werknemers te promoten? 

119 In hoeverre betaalt een bedrijf dat een werknemer een goedkope of 
gratis gezonde lunch wil verschaffen hierover loonbelasting? 

120 Welke voortgang hebben supermarkten gemaakt in het promoten 
van meer plantaardige producten en het behalen van de doelstel-
ling van 50 procent plantaardig in 2030? 

121 Welke instrumenten worden er ingezet om reclame van super-
markten (voor 80 procent) in lijn te brengen met de Schijf van Vijf 
conform de motie-Dik-Faber/Sazias? 

122 Klopt het dat het budget voor ziektepreventie vanaf het jaar 2023 
beduidend afneemt? Zo ja, waar ligt dit dan aan? 

123 Hoeveel middelen van de VWS-begroting is nog niet gealloceerd/
juridisch verplicht en is nog beschikbaar voor de uitvoering van 
moties/amendementen? 

124 Met welke ontwikkeling in spoedeisende hulp (SEH)-posten houdt 
u rekening in deze begroting? Gaat u ervan uit dat het aantal SEH’s 
toeneemt, gelijk blijft of afneemt met de tijd? 

125 Worden met de huidige budgetten de doelen uit het Nationaal 
Preventieakkoord behaald? 

126 Op welke wijze zien we besparingen door preventieve maatregelen 
(oftewel, minder uitgave door het voorkomen van zorg) terug in de 
begroting? 

127 Waarom is er geen geld vrijgemaakt voor het gordelroosvaccin? 
128 Hoeveel kost het om het gordelroosvaccin op te nemen in het 

Rijksvaccinatieprogramma? Op welke termijn zou dit kunnen als er 
voor 2023 budget voor zou zijn? 

129 Welke concrete stappen worden genomen om te zorgen dat meer 
tijd bij de huisarts niet leidt tot veel meer werk bij de huisarts? 
Kunt u een onderbouwing geven van hoe deze stappen tot 
besparing van tijd voor de huisarts leiden? Wat is uw inschatting 
van het benodigde aantal huisartsen in Nederland in 2023 en 2024 
en hoe komt u tot die inschatting? 

130 Wat gebeurt er met de extra baten uit de verhoging van de 
verbruiksbelasting op frisdranken? Vloeien deze terug naar 
preventiebudget? 

131 Kunt u per relevant Sustainable Development Goal (SDG) 
aangeven welk beleid concreet wordt uitgevoerd om deze doelen 
in 2030 te bereiken? 

132 Hoeveel dak- en thuislozen verwacht u dat er zijn aan het einde van 
deze kabinetsperiode? Hoeveel dak- en thuislozen worden 
voorkomen met de extra middelen uit het coalitieakkoord? 

133 Hoeveel jeugdverpleegkundigen zijn er in Nederland? Op welke 
manier worden deze jeugdverpleegkundigen opgeleid? Is er een 
opleiding tot jeugdverpleegkundige? Zo niet, hoeveel zou het 
kosten om een post-hbo opleiding tot jeugdverpleegkundige te 
financieren? 

134 Hoeveel middelen ontvangt de Nederlandse Patiëntenvereniging 
(NPV) van uw ministerie en op basis van welke gronden en 
afspraken worden deze middelen verstrekt? 

135 In hoeverre wordt bij de toepassing van het beleidskader subsidië-
ring van pg-organisaties getoetst of de activiteiten van deze 
organisaties zich richten op het vertegenwoordigen en ondersteu-
nen van patiënten of dat dit (deels) gebruikt wordt voor het 
vormgeven van een bepaald gedachtegoed of het beïnvloeden van 
beleid vanuit een religieuze opdracht? 

136 Wordt de pleegoudervergoeding aangepast aan de inflatie? Zo 
nee, wat zou daarvan het budgettaire effect zijn? 
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137 Welk percentage van de middelen die wordt toegekend aan de 
NPV wordt besteed aan activiteiten die zich richten op het 
vertegenwoordigen van patiënten? 

138 Is er in verband met de waarschijnlijke uitbreiding van het 
Rijksvaccinatieprogramma reeds extra budget gereserveerd voor 
de kosten van toekomstig te verwachten (extra) vaccinaties? Zo ja, 
hoeveel? 

139 Hoe komt het dat door de verwerking van de middellangetermijn-
verkenning (MTL) 2022–2025 een sterke stijging van de Zvw-
uitgaven te zien is? 

140 Hoeveel geld is er beschikbaar voor beleidsprioriteit «tenslotte 
willen we inzetten op duurzame zorg»? 

141 Kunt u de uitgaven van de Wlz op een rij zetten van de jaren 2015 
tot en met 2022? 

142 Kunt u de uitgaven van de Zvw op een rij zetten van de jaren 2007 
tot en met 2022? 

143 Kunt u de uitgaven van de jeugdzorg op een rij zetten, vanaf 2015 
tot en met 2022? 

144 Kunt u de uitgaven van beschermd wonen op een rij zetten, vanaf 
2015 tot en met 2022? 

145 Kunt u de uitgaven van dagbesteding en begeleiding op een rij 
zetten, vanaf 2015 tot en met 2022? 

146 Kunt u de uitgaven van de Wmo op een rij zetten, vanaf 2007 tot en 
met 2022? 

147 Kunt u een overzicht geven van de totale uitgaven in de verpleeg-
huiszorg, vanaf 2010 tot en met 2022? 

148 Kunt u toelichten waarom er bij de totstandkoming van het IZA niet 
gekeken is naar de manier waarop de informele zorg een bijdrage 
kan leveren aan het oplossen van de (financiële) uitdagingen in de 
zorg? 

149 Hoe wilt u de financiering van elektronische gegevensuitwisseling 
organiseren? Komt daarvoor ruimte in de wijze van declareren 
door de instellingen? 

150 Wanneer moeten de standaardisatie van de ICT-systemen van 
gemeenten en aanbieders eenduidiger en eenvoudiger zijn? 

151 Wordt landelijke samenwerking voor de inkoop van specialistische 
jeugdzorg verplicht? Zo nee, waarom niet? 

152 Op welke manier gaat u het maken van excessieve winsten in de 
jeugdzorg aanpakken? 

153 Op welke manier wordt het verminderen van administratieve 
lasten wettelijk verplicht? Welke wetten kan de Kamer tegemoet 
zien? 

154 Waarom denkt u dat het aanscherpen en aanvullen van acties uit 
het Nationaal Preventieakkoord gaan werken, als dit eerder niet het 
geval was? 

155 Hoeveel mensen/kinderen hebben hun sportabonnement het 
afgelopen jaar opgezegd? 

156 Voor hoeveel mensen is sporten in een sportclub of bij een 
vereniging onbetaalbaar geworden? 

157 Hoe lang zijn de wachtlijsten voor zwemles? 
158 Hoe groot is het tekort aan zwemdocenten? 
159 Hoeveel zwembaden verkeren in financiële moeilijkheden? 
160 Hoeveel sportclubs/verenigingen verkeren in financiële 

moeilijkheden? 
161 Hoeveel operationele ic-bedden zijn er op dit moment? Met 

hoeveel wordt dit uitgebreid in de periode 2023–2027? 
162 Wat is de status van de nationale zorgreserve? Hoeveel reservisten 

zijn er? Wat is hun gemiddelde scholing? 
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163 Hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er momenteel op 
voorraad in het kader van pandemische paraatheid? Waar 
bevinden deze voorraden zich? Worden er nog tekorten aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen verwacht? Zo ja, om welke 
middelen gaat het en welke sectoren worden hierdoor getroffen? 
Hoeveel persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen in geval van 
een pandemie in eigen land worden geproduceerd? 

164 Welke rol spelen de zorgverzekeraars bij het inkopen van voorra-
den beschermingsmiddelen? Kunnen verzekerden zelf persoonlijke 
beschermingsmiddelen inkopen en deze declareren bij hun 
zorgverzekeraar? 

165 Hoe worden de producenten betrokken bij de verkenning naar 
voorraadvorming? 

166 Hoe gaat u interoperabiliteit afdwingen? 
167 Is de optelsom van de genoemde bedragen die zien op gegevens-

uitwisseling en het verzamelen van data voldoende om de zorg 
digitaal efficiënt te laten functioneren? 

168 Bent u bereid om initiatieven die vanuit het veld breed gedragen 
worden, zoals Onconext, te ondersteunen? 

169 Valt onder het inzetten op geneesmiddelenontwikkeling en 
-productie dichtbij huis ook het vereenvoudigen van een academi-
sche route voor geneesmiddelen ontwikkeling en productie? 

