
Rapporten van of voor het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

2020 
Het ministerie van VWS geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te 
doen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport. Dit document geeft een overzicht van de 
beleidsrelevante rapporten uit 2020. De rapporten zijn ingedeeld op de volgende thema's: 

• Care 
• Cure 
• Gezondheidsbevordering en -bescherming 
• Sport 
• Welzijn 
• Jeugd 
• Overige rapporten 

 
Indien de link naar het document niet langer werkt, is het ook mogelijk om het gewenste document 
op de website van het onderzoeksinstituut te vinden. Hieronder de websites van de meest gebruikte 
onderzoeksinstituten: 
 
www.rijksoverheid.nl 
www.igj.nl 
www.zorginstituutnederland.nl 
www.nvwa.nl 
www.waardigheidentrots.nl 
www.movisie.nl 
www.trimbos.nl 
www.nivel.nl 
www.kenniscentrumsport.nl 
www.mulierinstituut.nl 
www.nza.nl 
www.zinl.nl 
www.gezondheidsraad.nl 
www.seo.nl 
www.significant.nl 
 
Deze lijst zal, indien nodig, worden aangevuld. 
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http://www.nivel.nl/
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http://www.seo.nl/
http://www.significant.nl/


Thema Care 
 
Eindrapport Stand van het land Regiobeelden 
Op weg naar de aangekondigde Contourennota, geeft het Kabinet aan dat de regio een belangrijk 
aangrijpingspunt vormt waar zorgpartijen tot afspraken moeten (kunnen) komen op en rond 
grensvlakken van de verschillende zorgdomeinen. In dit rapport is een verbinding gemaakt tussen 
alle verschillende partijen in de regio en is een handvat om in de toekomst samen verder te komen. 
Berenschot, 31 juli 2020 
 
Stand van het land Regiobeelden 
In dit rapport staat enerzijds  hoe het in Nederland gaat met de gemaakte afspraken over de 
regiobeelden op beleidsniveau, anderzijds biedt het rapport een handvat voor betrokken partijen in 
de regio om samen een stap verder te komen. 
Berenschot, 31 juli 2020 
 
Voeding van mensen met een verstandelijke beperking: lekker en gezond, maar niet altijd eigen 
keuze 
Mensen met een verstandelijke beperking eten veelal gezond en ervaren weinig belemmeringen bij 
de maaltijd. Er is vaak begeleiding en ondersteuning bij het kiezen, kopen en koken van de 
maaltijden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder naasten van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Nivel, 2 september 2020 
 
Factsheet 3: Voorschrijven van medicatie door de huisarts. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en 
cijfers 
Deze derde factsheet in een serie gaat over het voorschrijven van pijnmedicatie en co-analgetica in 
de laatste drie levensmaanden. Daarnaast presenteert het Nivel gegevens over het voorschrijven van 
medicatie die uit klinisch oogpunt geen of twijfelachtige waarde heeft aan het levenseinde. 
Nivel, 8 september 2020 
 
Zorgen en zwaaien: over de ervaringen van naasten van mensen met een verstandelijke beperking 
met wonen, bezoek en zorg tijdens corona. Nivel coronaasten onderzoek 
De beginperiode van de coronacrisis (maart – juni 2020) trok een wissel op het welbevinden van 
mensen met een verstandelijke beperking: de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van 
hun familielid in deze periode is verminderd. Naasten zijn over het algemeen tevreden over de 
ondersteuning en begeleiding die vanuit zorginstellingen werd geboden, maar sommigen willen 
meer. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek dat het Nivel afgelopen juni uitvoerde onder 266 naasten. 
Nivel, 15 september 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg 
NZa, 2 september 2020 
 
Regeldruk in de langdurige zorg - Boosdoeners blootgelegd 
Het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg, boosdoeners blootgelegd’ gaat in op de oorzaken van 
administratielast van zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Er is onder-zocht welke regels, 
registraties en werkprocessen voor regeldruk zorgen en waarom en hoe de regeldruk tot stand komt. 
Vilans, 1 juni 2020 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/31/stand-van-het-land-regiobeelden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/31/aanbieding-rapport-stand-van-het-land-regiobeelden
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003809.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003809.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003839.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003839.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003855.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003855.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_319794_22/1/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2022D19469&id=2022Z09573


Evaluatie werkwijze Zorg op maat van Menzis 
Onderzoek naar de consequenties van een nieuwe werkwijze met het pgb-Wlz 
HHM, 15 juni 2020 
 
Financiering kleinschalige woonvormen 
Inzicht in Wlz-leveringsvormen 
HMH, 11 juni 2020 
 
Financiering kleinschalige woonvormen 
Inzicht in bundeling van pgb’s 
HMH, 11 juni 2020 
 
Brochure medezeggenschap regelen voor en met cliëntenraden 
Voorbeeld medezeggenschapsregeling cliëntenraad 
LSR/ KansPlus en VGN, 1 juli 2020 
 
Model medezeggenschapsregelingen 
Model medezeggenschapsregeling cliëntenraad of Model medezeggenschapsregeling centrale 
cliëntenraad 
LSR/ KansPlus en VGN, juni 2020 
 