170 Op welke wijze wordt er geïnvesteerd in de Nederlandse productie-
capaciteit van essentiële medische producten? Zijn hier al 
afspraken over gemaakt? Wordt er geïnvesteerd in bestaande 
bedrijven of instituten? Zo ja, welke? Zo nee, waaruit bestaat de 
investering dan? 

171 Welke lessen uit de coronaperiode zijn meegenomen in de 
langetermijnstrategie COVID-19? 

172 Welke verschillende scenario’s voor de lange termijn van COVID-19 
zijn er meegenomen in deze begroting? Wat is de impact van de 
verschillende scenario’s op deze begroting? 

173 Maken geneesmiddelen ook deel uit van de langetermijnstrategie 
COVID-19? Zo nee, waarom niet? Zijn er inmiddels effectieve 
geneesmiddelen tegen COVID-19? 

174 Klopt het dat u geen antivirale middelen/geneesmiddelen zal 
inzetten als onderdeel van uw langetermijnstrategie COVID-19? 

175 Zou het niet goed zijn om in het verlengde van de verkenning van 
de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ook te laten 
onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat innovatieve 
vaccins voor ouderen ook snel beschikbaar komen? Bent u bereid 
de RVS te verzoeken om een vervolgonderzoek te doen? 

176 Heeft u zicht op de vaccins die de komende jaren zullen worden 
geïntroduceerd? 

177 Hoe kunt u waarborgen dat met de advisering en besluitvorming 
rondom de introductie van innovatieve vaccins geen kostbare tijd, 
en daardoor gezondheidswinst, wordt verloren? 

178 Waarom is voor dak- en thuislozen alleen over het jaar 2023 geld 
begroot? Wat is er gebeurd met de middelen uit het coalitieak-
koord? 

179 Kunt u specificeren waar in 2023 de ruim € 200 miljoen wordt 
uitgegeven die is uitgetrokken voor pandemische paraatheid? 
Waarom is het bedrag van € 15 miljard voor coronanazorg niet 
toegevoegd aan de staatsschuld, net zoals de NOW, TOZO, TOGS, 
etc.? Wie gaat deze rekening betalen? 

180 Kunt u het verschil toelichten tussen de investering in pandemi-
sche paraatheid van € 300 miljoen voor 2023 uit het coalitieak-
koord en de investering in pandemische paraatheid van 
€ 203 miljoen in de VWS-begroting voor 2023? 
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181 Bent u zich bewust van het gat in de begroting van € 36.120.00 
voor onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en 
kanker? Hoe gaat u dit herstellen? 

182 Welke aanleiding was er om het budget voor onderzoek naar 
volksziektes per jaar te verlagen? 

183 Welke acties verwacht u per jaar vanuit het budget pandemische 
paraatheid te vervullen? Hoe verhouden deze zich tot de bedragen 
die genoemd worden in tabel 7 op bladzijde 33–34? 

184 Waarom lopen de begrote investeringen in het griepvaccin tot 
2025 nog op, en nemen ze daarna weer af? 

185 Waarom staat de evaluatie van de Herziening Jeugdzorg gepland 
voor 2024? Is dit logisch in het tijdspad van de hervormingsagenda 
en kan er dan nog wat mee gedaan worden? 

186 Wat zijn de resultaten van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) 
op de onderzoeksvragen: Wat is de impact van de landelijke 
maatregelen/ 
interventies op de leefstijl? Welke doelgroepen worden bereikt met 
de 
maatregelen/interventies? Welke interventies werken wel en welke 
lijken 
niet te werken? 

187 Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt wordt van de heupairbag? 
188 Waar worden de middelen precies voor ingezet voor de nog samen 

te stellen «leefstijlcoalitie» en voor het creëren van een «basisinfra-
structuur voor geoormerkt en doelgericht investeren in preventie 
op lokaal niveau én met regionale gezondheidsarrangementen»? 

189 Welke oorzaken liggen ten grondslag aan de relatief grote stijging 
van de ervaren goede gezondheid in jaren bij mannen ten opzichte 
van vrouwen? 

190 Wat zijn de gevolgen voor de zorgkosten als het roken, overge-
wicht en overmatig alcoholgebruik is teruggedrongen en de doelen 
uit het Nationaal Preventieakkoord behaald worden? 

191 Heeft u bewust besloten niet alle soorten kanker te benoemen bij 
de aanpak van onder andere kanker, gezien diverse soorten 
kankers veroorzaakt worden door virussen (hepatitis B, HPV) en 
vaccinatie deze typen kan helpen voorkomen? Zo ja, waarop 
baseert u dat besluit? Zo nee, gaat u virusinfectie als oorzaak van 
kanker toevoegen? 

192 Hoeveel lager had de zorgpremie per persoon (per maand en per 
jaar) kunnen zijn als de € 439 miljoen euro was ingezet voor het 
verlagen van de zorgpremie? 

193 Wat is precies het effect van de maatregel op de lasten en op de 
zorgpremie? 

194 Welke ZonMw projecten stoppen waardoor er € 43 miljoen euro 
minder wordt uitgegeven? 

195 Waarom duurt het nog tot 2024 voordat het eerste rotavirusvaccin 
wordt gebruikt? 

196 Welke opvolging wordt budgettair gegeven aan het advies van de 
Gezondheidsraad over het bekender en toegankelijker maken van 
vaccins buiten het Rijksvaccinatieprogramma? 

197 Wat is de reden voor de steeds afnemende budgetten voor 
ZonMw-onderzoeken? Op welke manier kan extra budget voor 
onderzoek worden toegevoegd? 

198 Wat is de reden dat het budget voor ziektepreventie zo drastisch is 
gedaald? Wat wordt nu niet meer gedaan en zal de komende jaren 
niet meer worden gedaan? 

199 Waar is de invoer van de rotavirusvaccinatie terug te zien in de 
begroting? Klopt het dat de post «subsidies (Regelingen) – 
Vaccinaties» en «bijdragen aan agentschappen – vaccinaties» niet 
toenemen per 2024? 
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200 Welke partijen ontvangen in het kader van pandemische paraat-
heid een bedrag en met welk doel? 

201 Kan worden uitgesplitst welke subsidies vallen onder «medische 
ethiek» en welk bedrag waaraan wordt toegekend in de tabel op 
pagina 34? 

202 Wordt de heupairbag ook ingezet in het kader van valpreventie? 
203 Hoe wordt de gebundelde specifieke uitkering voor de aanpak van 

gezondheidsachterstanden verdeeld en waar is die verdeling op 
gebaseerd? Kan er een overzicht gegeven worden van de verdeling 
van deze specifieke uitkering op gemeenteniveau? 

204 Wat is de reden dat in de begroting voor 2023 geen middelen zijn 
opgenomen voor de implementatie van het advies van de 
Gezondheidsraad over het bekender en toegankelijker maken van 
vaccins buiten het Rijksvaccinatieprogramma? 

205 Hoeveel budget is gereserveerd voor het voorkomen van zoönosen 
en wat zal met dit budget worden gedaan? 

206 Hoeveel budget is gereserveerd voor het signaleren en bestrijden 
van zoönosen en wat zal met dit budget worden gedaan? 

207 Hoeveel budget is gereserveerd voor de opvolging van de 
aanbevelingen van de commissie Bekedam en wat zal met dit 
budget worden gedaan? 

208 In hoeverre wordt het stimuleren van vroegsignalering bij 
chronische ziekten met een hoge ziektelast betrokken bij de inzet 
van uw ministerie om de gezondheid bij chronisch zieken te 
verbeteren? 

209 Kan inzichtelijk worden gemaakt welke chronische ziekten 
momenteel de hoogste ziektelast kennen voor de patiënt en welke 
de hoogste maatschappelijke kosten hebben? 

210 Zijn alle bevolkingsonderzoeken weer terug op het niveau van voor 
COVID-19? Zo nee, welke niet? 

211 Is de adviesaanvraag betreffende longkankerscreening al inge-
diend? Zo ja, wanneer kunnen het advies van de Gezondheidsraad 
verwachten? Zo nee, waarom niet? 

212 Welke acties worden ingezet om de opkomst bij de HPV-vaccinatie 
te verhogen? 

213 Kunt u het bedrag van € 1 miljoen dat volgens de begroting via het 
coalitieakkoord beschikbaar is gesteld nader toelichten? Waar 
wordt dit aan uitgegeven? Hoe? En wanneer? 

214 Waarom worden er middelen gereserveerd voor het coronatoe-
gangsbewijs (CTB) terwijl hier geen wettelijke grondslag meer voor 
is? Hoeveel is er precies gereserveerd voor het CTB? 

215 Omvat het bedrag voor de patiëntenorganisaties de subsidie van 
SOA-Aids? 

216 Hoeveel mensen hebben in 2022 hun gehele eigen risico in de 
eerste maand van het jaar opgemaakt? 

217 Hoe succesvol zijn leefstijlinterventies? Met hoeveel is de BMI 
bijvoorbeeld gemiddeld gedaald na deelname aan een leefstijlin-
terventie (GLI)-programma? En hoeveel vijf jaar na de interventie? 

218 Bent u van mening dat HPV-beleid behoort tot seksuele gezond-
heidszorg en dat preventie daarvan hoge prioriteit moet krijgen? 

219 Hoeveel jongeren zijn er sinds de maatregelen van het preventieak-
koord gestopt met roken? Hoeveel jongeren roken nog? Hoe groot 
is het percentage rokers nu? 

220 Wat zijn de gemaakte kosten rondom de maatregelen uit het 
Nationale Preventieakkoord die gericht zijn op het terugdringen 
van het aantal rokers en de rookvrije generatie? 

221 Wat zijn de gemaakte kosten rondom de maatregelen uit het 
Nationale Preventieakkoord die gericht zijn op het terugdringen 
van het aantal problematische alcoholgebruikers? 
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222 Wat zijn de gemaakte kosten rondom de maatregelen uit het 
Nationale Preventieakkoord die gericht zijn op het terugdringen 
van het overgewicht? 

223 Is het aantal volwassenen met overgewicht afgenomen sinds de 
invoering van de maatregelen uit het preventieakkoord? Hoe groot 
is het percentage volwassenen met overgewicht? 

224 Is het aantal jongeren met overgewicht afgenomen sinds de 
invoering van de maatregelen van het preventieakkoord? Hoe 
groot is het percentage jongeren met overgewicht? 

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

226 Wat geven andere Europese landen specifiek uit aan het voor-
komen van beginnen met roken, ondersteunen bij het stoppen met 
roken, het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, depressiepre-
ventie, suïcidepreventie, het voorkomen van overgewicht en het 
ondersteunen bij het komen tot een gezond gewicht? Kunt u 
hiervan een overzicht sturen? 

227 Bent u voornemens het totaalbedrag dat aan de drie volksziektes 
wordt uitgegeven gelijk te verdelen over de drie volksziekten? 
Heeft u al voor ogen hoe u hier invulling aan wil geven? 

228 Hoeveel zou het kosten om de PrEP-pilot uit te breiden met alle 
mensen uit de doelgroep die momenteel op de wachtlijst staan? 

229 Vindt u dat een «helpende niveau 2» prima in staat is om 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-zorg uit te voeren? 
Bent u bereid om met zorgverzekeraars afspraken te maken over 
de vergoedingen van helpenden en daardoor de druk op de zorg te 
verminderen? 

230 Hoeveel hersteloperaties Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 
zijn de afgelopen jaren, in 2020 en 2021, uitgevoerd? 

231 Voor welke hulpmiddelen en geneesmiddelen geldt een eigen 
bijdrage? Voor welke hulpmiddelen en geneesmiddelen moet een 
eigen bijdrage worden betaald terwijl dit ook ten laste komt van 
het eigen risico? Kunt u dit weergeven in een tabel? 

232 Hoeveel zou het jaarlijks kosten om zowel het verplicht als het 
vrijwillig eigen risico af te schaffen? Welk deel hiervan bestaat uit 
het wegvallen van het zogeheten «remgeldeffect»? 

233 Hoeveel medicijnen tegen kanker zijn er in Nederland toegelaten in 
2020 en 2021, en hoeveel in andere Europese landen? 

234 Hoeveel en welke medicijnen tegen kanker zitten er in de sluis? 
235 Hoeveel mensen hebben in 2022 hun gehele eigen risico opge-

maakt? Kan dit percentage gegeven worden voor de jaren 2010 tot 
en met 2022? 

236 Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in 
2022 hun gehele eigen risico opgemaakt? 

237 Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben in 
2022 hun gehele eigen risico in de eerste maand van het jaar 
opgemaakt? 

238 Hoeveel mensen konden in 2022 hun eigen risico niet meer 
betalen? Wat zijn hiervan de laatste cijfers? 

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

240 Hoeveel mensen hebben het eigen risico vrijwillig verhoogd tot 
respectievelijk € 485, € 585, € 685, € 785 en € 885? 

241 Welk deel van de bevolking maakt gebruik van een vrijwillig eigen 
risico? Hoeveel wanbetalers waren er in 2022? 

242 Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke 
premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan 
zes maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie? 
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243 Kunt u een trendmatig overzicht geven van de hoeveelheid 
mensen die sinds 2010een bestuursrechtelijke premie hebben 
moeten betalen? Kunt u een overzicht geven per jaar? 

244 Hoeveel mensen hebben een betalingsregeling getroffen voor de 
zorgpremie? Kunt u hiervan een overzicht geven per jaar sinds 
2010? 

245 Kan kwantitatief en kwalitatief worden aangegeven in hoeverre het 
eigen risico in 2022 heeft geleid tot het minder gebruik maken van 
zorg en of dit heeft geresulteerd in gezondheidsschade? 

246 Kunt u een overzicht sturen welke zaken aan het basispakket zijn 
toegevoegd of eruit zijn gehaald, vanaf 2005 tot en met 2022? 

247 Hoe was de verdeling naar inkomensgroep van mensen die de 
bestuursrechtelijke premie betalen? En hoe was dat in vorige 
jaren? 

248 Hoeveel gemeenten bieden een collectieve ziektekostenverzekering 
aan voor minima? 

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

250 Hoeveel mensen maken gebruik van een collectieve ziektekosten-
verzekering voor minima? 

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

252 Hoeveel mensen hebben in 2022 een naturapolis en zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

253 Hoeveel mensen hebben in 2022 een budgetpolis en zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

254 Hoeveel mensen hebben in 2022 een restitutiepolis en zijn hierin 
verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

255 Hoeveel mensen hebben in 2022 een aanvullende polis afgesloten 
en zijn hierin verschillen te zien per zorgverzekeraar? 

256 Hoeveel winst maakten zorgverzekeraars afgelopen jaar op 
collectieve zorgverzekeringen die in samenwerking met gemeenten 
aangeboden werden? En hoe hoog was die winst in respectievelijk 
2010 tot en met 2021? 

257 Zijn winstuitkeringen door zorgverzekeraars op dit moment 
toegestaan? Hoeveel winst is er door welke verzekeraars 
uitgekeerd? 

258 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? 

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

260 Kunt u een overzicht sturen wat de winsten van alle zorgverzeke-
raars in totaal en afzonderlijk waren vanaf 2006 tot en met 2022? 

261 Wat waren de reserves uitgesplitst naar zorgverzekeraars in 2022? 
Welke reserves waren wettelijk verplicht? En hoe hoog waren die 
bedragen in respectievelijk 2009 tot en met 2021? 

262 Hoe hebben de reserves van de verzekeraars zich jaarlijks 
ontwikkeld? Kunt u een overzicht hiervan geven van de verzeke-
raars in totaliteit en de afzonderlijke verzekeraars vanaf 2004? 

263 Hoe hoog is het bedrag dat zorgverzekeraars uitgeven aan 
reclame? En hoe hoog waren die bedragen in respectievelijk 2009 
tot en met 2021? 

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

265 Hoeveel mensen stapten de afgelopen tien jaar meer dan een keer 
over naar een andere zorgverzekeraar? 
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266 Hoeveel zorgverleners zijn in 2022 contractvrij gaan werken? Kunt 
u dit uitsplitsen per sector? 

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

268 Hoeveel premiegeld geven zorgverzekeraars uit om zorgaanbie-
ders te controleren? 

269 Hoeveel premiegeld gaan er naast reclame- en acquisitiekosten 
gemoeid met het jaarlijkse «overstapmoment» van de 
zorgverzekeraars? 

270 Hoe verhoudt gecontracteerde zorg zich tot ongecontracteerde 
zorg de afgelopen tien jaar en in welke sector komt ongecontrac-
teerde zorg het meest voor? 

271 Wie gaat de bovenregionale (uniek voorkomende) en cruciale ggz 
zorg financieren nadat deze zorg via regiobeelden in kaart is 
gebracht, zoals afgesproken in het IZA? Wordt dit landelijk of 
regionaal gefinancierd? 