Handreiking Wmcz 2018 Kansen voor cliënten, hun naasten en zorgaanbieders 
Deze handreiking is bestemd voor bestuurders, medewerkers en leden van (centrale) cliëntenraden, 
die zich voorbereiden op de overgang van de Wmcz en de Wmcz 2018. 
LSR/ KansPlus en VGN, juni 2020 
 
Monitor zicht op gehandicaptenzorg 2020 
In deze monitor geeft Nza een overzicht van de stand van zorg en inzicht in de ontwikkeling van de 
afgelopen jaren. 
NZa, 2 juli 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de wijkverpleging - 8 juli 2020 
Dit rapport biedt een feitelijke weergave van de eerste effecten van corona op de wijkverpleging op 
basis van data van vier aanbieders. 
NZa, 8 juli 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 9 juli 2020 
In deze rapportage ligt de focus op de nieuw afgegeven indicaties en het aantal overleden personen 
binnen de Wlz populatie. Voor het eerst nemen we ook de bezettingsgraad mee van de 
verpleeghuizen en de wachtlijsten binnen de Wlz populatie. Op basis van deze data beschrijven we 
een aantal belangrijke ontwikkelingen in de Wlz. 
NZa, 10 juli 2020 
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/27/evaluatie-werkwijze-zorg-op-maat-van-menzis
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/financiering-kleinschalige-woonvormen-inzicht-in-wlz-leveringsvormen
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/11/financiering-kleinschalige-woonvormen-inzicht-in-bundeling-van-pgbs
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/07/31/medezeggenschap-regelen-voor-en-met-clientenraden
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/30/model-medezeggenschapsregelingen
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/30/handreiking-wmcz-2018
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/03/samenvatting-monitor-zicht-op-gehandicaptenzorg-2020
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_315615_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_315663_22/1/


Rapportage kostenonderzoek (medische) vervolg-opleidingen SBOH 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is sinds 2016 bezig met kostenonderzoeken naar verschillende 
beschikbaarheidbijdragen. De NZa is ook in 2017 begonnen met een kostenonderzoek naar de 
(medische) vervolgopleidingen die gefinancierd worden door de SBOH. Dit rapport bevat de 
resultaten van dit kostenonderzoek. 
NZa, 17 juli 2020 
 
Rapport informatiebehoefte mondzorg 
De doelstelling van het onderzoek is:  
De NZa wil graag breed inzicht in de informatiebehoeften van mondzorggebruikers, om vanuit dat 
perspectief samen met de beroepsorganisatie vervolgstappen te kunnen uitdenken die ertoe 
bijdragen dat burgers toegang hebben tot de voor hen juiste informatie op het juiste moment en op 
de juiste plek. Met als doel dat burgers zo goed mogelijk toegerust zijn om zelf mee te beslissen over 
passende zorg en kritisch te kijken naar het aanbod en de kosten die in rekening worden gebracht. 
NZa, 23 april 2020 
 
Inventarisatie van Advance Care Planning. ZonMw-projecten, methoden, uitkomsten en geleerde 
lessen over toepassing, implementatie en borging 
Dit is een rapport over een inventarisatiestudie  naar advance care planning (ACP). Hierin worden de 
onderzoekpublicaties, tools, onderzoeksmethoden en uitkomsten van ZonMw-gefinancierde 
onderzoeksprojecten over ACP bestudeerd. 
Nivel, 11 augustus 2020 
 
Verpleging en verzorging bij mensen met (risico op) obstipatie. Een knelpuntenanalyse. 
Advies aan praktiserende verpleegkundige en verzorgende professionals om duidelijke 
samenwerkingsafspraken te maken met artsen over de taken en verantwoordelijkheden bij de 
preventie van en zorg bij obstipatieklachten. 
Nivel, 18 augustus 2020 
 
Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 4 – 
Maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo 
In deze factsheet wordt weergegeven in hoeverre mensen met dementie, die heel 2017 thuis 
woonden, gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning en van welke type 
maatschappelijke ondersteuning. 
Nivel, 24 augustus 2020 
 
Cijfers over 2017 uit het landelijke Register Dementiezorg en Ondersteuning. Factsheet 5 – 
Medicatie, psychofarmaca & polyfarmacie. 
Bij mensen met dementie moet zorgvuldig omgegaan worden met het gebruik van medicatie. 
Gebruik van meerdere soorten medicatie tegelijkertijd kan gepaard gaan meer negatieve effecten. 
Nivel, 24 augustus 2020 
 
Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking 
In het kader van programma Volwaardig leven heeft VWS aan ZonMW gevraagd i.h.k.v. Gewoon 
Bijzonder onderzoek te laten doen naar kwaliteit van leven van naasten. Nivel, Tilburg University en 
Rijksuniversiteit Groningen hebben dit uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruikt voor het 
concretiseren van acties i.h.k.v. Volwaardig leven. 
Nivel, 1 januari 2020 
 
 
 
 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_316248_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_316797_22/1/
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003801.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003801.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003829.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003786.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003786.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003797.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003797.pdf
https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking


Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap 
Wettelijke evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap, uitgezet via ZonMW, uitgevoerd door een 
multidisciplinair samenwerkingsverband van onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch 
Centrum en onderzoeksbureau Pro Facto 
ZonMw, 1 april 2020 
 
Medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten 
Onderzoek naar de toegankelijkheid, beschikbaarheid en organiseerbaarheid van de medisch-
generalistische zorg (MGZ) voor patiënten met een Wlz-indicatie. Onder MGZ verstaan wij het geheel 
aan geneeskundige zorg zoals huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen 
verstandelijk gehandicapten (AVG) in samenspel plegen te bieden. 
NZa, 9 juni 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 16 juni 2020 
Dit rapport gaat over op de langdurige zorg. Deze sector heeft een eigen problematiek en de ‘opstart’ 
van de langdurige zorg heeft een andere betekenis dan bijvoorbeeld in de medisch-specialistische 
zorg. 
NZa, 16 juni 2020 
 
Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking 
Met de juiste ondersteuning kan de druk die naasten van mensen met een beperking ervaren in de 
zorg voor hun familielid, worden verlicht. Over het algemeen zijn naasten - denk aan ouders, broers, 
zussen en partners van degenen met een beperking - tevreden over de kwaliteit van hun leven, maar 
ook lopen zij tegen problemen aan. Dit onderzoek is gedaan vóór de uitbraak van COVID-19. 
Vanwege de huidige coronacrisis zal het Nivel de situatie van naasten van mensen met een ernstige 
beperking extra monitoren en hierover berichten. 
Nivel, 3 juni 2020 
 
Overkoepelend rapport De Transparantiemonitor 2019/2020. Transparantie: ieder zijn eigen 
invulling? 
In de Transparantiemonitor van 2019-2020 blijkt dat mensen op verschillende manieren invulling 
geven aan het begrip transparantie in de zorg. Voor zorgaanbieders gaat het bijvoorbeeld over 
informatie om samen te kunnen beslissen, terwijl verzekeraars juist interesse hebben in 
inkoopinformatie. Dat roept de vraag op welke invullingen voorrang krijgen en waarom. Dit blijkt uit 
de Transparantiemonitor van het Nivel over 2019-2020, een meerjarig project waarin herhaaldelijk 
wordt onderzocht wat de stand van zaken is omtrent transparantie in de zorg. 
Nivel, 3 juni 2020 
 
Factsheet 2 Register Dementiezorg en ondersteuning. Langdurige zorg voor mensen met dementie 
Eerder dit jaar werd het Register Dementiezorg en Ondersteuning geïntroduceerd. Het Register heeft 
als doel om inzicht te geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en 
hun naasten. Op basis van de gegevens uit het Register zijn twee nieuwe factsheets tot stand 
gekomen over langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie. 
Nivel, 8 juni 2020 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Bekkenbodemklachten 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. De afspraken om deze verbeteringen te 
realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’. 
ZiNL, 23 juni 2020 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/26/tweede-evaluatie-wet-afbreking-zwangerschap
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_310406_22
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_311715_22/1/
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003646.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003687.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003687.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003767.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/06/23/zinnige-zorg-verbetersignalement-bekkenbodemklachten


Zinnige Zorg - Verbetersignalement PTSS 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn 
in het zorgtraject van mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De afspraken om 
deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met 
PTSS’, het definitieve rapport van de verdiepingsfase in dit Zinnige Zorg-traject. 
ZiNL, 15 juni 2020 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement psychose 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk zijn 
in het zorgtraject van mensen met psychose. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat 
in het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’, het definitieve rapport van de 
verdiepingsfase. 
ZiNL, 15 juni 2020 
 
Quickscan 'Versterken Wzd in de regionale praktijk' 
Rapport over stand van zaken van de intramurale en ambulante infrastructuur voor de Wet zorg en 
dwang. Centraal stond de vraag naar operationele, organisatorische en bestuurlijke knelpunten. 
Hierbij zijn ook goede voorbeelden in kaart gebracht. 
Significant, 30 april 2020 
 
Kostenonderzoek Abortusklinieken + Addendum 'nieuwe abortusartsen" 
Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de onderzoeksbureaus Ecorys, 
Significant en Vanberkel Professionals 
Ecorys, Significant en Vanberkel Professionals, 27 september 2019 
 
Capaciteitsplan 2021-2024 Abortusartsen, een eerste richtinggevend advies 
Capaciteitsplan 2021-2024 Abortusartsen, een eerste richtinggevend advies 
Capaciteitsorgaan, juni 2020 
 
Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief 
De meeste ouderen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat geldt minder 
voor ouderen met een beperking. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek, in opdracht van het College voor de 
Rechten van de Mens. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat Nederland te maken kreeg met de 
coronapandemie. De coronapandemie en de maatregelen die in verband hiermee zijn genomen, 
zullen veel ouderen sterk beperken in hun deelname aan de samenleving. 
Nivel, 12 mei 2020 
 
ROAZ - werkwijze opstart planbare zorg 
Regionale coördinatie opschalen reguliere medische-specialistische zorg + vervolgzorg. 
NZa, 19 mei 2020 
 
ROAZ - structuur opstart planbare zorg 
ROAZ opdracht en structuur: Hoe starten regio's de zorg weer op tijdens en na corona? 
NZa, 19 mei 2020 
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/06/15/zinnige-zorg-bij-ptss-verbetersignalement
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2020/06/15/zinnige-zorg-bij-psychose-verbetersignalement
https://www.dwangindezorg.nl/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/onderzoek-regionale-knelpunten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/01/kamerbrief-over-subsidieregeling-abortusklinieken
https://capaciteitsorgaan.nl/app/uploads/2020/07/20_06_25-Capaciteitsplan-abortusartsen-Definitief-WEB.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003634.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_309129_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_309132_22/1/


NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg - 19 mei 2020 
Deze rapportage met data over verwijzingen en wachttijden is de eerste uit een reeks, die we verder 
verrijken met aanvullende data. We publiceren periodiek (in eerste instantie wekelijks) een 
rapportage, waarin we ingaan op vragen als hoe de zorgvraag zich ontwikkelt, wat er met het aantal 
verwijzingen gebeurt, hoe het is gesteld met de behandelcapaciteit, en welke invloed de crisis heeft 
op de bestaande wachtlijsten en -tijden. 
NZa, 20 mei 2020 
 
Samenvatting Inspraak in de WMCZ 2018 
Eenvoudige samenvatting Inspraak in de WMCZ 2018 – een handreiking voor zorgorganisaties en 
cliëntenraden 
Vilans, januari 2020 
 
Inspraak in de WMCZ 2018 
Inspraak in de WMCZ 2018 – een handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden 
Vilans, januari 2020 
 
Monitor contractering wijkverpleging 2020 
Met deze monitor brengt de NZa de zorginkoop 2020 van wijkverpleging in kaart. We gaan specifiek 
in op de contractafspraken die aanbieders en zorgverzekeraars maken over het experiment 
bekostiging verpleging en verzorging (het integrale tarief), de inkoop van innovatie en e-health, de 
Common Eye verbeterthema's en de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord waar de genoemde 
verbeterthema's verder in zijn opgegaan. 
NZa rapport, 24 maart 2020 
 
Factsheet: Cijfers over 2017 uit het landelijk Register Dementiezorg en Ondersteuning: Deel 1 – 
Achtergrondkenmerken van mensen met dementie 
Als onderdeel van het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, onderdeel van het Deltaplan 
Dementie, geeft dit register door het combineren van bestaande gegevens meer inzicht in het 
gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten. Het Register bevat 
op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden en iets meer dan 
56.000 inwonende partners. 
Nivel rapport, 30 maart 2020 
 
Advies verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg 
Tijdelijk verblijf valt onder verschillende wet- en regelgeving, dat leidt tot complexiteit, een 
suboptimaal gebruik van beschikbare capaciteit en onnodige administratieve lasten. In dit advies 
gaan we in op de problematiek in relatie tot de bekostiging van spoedzorg voor ouderen in zowel de 
Zorgverzekeringswet als de langdurige zorg. 
NZa rapport, 5 maart 2020 
 
Advies bekostiging Kennis en zorg voor laag volume hoog complexe doelgroepen in de Wet 
langdurige zorg 
In dit advies geeft de NZa advies over hoe de zorg en kennis voor laag volume hoog complexe 
doelgroepen bekostigd kunnen worden in de langdurige zorg. 
NZa rapport, 29 februari 2020 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_309251_22/1/
https://www.vilans.nl/vilans/media/images/producten/handreiking-inspraak-wmcz-2020-samenvatting.pdf
https://www.vilans.nl/vilans/media/images/producten/handreiking-inspraak-wmcz-2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/24/monitor-contractering-wijkverpleging-2020
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003650.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003650.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_303389_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/28/advies-bekostiging-kennis-en-zorg-voor-laag-volume-hoog-complexe-doelgroepen-in-de-wet-langdurige-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/28/advies-bekostiging-kennis-en-zorg-voor-laag-volume-hoog-complexe-doelgroepen-in-de-wet-langdurige-zorg


 
Tussenrapportage nieuwe bekostiging wijkverpleging 
In februari 2019 publiceerde de NZa een voortgangsrapportage over de ontwikkeling van een nieuwe 
bekostiging voor de wijkverpleging. De NZa heeft toen ook toegezegd begin 2020 opnieuw te 
rapporteren over de voorgenomen acties. In deze tussenrapportage beschrijft de NZa de stand van 
zaken en de voortgang op de voorgenomen acties. 
NZa rapport, 25 februari 2020 
 
Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing 
De afbakening van de WMO roept vragen op, mede doordat er altijd categorieën onderzoek zijn die 
zich lastig laten definiëren in een wet. Het kan daardoor voorkomen dat niet-WMO-onderzoeken 
soms niet aan ethische toetsing worden onderworpen, terwijl er wel aanleiding kan zijn voor toetsing 
bijvoorbeeld omdat de privacy van de proefpersonen in het geding is. 
Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL), Vrije 
Universiteit Amsterdam en MLC Foundation, 14 februari 2020 
 
Inzicht in vertraagde in-, door en uitstroom bij de SGLVG 
Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen een tijdelijke Wlz-indicatie krijgen voor behandeling in een 
SGLVG-behandelcentrum. Bureau Equalis heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de 
zorg en in kaart gebracht of er problemen zijn bij het organiseren van vervolgzorg vanuit de Wlz of 
een ander domein. 
Equalis, 7 februari 2020 
 