272 Wie zullen gaan werken in de op te richten mentale gezondheids-
centra? Waar wordt personeel voor deze mentale gezondheidscen-
tra vandaan gehaald? 

273 Welk deel van de subsidies voor medisch specialistische zorg 
wordt gebruikt voor snellere toegang tot nieuwe innovatieve 
geneesmiddelen? 

274 Hoe gaat u de motie die oproept tot een nationaal actieplan kanker 
vormgeven? Gaat Nederland daarvoor een beroep doen op 
Europees budget, bijvoorbeeld uit het Recovery and Resilience 
Facility (RRF), zoals in het Europe’s Beating Cancer Plan wordt 
geopperd? 

275 Kunt u toelichten op welke manier het bedrag van € 63,1 miljoen 
voor oncologie in de medisch specialistische zorg verdeeld wordt? 
Hoe dit wordt uitgegeven en op welke termijn? 

276 Kunt u toelichten op welke manier het bedrag van € 63,1 miljoen 
voor oncologie in de medisch specialistische zorg zich verhoudt tot 
de € 150 miljoen die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar is 
gesteld aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) II? 

277 Wanneer is de verwachting dat het voorgenomen besluit van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), om bekostiging van moleculaire 
diagnostiek uit de diagnose-behandelcombinatie te halen en apart 
te bekostigen via een add-on, formeel bestendigd wordt? 

278 Wat is de status van de inkooptrajecten van zorgverzekeraars bij 
ziekenhuizen voor wat betreft de inzet van moleculaire diagnostiek 
vanaf januari 2023? 

279 Hoe gaat u ervoor zorgen dat kankerpatiënten en medisch 
specialisten goed en tijdig kennis kunnen nemen van de mogelijk-
heden rondom de inzet van moleculaire diagnostiek vanaf 1 januari 
2023? 

280 Wat doet u om in regio’s die stappen ondernemen in de richting 
van passende bekostiging voor integrale geboortezorg, te 
voorkomen dat zorgverzekeraars of andere spelers in het veld die 
de besluitvorming beïnvloeden een van beide opties zouden 
uitsluiten? 

281 Om welke specifieke subsidies gaat het bij de € 30 miljoen die 
beschikbaar is gesteld voor het verstrekken van subsidies ter 
bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid 
van de curatieve ggz? 

282 Hoeveel ggz-instellingen zijn er gesloten in de afgelopen vijf jaar? 
Wat voor type ggz zorg verleenden deze instellingen? 

283 Wat is de status van FairMedicine, waar VWS in het verleden 
2,8 mln. euro subsidie aan heeft verleend? 
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284 Aan welk farmaceutisch personeel is momenteel de grootste 
behoefte? Hoe gaat u ervoor zorgen dat vraag en aanbod van 
personeel op elkaar aansluiten? 

285 Wat heeft de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de 
Patiënt tot nu toe concreet opgeleverd? Kunt u ter verduidelijking 
een aantal voorbeelden geven? Tot welke concrete resultaten voor 
de patiënt heeft deze subsidieregeling tot nu toe geleid? 

286 Welke middelen zijn beschikbaar voor strategische samenwerking 
met producerende landen buiten Europa om de afhankelijkheid 
van landen als China en India terug te dringen? 

287 Hoe verhouden de voorstellen van de subsidieregeling Veelbelo-
vende Zorg Sneller bij de Patiënt zich tot het Orphan Drug Access 
Protocol(ODAP)-initiatief van wetenschap, medici en zorgverzeke-
raars? 

288 Worden er in Nederland al concrete stappen gezet om de afhanke-
lijkheid van grondstoffen uit China en India te verminderen? 

289 Wat is de definitie van zelfzorg in deze context en hoe wordt die 
gemeten? Op welke manier wordt meer zelfzorg bereikt? 

290 Hoe vaak is in de afgelopen vijf jaar een beroep gedaan op de 
Regeling financiering zorg aan illegalen en andere onverzekerbare 
vreemdelingen? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid? 

291 Wat houdt de zogenaamde «leefstijlcoalitie» precies in? 
292 Hoeveel subsidie gaat er naar medische preventie en hoeveel naar 

leefstijlpreventie? 
293 Welke concrete acties gaan uw ministerie en het Zorginstituut 

ondernemen om meer in te zetten op passende zorg? 
294 Welke opdrachten van € 14,1 miljoen worden er uitgevoerd ten 

behoeve van passende zorg? 
295 Waar is de € 3,4 miljoen voor passende zorg voor het Zorginstituut 

voor bedoeld? Gaat dit om personele kosten? Of gaat dit om een 
aanpassing van het beoordelingskader? 

296 Hoeveel wordt er op dit moment gebruik gemaakt van digitale ggz 
zorg? Hoeveel van de behandelingen zijn volledig digitaal? Hoeveel 
van de behandelingen zijn hybride? 

297 Welke resultaten zijn de afgelopen vijf jaar door het Centraal 
Justitieel Incassobureau (CJIB) behaald als het gaat om het 
opsporen van onverzekerde verzekeringsplichtigen? 

298 Hoeveel organisaties in de langdurige zorg (graag aantallen en 
percentages) krijgen extra budget vanuit de stimuleringsregelingen 
voor innovatie vanuit de Wlz? Hoeveel budget is daarmee 
gemoeid? Welke criteria zijn doorslaggevend voor het al dan niet 
toekennen van extra budget voor innovatie? 

299 Waarom wordt de € 150 miljoen voor NPPZ II niet structureel 
gemaakt en enkel opgenomen voor de jaren 2022 tot 2027? 

300 Voldoen alle instellingen in de langdurige zorg over een goed 
ventilatiesysteem/CO2-meters om zo beter voorbereid te zijn op 
uitbraken van infectieziekten? 

301 In hoeveel gemeenten worden zelfstandig wonende 75-plussers 
bezocht? 

302 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het 
amendement Tellegen/Paulusma (Kamerstuk 35 925 XVI, nr. 44)? 

303 Wat zijn de resultaten van de SIRI-campagne «De dood. Praat 
erover, niet eroverheen»? 

304 Hoe verklaart u dat het programma Een voor Eenzaamheid als 
effectief wordt beschouwd, terwijl de eenzaamheid onder 
volwassenen is gestegen? Wat is de wetenschappelijke basis voor 
de effectiviteit van het programma Een voor Eenzaamheid? 

305 Vanaf welk inkomen zal een eigen bijdrage in de Wmo van 
toepassing worden? 
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306 Kan het Wmo-toezicht verbeterd worden door dit toe te voegen 
aan het takenpakket van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ)? Zo nee, waarom niet? 

307 Hoe groot is het percentage treinstations dat volledig rolstoelvrien-
delijk is? 

308 Hoe groot is het percentage busstations dat volledig rolstoeltoe-
gankelijk is? 

309 Hoeveel van de 10 duizend extra woonplekken voor dak en 
-thuislozen zijn reeds gerealiseerd? 

310 Hoe komt het dat de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld steeds jonger worden, maar steeds 
later in de zorg terechtkomen? 

311 Welke uitgaven worden er in 2023 minder gedaan aan inclusiviteit, 
waardoor er € 70 miljoen minder wordt besteed dan in 2022? 

312 Waar moet de € 144.706 voor medeoverheden aan worden 
besteed? 

313 Aan wie worden de € 71 miljoen voor een inclusieve samenleving 
overgemaakt? Waar komt dat geld volgens u terecht en wat wordt 
ermee gedaan? 

314 Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het niet beschikbaar zijn 
van bepaalde kentgetallen met betrekking tot participatie en 
zelfredzaamheid van mensen met een beperking? 

315 Waarom is het aantal mensen met een Valyspas zo sterk 
afgenomen? 

316 Wat zijn de geschatte kosten als iedereen een hoog persoonlijk 
keuzebudget (pkb) bij Valys krijgt? 

317 Hoe zullen de middelen, die voor de woon-zorgcombinaties en 
voor het stimuleren van langer thuis wonen beschikbaar zijn, 
besteed worden? 

318 Hoe zullen de landelijke subsidieregelingen voor vrijwillige 
maatschappelijke diensttijd, om woonvormen voor jong en oud te 
stimuleren, over de verschillende regio’s verspreid worden? 

319 Hoe verhoudt de € 5 miljoen in 2023 voor onderzoek en aanpak 
van alzheimer zich tot de middelen voor onderzoek en aanpak van 
volksziektes die in het coalitieakkoord staan? 