Profielschets Pedagogische Civil Society 
Deze profielschets definieert wat de jeugdmaatschappelijk werkers van het CJG Ede onder de 
pedagogische civil society verstaan en wat de visie, rol, taken, activiteiten en werkzaamheden van de 
jeugdmaatschappelijk werkers hierbij zijn. 
Movisie rapport, 6 februari 2020 
 
Doorontwikkeling sociale wijkteams: tien aandachtsgebieden 
Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting 
zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn 
onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) op zoek gegaan naar 
antwoorden op deze vraag. In de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale 
wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren 
gebracht. 
Movisie rapport, 5 februari 2020 
 
Logeerzorg, geschikt voor thuiswonende mensen met vergevorderde dementie? 
Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg, zodat de mantelzorger een adempauze 
kan ervaren. Een specifieke, nieuwe vorm van respijtzorg is logeerzorg. Deze publicatie gaat over in 
welke mate er voor mensen met vergevorderde dementie ondersteuning en logeervoorzieningen 
beschikbaar zijn en hoe het gebruik van die voorzieningen nu is en verbeterd kan worden. 
Movisie rapport, 3 februari 2020 
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Behoefteonderzoek logeerzorg 
De bedoeling van logeerzorg is het ontzorgen van de mantelzorger in een vroeg stadium. Nog 
voordat hij/zij overbelast raakt. Logeerzorg ontlast een aantal dagen en nachten waardoor de 
mantelzorger het langer volhoudt. In dit landelijke behoefteonderzoek is gekeken naar de behoefte 
van mantelzorgers om gebruik te maken van structurele logeeropvang voor een vast aantal dagen 
per week in een verpleeginstelling. 
Movisie rapport, 1 februari 2020 
 
In- en doorstroom LVG-zorgprofielen 
Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen een tijdelijke Wlz-indicatie krijgen voor behandeling in een 
LVG-behandelcentrum. Bureau HHM heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de zorg 
en in kaart gebracht of er problemen zijn bij het organiseren van vervolgzorg vanuit de Wlz of een 
ander domein. 
Bureau HHM, 1 februari 2020 
 
Actieonderzoek: De wijk in?! 
De jeugdmaatschappelijk werkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ede kregen de opdracht 
om de pedagogische civil society in de wijken en dorpen te versterken. Dit betekende een nieuwe 
manier van werken: van een voornamelijk individuele gezinsgerichte benadering naar (ook) een 
omgevingsgerichte insteek. Actieonderzoek onder begeleiding van Movisie heeft geholpen om hun 
visie en vakmanschap op dit vlak te versterken. 
Movisie rapport, 1 februari 2020 
 
Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding 
Het DVD-pakket 'Je ziet het pas als je het gelooft!' is te gebruiken als onderdeel van algemene 
voorlichting over ouderenmishandeling of als materiaal bij een training voor beroepskrachten. 
Movisie rapport, 1 februari 2020 
 
Spelen met gedachten 
Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking voelt zich wel eens eenzaam en 10% ervaart ernstige 
eenzaamheid. Er is een groeiende aandacht voor een effectieve aanpak. Movisie onderzocht wat 
werkt bij het verminderen van en het omgaan met eenzaamheid. Het verminderen van negatieve 
gedachten door sociaal cognitieve training blijkt een van de werkzame factoren. 
Movisie rapport, 1 februari 2020 
 
Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. Update 2020 
In dit dossier is kennis verzameld over de werkzame factoren bij het verminderen van eenzaamheid. 
Hiermee kunnen overheden, professionals en burgers ondersteund worden bij het succesvol 
verminderen van eenzaamheid. Dit dossier is een zogeheten groeidocument en wordt aangevuld op 
basis van nieuwe inzichten over effectieve aanpakken van eenzaamheid. 
Movisie rapport, 1 februari 2020 
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Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers 
Aanleiding voor het PERSPECTIEF-onderzoek was het debat over de vraag of het mogelijk moet zijn 
om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen zonder dat 
zij (ernstig) ziek zijn. De hoofdvraag van het onderzoek was: hoe groot is de groep ouderen (van 
55 jaar en ouder) die een persisterende (al dan niet actieve) doodswens hebben, die buiten de WTL 
lijkt te vallen omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft? Wat is de aard van 
deze doodswens? Wat zijn kenmerken, omstandigheden en ervaringen die een rol spelen bij een 
dergelijke doodswens en wat is het verschil met andere groepen waar geen sprake is van een 
dergelijke doodswens? 
ZonMW rapport, 30 januari 2020 
 
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2019 
Wordt de energietransitie een sociale splijtzwam? Komen de kosten van de energietransitie 
onevenredig hard terecht bij mensen die het toch al zwaar hebben? 
Movisie rapport, 30 januari 2020 
 
Vormen van vrijwillige hulp en ondersteuning 
Deze infographic laat zien welke vormen van hulp en ondersteuning vrijwilligers kunnen bieden aan 
een ander en bevat vijf tips voor gemeenten. Vrijwillige zorg omvat een breed scala aan activiteiten, 
die bijdragen aan het dagelijks functioneren, het mee kunnen doen, de kwaliteit van leven, of 
bijvoorbeeld het mentaal welbevinden. Vrijwillige zorg kan door bewonersinitiatieven, landelijke en 
lokale vrijwilligersorganisaties, wijkteams en welzijnsorganisaties verzorgd worden. Het speelveld ziet 
er in elke gemeente of wijk anders uit. 
Movisie rapport, 1 januari 2020 
 
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2019 
Wordt de energietransitie een sociale splijtzwam? Komen de kosten van de energietransitie 
onevenredig hard terecht bij mensen die het toch al zwaar hebben? 
Movisie rapport, 30 januari 2020 
 
Vormen van vrijwillige hulp en ondersteuning 
Deze infographic laat zien welke vormen van hulp en ondersteuning vrijwilligers kunnen bieden aan 
een ander en bevat vijf tips voor gemeenten. Vrijwillige zorg omvat een breed scala aan activiteiten, 
die bijdragen aan het dagelijks functioneren, het mee kunnen doen, de kwaliteit van leven, of 
bijvoorbeeld het mentaal welbevinden. Vrijwillige zorg kan door bewonersinitiatieven, landelijke en 
lokale vrijwilligersorganisaties, wijkteams en welzijnsorganisaties verzorgd worden. Het speelveld ziet 
er in elke gemeente of wijk anders uit. 
Movisie rapport, 1 januari 2020 

Eindrapportage maatschappelijke dialoog ‘dragerschap van erfelijke aandoeningen’ 
Bureau &Maes, december 2020 
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Evaluatie Regeling palliatieve terminale zorg 
De Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging loopt 1-1-2022 af. Om te bepalen of 
en in welke vorm de ondersteuning zal worden voortgezet is aan bureau HHM de opdracht gegeven 
de Regeling te evalueren. 
HHM, 7 december 2020 

Thema Cure 
 
Rapportage Rebel fin.arrangementen voor verduurzaming zorgvastgoed 
De zorgsector staat aan de lat om te verduurzamen in dat kader is gevraagd inzicht te bieden in de 
financiering- en bekostigingsopgave en financiële instrumenten voor verduurzaming van 
zorgvastgoed. 
Rebel, 25 maart 2020   
 
Verduurzaming eerstelijnszorg 
Voorliggend onderzoek schetst een beeld van de mogelijkheden, motivatie en belemmeringen bij een 
verdere verduurzaming van de eerstelijnszorg. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 
interviews en een breed uitgezette vragenlijst onder zorgprofessionals uit de eerste lijn. 
Rebel, 15 mei 2020 
 
Onderzoek risicoverevening 2021; gegevensfase 
In dit onderzoek wordt gegevens verzameld en bewerkt voor de risicoverevening van 2020. 
ESHPM, 30 september 2020 
 
Onderzoek risicoverevening 2021: overall toets 
Dit onderzoek test de uitgangsmodellen voor de risicoverevening 2020. 
ESHPM, 30 september 2020 

Onderzoek risicoverevening 2021: berekening normbedragen 
In dit onderzoek worden de definitieve normbedragen voor de risicoverevening 2020 berekend. 
ESHPM, 30 september 2020 
 
Toedeling kosten medisch specialistische zorg 2018 tbv overall toets 2021 
In dit onderzoek worden de gegevens over medisch specialistische zorg toegedeeld naar de 
deelbedragen voor de risicoverevening 2020. 
Vektis, 13 augustus 2020 
 
Relatief effect schadelastdip GGZ 
In dit onderzoek worden gegevens GGZ over 2018 geconverteerd, vanwege de eenmalige 
schadelastvermindering in 2021. 
Vektis, 6 oktober 2020 
 
Evaluatie experiment integrale bekostiging van de geboortezorg over de periode 2017-2019 
Sinds 2017 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over integrale bekostiging 
van geboortezorg, op basis van de Beleidsregel integrale geboortezorg BR/REG-18150 
NZa, 9 september 2020 
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Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg 
Wij adviseren om het experiment onder de Beleidsregel integrale geboortezorg per 2022 onderdeel 
te maken van de reguliere bekostiging naast de monodisciplinaire bekostiging 
NZa, 9 september 2020 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor oncologische zorg 
Analyse van de doelgroep nieuwvormingen 
NZa, 25 september 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenzorg 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd en om hoeveel patiënten of behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Hoe staat het met de wachttijden in de MSZ? 
NZa, 25 september 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor hart- en vaatziekten 
Dit rapport is gebaseerd op: 
- verwijsdata die NZa wekelijks krijgen van ZorgDomein; 
- de wachttijdgegevens zoals zorgaanbieders deze maandelijks bij Vektis aanleveren; 
- data uit registratiesystemen van ggz-aanbieders. 
NZa, 28 september 2020 
 