320 Hoe zal de € 9 miljoen die beschikbaar is voor valpreventie 
besteed worden? Is hier al uitwerking voor? 

321 Wat zijn de geschatte kosten van het afschaffen van het maximaal 
aantal uren van de doventolkvoorziening? 

322 Kunt u toelichten hoe de € 24,1 miljoen gaat bijdragen aan het 
vergroten van het kennisniveau van zorgverleners en cliënten? Hoe 
gaat u hier in de praktijk voor zorgen? 

323 Hoe wordt de bereikbaarheid van de nieuwe circa negen 
gebouwen geborgd? 

324 In hoeverre verwacht u dat de subsidie van € 64,8 miljoen 
kostendekkend is, gezien de financiële knelpunten (niet kostendek-
kende vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars) binnen het 
palliatieve terminale zorgveld? 

325 Kunt u aangeven welke vorderingen er zijn gemaakt met de 
ontregeling in de farmaceutische zorg? Kunt u aangeven wat deze 
ontregeling oplevert? Hoe gaat u meer regie voeren op de 
softwarehuizen, daar waar het gaat om de uitwisseling van data? 

326 Zou u kunnen concretiseren welke manieren het programma 
(Ont)Regel de Zorg specifiek zal bijdragen aan de vermindering 
van administratieve lasten op het gebied van wet- en regelgeving? 
Wordt er bijvoorbeeld anders omgegaan met de adviezen van het 
Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)? 

327 Hoe hoog is het ziekteverzuim in de zorg? 
328 Hebben zorgmedewerkers zich minder ziekgemeld sinds het 

programma (Ont)Regel de Zorg? 

17



329 Hoeveel zij-instromers zijn er aangetreden sinds het programma 
(Ont)Regel de Zorg? 

330 Hoeveel herintreders zijn er in de zorg teruggekeerd sinds het 
programma (Ont)Regel de Zorg? 

331 Welke arbeidsbesparende technologieën hebben reeds effect op 
het verwachte tekort aan zorgpersoneel? 

332 Hoe hoog is de uitstroom in de zorg, uitgesplitst per sector? 
333 Hoe hoog is de deeltijdfactor in de zorg, uitgesplitst per sector? 
334 Is de deeltijdfactor in de zorg toegenomen sinds het programma 

(Ont)Regel de Zorg? Hoe groot was de deeltijdfactor in 2010? Hoe 
groot was deze in 2021? Wat is de verwachting voor de jaren 
2023–2027? Welke acties onderneemt u om deeltijders meer uren 
te laten werken? Bent u bereid het verzamelinkomen voor de 
toeslaggrens te verhogen van € 41.000 naar € 50.000? Zo nee, 
waarom niet? Hoeveel extra medewerkers levert dit op? 

335 Wat is het gemiddeld aantal uren dat er gewerkt wordt in de zorg, 
uitgesplitst per sector? 

336 Hoe groot zijn de personeelstekorten in de zorg, uitgesplitst per 
sector en inclusief de werknemers die werken in de wijkverpleging, 
en vallen onder de Jeugdwet en de Wmo? 

337 Loont het na het koopkrachtbesluitvormingspakket nog om meer te 
gaan werken in de zorg? Kunt u enkele voorbeelden geven? 

338 Hoeveel uren werkt de gemiddelde zorgverlener per week? Kunt u 
deze getallen voor de afgelopen tien jaar geven? 

339 Hoeveel fte zou er in de zorg bijkomen als de gemiddelde 
hoeveelheid gewerkte uren per week per zorgverlener met één uur 
zou stijgen? 

340 Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn verminderd tussen 2013 en 
2022? Kunt u dit uitsplitsen per jaar? 

341 Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er nog over? 
342 Hoeveel VV1-plekken zijn er in Nederland? 
343 Hoeveel VV2-plekken zijn er in Nederland? 
344 Hoeveel VV3-plekken zijn er in Nederland? 
345 Zijn er verschillen in regio’s wat betreft de hoeveelheid 

verpleeghuizen? 
346 Hoe groot is de vraag naar tijdelijke bedden voor ouderen? 
347 Hoeveel budget is er door uw ministerie in totaal uitgegeven aan 

het initiatief Stichting Het Potentieel Pakken om mensen te 
stimuleren meer uren te werken in de zorg? Wat zijn de concrete 
resultaten hiervan? 

348 Hoe wordt de € twintig miljoen die wordt besteed aan het 
meerjarig opleidingsakkoord in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen 
en Thuiszorg precies uitgegeven? 

349 Hoeveel procent van de medewerkers in de ggz is zzp-er (en dus 
niet in loondienst)? Hoeveel van de totale personeelskosten van 
medewerkers in de ggz gaat op aan externe inhuur van personeel? 

350 Hoeveel procent van de medewerkers in de jeugdzorg is zzp-er (en 
dus niet in loondienst)? Hoeveel van de totale personeelskosten 
van medewerkers in de jeugdzorg gaat op aan externe inhuur van 
personeel? 

351 Hoe groot is het tekort aan jeugdzorgmedewerkers? Hoeveel 
jeugdzorgmedewerkers zijn er in 2020 en 2021 gestopt? 

352 Hoe groot is het tekort aan jeugdbeschermers? Hoeveel jeugdbe-
schermers zijn er in 2020 en 2021 gestopt? 

353 Hoe wordt de € 20 miljoen besteed die is gereserveerd in 2023 
voor de uitvoering van het advies Taskforce Ondersteuning 
optimale inzet zorgverleners? 

354 Hoeveel zorgreservisten zijn er nu? Welke niveaus van opleiding 
hebben deze reservisten? Hoeveel van hen zijn binnen ongeveer 
vier weken beschikbaar? 
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355 Hoeveel geld is er voor het thema zeggenschap gereserveerd in 
2023 en hoe wordt dit geld precies uitgegeven? 

356 Met welke veldpartijen wordt de strategie om secondair data 
gebruik in de zorg besproken? Zijn private partijen, fabrikanten en 
bedrijfsleven daar ook bij betrokken? 

357 Hoeveel geld is er beschikbaar voor de digitale COVID-19-
ondersteuning en hoe wordt dit geld verdeeld over de verschil-
lende beschreven onderwerpen? 

358 Hoe valt het volgens u te rijmen dat het Zorginstituut de komende 
jaren steeds minder budget krijgt, terwijl het takenpakket wordt 
uitgebreid? 

359 Wat is de beoogde besteding van het extra geld voor opleidingen, 
beroepenstructuur en arbeidsmarkt? Wat is het doel en het 
verwachte effect? 

360 Welke oplossingen worden op dit moment verkend om het tekort 
aan tandartsen aan te pakken? Zijn er ook middelen in de 
begroting van het Ministerie van OCW gereserveerd om meer 
tandartsen op te leiden? Zo nee, waarom niet? 

361 Hoe wordt de € 67 miljoen vanuit het SectorplanPlus in 2023 
besteed? Is er een risico op onderbesteding van het totale budget? 

362 Is er budget beschikbaar om de Stichting Het Potentieel Pakken 
ook na 2023 nog te ondersteunen? 

363 Wat is de specifieke opdracht aan de Stichting Het Potentieel 
Pakken? Op welke wijze wordt de effectiviteit en het resultaat van 
deze stichting gemeten? 

364 Waarom wordt er nog steeds € 1,4 miljoen uitgegeven aan de 
Verwijsindex Risiscojongeren (VIR), aangezien er een motie van de 
leden Westerveld en Peters is aangenomen om de wettelijke 
verplichting van de VIR uit de Jeugdwet te schrappen? Is na deze 
aangenomen motie nog steeds € 1,4 miljoen nodig voor de VIR? 
Wat is er gebeurd met de uitvoering van deze motie (Kamerstuk 
35 925 XVI, nr. 128)? Hoeveel gemeenten maken niet meer gebruik 
van de VIR? 

365 Is het budget voor de VIR van 2021 opgegaan? 
366 Wat is de definitie van slimme zorg en in hoeverre is de definitie 

ruimer dan alleen digitale zorg? Op welke manier wordt slimme 
zorg gemonitord en met welke criteria? 

367 Welke jeugdzorgregio’s hebben geen regiovisie? 
368 Welke jeugdzorgregio’s hebben wel een regiovisie, maar hebben 

daarin niet aangegeven voor welke jeugdzorgfuncties beschikbaar-
heid en continuïteit geborgd moet worden? 

369 Hoeveel van de € 214 miljoen op jeugdzorguitgaven, die de 
besparingsmaatregelen voor gemeenten voor 2022 uit de reeks 
van de Commissie van Wijzen zouden moeten opleveren, zijn al 
waargemaakt? Wordt dat bedrag gehaald? Is zicht op welke 
besparingsmaatregelen uit de reeks van de Commissie van Wijzen 
al zijn ingezet door gemeenten? Zo ja, welke? 

370 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven op het versterken van het normale leven/
veerkracht jeugdigen en hun omgeving (Maatregel Commissie van 
Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

371 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven op de vereenvoudiging van de jeugdbescher-
mingsketen (Maatregel Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er 
bespaard? 

372 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door het voorkomen en verkorten van 
residentiele zorg? En hoeveel is er bespaard? 

19



373 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door het normaliseren van voogdijondersteu-
ning (Maatregel Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er 
bespaard? 

374 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door het inperken van lichte zorgvormen en het 
uitsluiten van niet werkende of schadelijke interventies (Maatregel 
Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

375 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door het afbakenen van de reikwijdte (Maatre-
gel Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

376 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door het versterken van de bestaanszekerheid? 
En hoeveel is er bespaard? 

377 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door selectie en contractering (Maatregel 
Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

378 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door tariefdifferentiatie (Maatregel Commissie 
van Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

379 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door regionalisering (Maatregel Commissie van 
Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

380 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door brede invoering van de Praktijkondersteu-
ner Huisartsen (POH)-jeugd GGZ (Maatregel Commissie van 
Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

381 Op welke manier is er door gemeenten in 2022 bespaard op de 
jeugdzorguitgaven door standaardisatie van de uitvoering 
(Maatregel Commissie van Wijzen)? En hoeveel is er bespaard? 

382 Is het bedrag van € 374 miljoen dat gemeenten in 2023 moeten 
besparen op jeugdzorguitgaven naar aanleiding van de reeks van 
de Commissie van Wijzen uit 2021 nog accuraat of zijn die 
bedragen inmiddels achterhaald en moeten die worden bijgesteld 
na twee jaar? Kan per maatregel uitgewerkt worden hoe tot die 
€ 374 miljoen is gekomen? 

383 Hoeveel huisartsen hebben een POH-GGZ of POH-jeugd GGZ in de 
praktijk? Is dit aantal de afgelopen vijf jaar gestegen? Hoeveel kost 
een POH-GGZ of POH-jeugd GGZ? 

384 Hoeveel kost het om de gespecialiseerde jeugdzorg centraler in te 
kopen, zoals genoemd staat in het coalitieakkoord? Wat wordt 
hierbij verstaan onder gespecialiseerde jeugdzorg? 

385 Hoeveel van de gedupeerden van de uithuisplaatste kinderen naar 
aanleiding van de toeslagenaffaire zijn teruggeplaatst bij hun 
ouders? 

386 Bij hoeveel van de gedupeerden van de uithuisplaatste kinderen 
naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft contactherstel met 
familie/ouders plaatsgevonden? 

387 Bij hoeveel gedupeerden gezinnen is de Eigen Kracht Centrale 
betrokken om alsnog een familieplan op te stellen? 

388 Hoeveel kinderen zijn er het afgelopen jaar (2021) uit huis 
geplaatst? 

389 Hoeveel kinderrechters zijn er? 
390 Hoeveel kinderen zijn er in 2021 afgezonderd in een specifieke 

separatie/isolatieruimte? 
391 Hoeveel procent van de uitgaven aan de jeugdzorg gaat op aan 

coördinatiekosten? 
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392 Kunt u een uitsplitsing geven van de besparingsmaatregelen die 
samen moeten leiden tot een bezuiniging van € 374 miljoen op de 
jeugdzorguitgaven? Uit welke bezuinigingen is dit bedrag 
opgebouwd? Welk effect zullen deze maatregelen hebben op de 
wachttijden in de jeugdzorg? Hoe heeft u hier een inschatting van 
gemaakt? 

393 Hoe vaak vinden spoeduithuisplaatsingen plaats? 
394 Hoe vaak wordt er een familie groepsplan opgesteld? 
395 Hoe lang zijn de wachtlijsten voor jeugdzorg? 
396 Hoeveel kinderen maken gebruik van jeugdhulp en hoeveel 

kinderen van verlengde jeugdhulp (tot 21 jaar)? Kunt u de cijfers 
van de afgelopen vijf jaar met de Kamer delen? 

397 Kan de Kamer een gespecificeerde begrotingsstaat ontvangen van 
de Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 (tabel 19)? Hoe 
sluit de Tabel Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 (tabel 19) 
aan bij de genoemde cijfers die inhoudelijk beschreven staan op 
pagina 100–106 van de Memorie van Toelichting? 

398 Hoe zijn de volgende bedragen op deze pagina verklaren: 
€ 14,4 miljoen voor opdrachten en subsidies en tegelijkertijd ook 
€ 13,05 miljoen en € 2,3 miljoen (tabel 19)? Dit klopt opgeteld bij 
elkaar toch niet? Kunt u dit verschil specificeren? 

399 Hoeveel jongeren zijn de afgelopen vijf jaar in de gesloten 
jeugdhulp neergestreken? Met hoeveel procent daalt dit aantal? 

400 Hoeveel instellingen voor gesloten jeugdhulp zijn er de afgelopen 
vijf jaar gesloten? Hoeveel kleinschalige voorzieningen voor 
jeugdhulp zijn er de afgelopen vijf jaar bijgekomen? 

401 Draaien de acht bovenregionale expertisecentra jeugdhulp 
inmiddels allemaal volledig? Hoeveel plekken (bedden) zijn er in 
totaal bij deze acht expertisecentra voor jongeren? Wat houdt de 
doorontwikkeling van de regionale expertteams in 2023 in? 

402 Wat wordt bedoeld met dat uw ministerie wil «professionaliseren 
van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap van gemeenten 
en aanbieders»? 

403 Kan de Kamer eerder dan medio 2023 de uitvoering van de motie 
De Neef (Kamerstuk 31 839, nr. 870) over de beschikbaarheid van 
laagdrempelige inloopvoorzieningen voor jongeren verwachten? 
Kan deze uitwerking voor de begrotingsbehandeling van het 
Ministerie van VWS naar de Kamer gestuurd worden? 

404 Wat is de financiële bijdrage van uw ministerie aan passend 
onderwijs? Hoeveel is dat ten opzichte van het Ministerie van 
OCW? Kan in een overzicht gespecifieerd worden aan welke 
maatregelen rondom passend onderwijs het uw ministerie 
meebetaald? 

405 Voor welke periode wordt de kwartiermaker aangesteld? Wat wordt 
concreet verwacht van de kwartiermaker? 

406 Aan welke projecten rond de problematiek van 16–27-jarigen doet 
uw ministerie mee? Kan hier een overzicht van worden gegeven, 
inclusief de kosten hiervan? 

407 Waar wordt de € 9 miljoen voor de uitvoering van de hervormings-
agenda aan besteed? Gaat dit alleen naar coördinatiekosten of ook 
naar de inhoud? 

408 Om welk aantal kinderen gaat bij de «opvang en verzorging van 
minderjarige kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en 
circusartiesten», waarvoor internaten subsidie ontvangen? Hoeveel 
internaten telt Nederland? 

409 Waarom is voor bijdragen aan medeoverheden (BMO) een bedrag 
van € 25 miljoen beschikbaar gemaakt voor een specifieke 
uitkering ten behoeve van de expertisecentra jeugdhulp? Het 
amendement Klaver en Westerveld ging toch om 
€ 26 miljoen euro jaarlijks? Waar is die € 1 miljoen gebleven? 
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410 Welke subsidies zijn niet volledig uitgeput waardoor er € 2 miljoen 
aan ontvangsten zijn? 

411 Zullen sportaccommodaties met het oog op de stijgende energie-
prijzen extra worden ondersteund om te verduurzamen? Zo ja, 
hoe? 

412 Hoeveel sportverenigingen ondervinden last van de stijgende 
energieprijzen? 

413 Hoeveel sportaccommodaties gaan hun contributie verhogen 
vanwege de stijgende energieprijzen? Wat is de gemiddelde 
prijsstijging? 

414 Hoeveel zwembaden dreigen te gaan sluiten vanwege de stijgende 
energieprijzen? 

415 Hoeveel ijsbanen dreigen te gaan sluiten vanwege de stijgende 
energieprijzen? 

416 Met hoeveel extra kosten krijgen ijsbanen te maken vanwege de 
stijgende energieprijzen? 

417 Met hoeveel extra kosten krijgen zwembaden te maken vanwege 
de stijgende energieprijzen? 

418 Waarom worden Het Nationaal Comité, de Nationale herinnerings-
centra en de Collectieve Erkenning Indisch Nederland tot en met 
2027 gekort op de begroting? 