Toegang tot medische hulpmiddelen in de thuissituatie. Een internationaal verkennend onderzoek 
In verschillende landen is de hulpmiddelenzorg complex geregeld. Een vereenvoudiging van deze 
vorm van zorg is voor alle landen, ook voor Nederland, een relevant onderwerp. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Nivel waarin België, Frankrijk, Canada, Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk zijn meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van VWS. 
Nivel, 20 juli 2020 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor oncologische zorg 
Analyse van de doelgroep nieuwvormingen 
NZa, 25 augustus 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenzorg 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd en om hoeveel patiënten of behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Hoe staat het met de wachttijden in de MSZ? 
NZa, 25 augustus 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg 
Dit rapport is gebaseerd op: 
- verwijsdata die NZa wekelijks krijgen van ZorgDomein; 
- de wachttijdgegevens zoals zorgaanbieders deze maandelijks bij Vektis aanleveren; 
- data uit registratiesystemen van ggz-aanbieders. 
NZa, 27 augustus 2020 
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Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg - 16 juni 2020 
De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbos-instituut brengen in deze periodieke rapportage de gevolgen 
voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart, te beginnen met data over verwijzingen en 
wachttijden. 
NZa, 16 juni 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg - 17 juni 2020 
Het ministerie van VWS gaf de Nederlandse Zorgautoriteit de opdracht om regie te nemen om de 
reguliere zorg zorgvuldig en veilig door te laten gaan. In het kader van deze taak wordt samen met 
andere partijen met man en macht gewerkt aan het verzamelen van zoveel mogelijk relevante 
databronnen. 
NZa, 17 juni 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 17 juni 2020 
In deze rapportage geven we een eerste inzicht in de gevolgen van Covid-19 op de reguliere zorg 
voor patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker 
NZa, 17 juni 2020 
 
De Transparantiemonitor 2019/2020 
Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder 
zorggebruikers 
Zorggebruikers zijn positief over de hoeveelheid en betrouwbaarheid van informatie over zorg op het 
internet. Websites van ziekenhuizen of andere zorgorganisaties en websites waarbij duidelijk is dat 
(verenigingen van) artsen deze ondersteunen, worden als betrouwbaar gezien. Tegelijkertijd is er 
behoefte aan contact met een zorgverlener, met name voor de interpretatie van de gevonden 
informatie en de toepassing ervan op de eigen situatie. 
Nivel, 4 juni 2020 
 
Factsheet 2 palliatieve zorg in Nederland. Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost. 
Ongeveer driekwart van de mensen die in 2017 overleden, behoort tot de doelgroep van palliatieve 
zorg. In de laatste maand van hun leven komen acute ziekenhuisopnames, bezoeken aan de 
spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenposten nog frequent voor. Dit blijkt uit gegevens afkomstig uit 
het nieuwe informatiesysteem dat het Nivel in samenwerking met verschillende Expertisecentra 
Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft opgezet, met subsidie van 
ZonMw. 
Nivel, 5 juni 2020 
 
Factsheet 1 palliatieve zorg in Nederland. Kenmerken van de populatie en kwaliteit en gebruik van 
ziekenhuis- en huisartsenzorg. 
Ongeveer driekwart van de mensen die in 2017 overleden, behoort tot de doelgroep van palliatieve 
zorg. In de laatste maand van hun leven komen acute ziekenhuisopnames, bezoeken aan de 
spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenposten nog frequent voor. Dit blijkt uit gegevens afkomstig uit 
het nieuwe informatiesysteem dat het Nivel in samenwerking met verschillende Expertisecentra 
Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft opgezet, met subsidie van 
ZonMw. 
Nivel, 5 juni 2020 
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Factsheet 3  Register Dementiezorg en Ondersteuning. Ziekenhuisopnamen van mensen met 
dementie 
Eerder dit jaar werd het Register Dementiezorg en Ondersteuning geïntroduceerd. Het Register heeft 
als doel om inzicht te geven in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en 
hun naasten. Op basis van de gegevens uit het Register zijn twee nieuwe factsheets tot stand 
gekomen over langdurige zorg en ziekenhuisopnamen bij mensen met dementie. 
Nivel, 8 juni 2020 
 
Kwaliteit ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten: verslag van een Burgerplatform 
ambulancezorg 
Het Nivel publiceerde begin mei de resultaten van het landelijk onderzoek naar de ervaringen 
patiënten met ambulancezorg. Voor een nog beter beeld van de ervaringen en wensen van patiënten 
is aanvullend op dit onderzoek door het Nivel een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. De 
deelnemers discussieerden over de onderwerpen communicatie, samen beslissen en samenwerking 
tussen zorgaanbieders in de acute zorg. 
Nivel, 9 juni 2020 
 
De Transparantiemonitor 2019/2020:  het artsenperspectief op transparantie in de zorg. Een 
vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch specialisten. 
Artsen staan overwegend positief tegenover verschillende initiatieven die er zijn om de zorg 
transparant te maken. Denk aan het invoeren van kwaliteitsregistraties van zorgaanbieders en van 
patiëntenportalen om de zorginformatie die er is voor de patiënt zelf toegankelijk maken, of aan de 
online informatievoorziening over aandoeningen en behandelingen en de inzet van gezamenlijke 
besluitvorming. Sommige aspecten van transparantie kunnen duidelijk op meer draagvlak rekenen 
dan andere en er zijn accentverschillen tussen huisartsen en medisch specialisten. Dit blijkt uit 
onderzoek met de Transparantiemonitor van het Nivel. 
Nivel, 10 juni 2020 
 