419 Is het mogelijk om een bepaalde ondergrens voor het budget van 
bepaalde nationale herdenkingsinstanties zoals het Nationaal 
Comité juridisch te verankeren zodat deze instanties de herinnering 
aan de Tweede Wereldoorlog in leven kunnen houden zonder zich 
zorgen te hoeven maken over hun budget? 

420 Hoeveel mensen ontvangen zorgtoeslag? 
421 Wat is na de invoering van de koopkrachtbesluitvorming van de 

zorgtoeslag het maximale inkomen (voorheen alleenstaand 
€ 31.998 en samen € 40.944) om zorgtoeslag te ontvangen? 

422 Kunt u uitleggen hoe de hoogte van de zorgtoeslag precies wordt 
beïnvloed door het besluit om het WML met 7,5 procent te 
verhogen? Kunt u de effecten voor de verschillende groepen 
ontvangers weergeven? 

423 Kunt u de effecten van de incidentele verlaging van de normper-
centages op de hoogte van de zorgtoeslag voor de verschillende 
groepen ontvangers weergeven? 

424 Wat zijn de afbouwgrenzen van de zorgtoeslag vanaf 2006 tot en 
met 2022? 

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

426 Op welke ramingen is de € 8 miljard voor de zorgtoeslag geba-
seerd? Hoeveel gebruikers worden verwacht? Wat krijgen zij meer 
aan zorgtoeslag dan in 2022? 

427 Wat is het effect van de verhoging van de zorgtoeslag als wordt 
gekeken naar het aantal uren werk dat zorgverleners doen? Waar 
zit gemiddeld genomen het break-evenpoint tussen extra toeslag 
en extra loon? 

428 Waarom loopt de overheveling van € 129 miljoen die voor 2023 
beschikbaar is uit de jaarlijks structurele opbrengst van de 
vitamine D-maatregel niet drie jaar verder door, zodat de gehele 
begroting voor de PALLAS-reactor hiermee rond is? Kunt u deze 
omissie (laten) herstellen? 

429 Hoeveel geld is in de begroting van 2023 gereserveerd voor de 
loon- en prijsontwikkeling? 

430 Kunt u per jaar sinds 1990 een overzicht geven van de zorguitga-
ven (volgens de Zorgrekeningen-definitie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek)? 
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431 Kunt u per jaar sinds 1990 een overzicht geven van de zorguitga-
ven (volgens definitie van het RIVM)? 

432 Kunt u per jaar sinds 1990 een overzicht geven van de netto 
zorguitgaven onder het uitgavenplafond zorg (en voor de jaren 
waar dit niet mogelijk is die onder het Budgettair Kader Zorg)? 

433 Kunt u per jaar sinds 1990 een overzicht geven van de bruto 
zorguitgaven onder het uitgavenplafond zorg (en voor de jaren 
waar dit niet mogelijk is die onder het Budgettair Kader Zorg)? 

434 Hoe heeft de groei van de collectieve zorguitgaven zich ten 
opzichte van de groei van de economie in de afgelopen vijftien jaar 
ontwikkeld? 

435 Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven, 
zoals begroot voor 2023, komt puur op het conto van de 
vergrijzing? 

436 Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven, 
zoals begroot voor 2023, komt puur op het conto van geneesmid-
delen? 

437 Welk percentage van de groei van de collectieve zorguitgaven, 
zoals begroot voor 2023, puur op het conto van bureaucratie, 
overhead en verspilling? 

438 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een minimuminkomen gemiddeld in 2022 kwijt aan eigen 
betalingen in de zorg? Hoeveel procent is dat in 2023? 

439 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een modaal inkomen gemiddeld in 2022 kwijt aan eigen betalingen 
in de zorg? Hoeveel procent is dat in 2023? 

440 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een inkomen van tweemaal modaal gemiddeld in 2022 kwijt aan 
eigen betalingen in de zorg? Hoeveel procent is dat in 2023? 

441 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een inkomen van driemaal modaal gemiddeld in 2022 kwijt aan 
eigen betalingen in de zorg? Hoeveel procent is dat in 2023? 

442 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een hoog inkomen gemiddeld in 2022 kwijt aan eigen betalingen in 
de zorg? Hoeveel procent is dat in 2023? 

443 Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een alleen-
staande met respectievelijk een bijstandsinkomen, een minimum-
inkomen, 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 percentage van het bruto 
inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 2010-nu en kunt u de 
verschillen duiden in ontwikkelingen in de percentages? 

444 Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat een alleen-
verdiener (paar) met kinderen met respectievelijk een bijstandsin-
komen, 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 percentage van het bruto inkomen? Kunt u deze 
cijfers geven voor 2010-nu en kunt u de verschillen duiden in 
ontwikkelingen in de percentages? 
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445 Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners 
met respectievelijk een bijstandsinkomen, 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 percentage van het bruto 
inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 2010-nu en kunt u de 
verschillen duiden in ontwikkelingen in de percentages? 

446 Kunt u aangeven wat het gemiddelde bedrag is dat tweeverdieners 
met kinderen met respectievelijk een bijstandsinkomen, een 
minimuminkomen, een keer modaal inkomen, twee keer modaal 
inkomen en drie keer modaal inkomen uitgeven aan zorg (inko-
mensafhankelijke bijdrage, premie Zvw, gemiddelde eigen risico 
en zorgtoeslag, de Wlz-premie onder aftrek van het aandeel van de 
heffingskorting dat betrekking heeft op de Wlz) alsook de bijdrage 
aan het deel van de zorguitgaven dat via de directe en indirecte 
belastingen wordt betaald en hoe dit zich vertaalt naar percentage 
van het bruto inkomen? Kunt u deze cijfers geven voor 2010-nu en 
kunt u de verschillen duiden in ontwikkelingen in de percentages? 

447 Kunt u aangeven waarop andere Europese landen bezuinigen als 
het gaat om zorg? Kunt u hiervan een overzicht en uw duiding 
sturen? 

448 Wat is de OVA over 2023? En wat is de OVA ruimte over 2022? 
449 Kunt u een overzicht geven van de onderschrijding op de 

wijkverpleging in de periode 2010–2021? 
450 Waar komt het verschil in ingeboekte besparing vandaan tussen de 

reeks voor het IZA in de begroting 2023 en de reeks voor IZA in het 
regeerakkoord? Kunt u een uitsplitsing maken van de beoogde 
besparingen waar het totaalbedrag in zowel het regeerakkoord als 
in de begroting 2023 zijn opgemaakt? 

451 Hoe wordt de € 30 miljoen voor de aanpak van wachtlijsten in de 
ggz in 2023 ingezet? Welke concrete maatregelen worden er 
genomen? 

452 Waarom wordt er alleen in 2023 en 2024 € 30 miljoen voor de 
aanpak van wachtlijsten in de ggz ingezet en niet structureel voor 
meer jaren? Is het probleem van de wachtlijsten in de ggz binnen 
twee jaar op te lossen? Zo ja, hoe? 

453 Hoe groot mogen de wachtlijsten in de ggz eind 2023 nog zijn 
volgens u? En in 2024? 

454 Hoe kan het dat er een onderschrijding is van € 722 miljoen in 
2022? 

455 Hoe komt het dat er op de wijkverpleging een onderschrijding is 
van bijna € 1 miljard? De wijkverpleging zou het stoppen van de 
financiering van zzp 1–3 in 2013 en 2014 (sluiten verzorgingshui-
zen) toch opvangen? Is die doelstelling bereikt? Wat is het actuele 
personeelstekort in de thuiszorg? Hoeveel thuiszorgpatienten 
krijgen minder uren dan geïndiceerd? Hoeveel thuiszorgpatienten 
krijgen helemaal geen zorg ondanks dat zij wel een indicatie 
hebben? 

456 Waarom worden de onderschrijdingen omgezet in taakstellende 
bezuinigingen in plaats van dat het geld gebruikt wordt voor 
investeringen in de betreffende sectoren? 

457 Wat verklaart de grote onderschrijding van de bestedingen voor de 
wijkverpleging in 2022? Kunt u hierbij ingaan op de rol van de 
inkoop van zorgverzekeraars en de tarieven in de wijkverpleging? 

458 Kunt u een uitsplitsing maken van de onderschrijding van de post 
eerstelijnszorg? En hoe verklaart u deze onderschrijding? 
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459 Betekent verbreding van de toets op het basispakket dat de 
beoordelingscriteria veranderen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe komt 
de verbreding dan tot stand? 

460 Kunt u een overzicht geven van het aantal geneesmiddelen dat 
momenteel in de sluis zit, aangevuld met het aantal dagen dat 
verstreken is sinds de goedkeuring van het Europees Geneesmid-
delenbureau (EMA)? Kunt u dit weergeven in een tabel? 

461 Onder welke voorwaarden wordt het IZA-transformatiegeld van de 
Aanvullende Post naar de VWS-begroting overgeheveld? 

462 Onder welke voorwaarden en op welke manier komt het IZA-
transformatiegeld uiteindelijk bij de zorgverlener terecht? 

463 Welke rol speelt de zorgverzekeraar in het verdelen van het 
IZA-transformatiegeld? 

464 Zijn er mogelijkheden om onderscheid te maken in de tijd van 
toelating van een geneesmiddel tussen indicaties waarvoor geen 
goede behandelopties zijn en indicaties waar dit wel het geval is? 
Zo ja, in hoeverre is het mogelijk om net als in andere landen 
middelen voor een hoge onvervulde medische behoefte versneld 
toe te laten wanneer er straks meer middelen in de Sluis worden 
geplaatst? 

465 Is er al zicht op de start van pilots rondom pay-for-perfomance, 
zoals door u is toegezegd tijdens het laatste commissiedebat 
Geneesmiddelenbeleid? 

466 Wat is uw schatting van hoeveel extra middelen er per jaar zullen 
worden meegenomen in de prijsonderhandelingen over dure, 
nieuwe geneesmiddelen na de uitbreiding naar alle middelen met 
een verwachte jaarlijkse uitgave boven de € 10 miljoen? 

467 Hoe gaat u geschikt personeel vinden om de regulering van de 
verdere toename aan (genees)middelen mogelijk te maken? 

468 Welke financiële impact heeft de pakketmaatregel vitamine D voor 
de gemiddelde vitamine D gebruiker, die dit tot nu toe vergoed 
kreeg? 

469 Waarom daalt de begroting voor apotheekzorg in 2023 met ruim 
€ 200 miljoen? Waar bestaat deze besparing uit? 

470 Uit de begroting blijkt dat de uitgaven aan medische hulpmiddelen 
stijgen terwijl de apotheekosten dalen. Hoe verstaat het stijgen van 
de uitgaven aan medische hulpmiddelen en het dalen van de 
apotheekkosten zich met de bijdrage die apothekers moeten 
leveren aan het ontlasten van de huisarts? Hoe verwacht u dat de 
apotheek gaat bijdragen aan deze rol en verder investeert in 
regionalisering? 

471 Hoe groot is de huidige onvervulde zorgvraag voor mondzorg, 
uitgedrukt in fte’s aan tandartsen? Kunt u hierbij een uitsplitsing 
maken per regio? 

472 Hoe groot is het tandartsentekort over zes jaar indien niet besloten 
wordt om het aantal opleidingsplaatsen te verruimen, gezien ook 
de opleidingsduur van een tandheelkundige opleiding? Hoe groot 
is dit tekort uitgedrukt in het percentage van het verwachte 
tandartsenbestand? 

473 Is het huidige aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde in 
Nederland op zichzelf voldoende om aan de zorgvraag te voldoen? 
Zo niet, hoe groot groeit het tandartsentekort de komende tien jaar 
als de instroom van buitenlands gediplomeerde tandartsen 
wegvalt? 

474 Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van de kaders van 
huisartsenzorg, wijkverpleging, ggz en medisch specialistische 
zorg, vanaf 2006 tot 2027? 

475 Wat waren de verschillende kaders voor de bijstelling van 
€ 350 miljoen? 
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476 Wat is het basispad van de macrokaders van de IZA-sectoren, met 
en zonder de afspraken van het IZA, van 2006 tot 2027? 

477 Hoeveel is er per jaar uitgegeven aan de wijkverpleging, vanaf 
2016 tot en met 2022? 

478 Welk deel van de kaders van de IZA-sectoren bestaat uit het 
basispad en welk deel van het kader uit incidentele middelen? 

479 Hoeveel ouderen redden het niet meer thuis, maar kunnen ook nog 
niet terecht in een verpleeghuis? 

480 Hoeveel procent van de ouderen keren na een eerstelijnsverblijf 
niet (direct) terug naar huis? Waar komen deze ouderen dan 
terecht? 

481 Wat is de ontwikkeling van de bouw van particuliere instellingen? 
Zijn er in de afgelopen jaren meer of minder particuliere zorginstel-
lingen bijgekomen? Kunt u uw antwoord voorzien van een 
duiding? 

482 Wat zijn de meest recente cijfers van de toenemende vergrijzing in 
Nederland? 

483 Wat is precies het effect op het aantal verpleeghuisplekken door de 
€ 43 miljoen ombuiging van scheiden en zorg? Hoeveel verpleeg-
huisplekken zouden er zijn geweest met en zonder deze maatregel? 

484 Kunt u zelfstandig het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aanpas-
sen? Zo nee, waarom heeft u dan wel alvast een bezuiniging van 
€ 350 miljoen hiervoor ingeboekt? 

485 Uit welke componenten is de reeks doorontwikkeling Kwaliteitska-
der Verpleeghuiszorg opgebouwd? Welke bezuinigingen liggen 
hieronder? 

486 Wat betekent het loslaten van de personeelsnorm in het Kwaliteits-
kader Verpleeghuiszorg voor het verwachte aantal verzorgenden 
per patiënt? 

487 Hoe wordt de ombuiging van de tijdelijke middelen kwaliteitskader 
precies verdeeld en over welke posten? 

488 Hoeveel bedden in de ggz zijn in totaal sinds 2013 verdwenen? Met 
andere woorden: hoeveel intensief beschermd wonen (IBW)-
bedden, klinische bedden, crisisbedden, bedden in de verslavings-
zorg, bedden in de vrouwenopvang en bedden in de kinder- en 
jeugd-ggz zijn er geschrapt? Indien dit niet bekend is, wordt dit op 
korte termijn geïnventariseerd? 

489 Hoe groot is de toename van verwarde personen in de samenle-
ving sinds er gestart is met de afbouw van bedden in 2013? 

490 Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen die sinds 2008 tot 
en met heden in de ggz hebben plaatsgevonden? 

491 Hoeveel is er sinds 2013 geïnvesteerd in de ambulante ggz? 
492 Hoeveel patiëntenstops zijn er in 2022 geweest in de ggz? 
493 Hoe is de onderschrijding van het ggz-budget in 2022 besteed? 
494 Hoeveel is bezuinigd op beschermd woonvormen? 
495 Hoe groot zijn de tekorten van de beschikbare plekken in 

beschermd woonvormen? 
496 Hoe vaak hebben zorgverzekeraars extra ggz zorg ingekocht, na het 

bereiken van het budgetplafonds? 
497 Hoe groot is het personeelstekort in de ggz? Hoeveel nieuw 

personeel heeft de inzet voor extra personeel in de ggz in 2022 
opgeleverd? En wat zijn de verwachtingen voor 2023? 

498 Wat betekent verticale ontwikkeling van zorguitgaven? En wat 
betekent horizontale ontwikkeling? 

499 Welke organisaties kunnen aanspraak maken op de transformatie-
middelen en op welke manier? Hoe wordt gemonitord of de 
bedoelde transformatie ook daadwerkelijk wordt ingezet en 
gerealiseerd? 

500 Wat betekent de post «nominaal en onverdeeld» waar nu 
€ 4.4 miljoen voor staat? Kan hier geld van gebruikt worden? 
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501 Kan de Kamer figuur 6 in absolute getallen ontvangen in plaats van 
in percentages? 

502 Hoe gaat u garanderen dat de extra ruimte ook daadwerkelijk ten 
goede komt aan de zorgverleners? Hoe gaat u dit monitoren? 

503 Waarom wordt er begroot dat er in 2023 bijna de helft wordt 
besteed aan de analyse van NAAT-testen vergeleken met 2022 
(€ 594 miljoen versus € 381 miljoen)? 

504 Wordt de backpay-regeling geopend voor de weduwen? 
505 Op welke wijze worden de gezondheidsverschillen tussen 

verschillende sociaaleconomische omstandigheden gemeten? 
Waarom zijn die niet opgenomen als onderdeel van de 
beleidsindicatoren?
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