De inzet van e-health-toepassingen in de huisartsenzorg:  leren van de succesverhalen uit de praktijk 
Huisartsenpraktijken maken steeds vaker gebruik van e-health bij het bieden van hoogwaardige zorg 
op een efficiënte manier. Uit onderzoek van het Nivel, uitgevoerd vóór de coronatijd, blijkt dat er al 
veel verschillende e-health-toepassingen worden gebruikt en dat huisartsenpraktijken daar goede 
ervaringen mee hebben. Huisartsen noemen met name de volgende toepassingen: patiëntportalen, 
communicatieplatforms voor (beveiligde) gegevensuitwisseling, zelfmanagementtoepassingen en 
medisch-informatieve applicaties. 
Nivel, 10 juni 2020 
 
De Transparantiemonitor 2019/2020: De betekenis van transparantie voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden 
Bij de lopende initiatieven ter bevordering van transparantie in de zorg is het belangrijk om juist de 
groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden als doelgroep ‘mee te nemen’. Deze 
patiënten willen meebeslissen over hun zorg, net zoals patiënten met voldoende 
gezondheidsvaardigheden. Hiervoor dienen ook zij goed geïnformeerd te worden én op de juiste 
manier ondersteuning te krijgen. 
Nivel, 12 juni 2020 
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De Transparantiemonitor 2019/2020: keuzehulpen. Hoe dragen keuzehulpen bij aan transparantie en 
de best passende zorg? 
De ontwikkeling en implementatie van behandelkeuzehulpen bevinden zich in een cruciale fase. De 
keuzehulpen ondersteunen arts en patiënt bij het komen tot een keuze voor een behandeling. Voor 
nog lang niet alle behandelingen zijn keuzehulpen beschikbaar en ook voldoen de keuzehulpen die er 
zijn niet altijd aan de vereisten. De komende tijd zal moeten blijken of de keuzehulpen een vaste plek 
in het zorgtraject gaan innemen. Dit blijkt uit de Transparantiemonitor 2019/2020 van het Nivel. 
Nivel, 15 juni 2020 
 
Pakketadvies aanspraak eerstelijns paramedische herstelzorg COVID-19 
Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg een tijdelijke aanspraak voor 
eerstelijns paramedische herstelzorg te realiseren. Het betreft nazorg en revalidatie-ondersteuning 
voor patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt en in de herstelfase nog ernstige 
klachten en beperkingen ervaren. 
ZiNL, 8 juli 2020 
 
Pakketadvies pneumokokkenvaccinatie voor ex-COVID-19-patiënten 
Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg het pneumokokkenvaccin 
Pneumovax 23® te vergoeden voor de groep ex-COVID-19-patiënten bij wie de longfunctie is 
verstoord. Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het 
GVS. 
ZiNL, 8 juli 2020 
 
Geneesmiddelen COVID-19 update juli 
De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door SARS-CoV-2, heeft door snelle wereldwijde verspreiding 
ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Dit brengt een grote urgentie met zich mee voor 
ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Het Zorginstituut heeft een overzicht gemaakt van de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen. 
ZiNL, 26 juni 2020 
 
Advies Zorginstituut: Combinatie van effectieve geneesmiddelen dabrafenib/trametinib bij 
melanoom - na prijsonderhandeling - in basispakket 
Het Zorginstituut heeft getoetst of dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) 
in aanmerking komt voor vergoeding uit het basispakket. Het betreft een herbeoordeling. Op basis 
van deze herbeoordeling adviseert het Zorginstituut de minister om dabrafenib in combinatie met 
trametinib na een prijsonderhandeling op te nemen in het basispakket. 
ZiNL, 8 juni 2020 
 
Meta-inventarisatie uitkomstgericht contracteren en organiseren 
Transitie van exceptie naar conventie. Dit is een onderzoek t.b.v. het project Uitkomstgerichte Zorg 
SiRM, 30 april 2020 
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Samenwerking vraagt om duidelijk beleid/ Ex-durante beleidsevaluatie Uitkomstgerichte Zorg 
Als onderdeel van de pilot ‘Lerend evalueren’ heeft het ministerie van VWS adviesbureau SiRM – 
Strategies in Regulated Markets – gevraagd de ex durante evaluatie van lijn 1 van het programma 
Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 (programma UZ) uit te voeren. Het doel van een ex durante 
evaluatie is om werkende weg inzicht te verkrijgen in succesvolle en minder succesvolle 
beleidsmaatregelen van VWS. De evaluatie van de rol van VWS in ontwikkellijn 1 geeft antwoord op 
de vraag: “Op welke manier kan VWS het realiseren van uitkomstinformatie voor 50% van de 
ziektelast het beste faciliteren?” 
SiRM, 26 juni 2020 
 
Regulier onderhoud extreem hoge kostenclusters 
In dit onderzoek worden de klassen met extreem hoge kosten van het vereveningscriterium 
farmaciekostengroepen geactualiseerd 
Equalis, 11 juni 2020 
 
Onderzoek restprobleem risicoverevening fase 1 
Dit onderzoek gaat m.b.v. literatuur en enquêtes na in hoeverre er een restprobleem is in de 
risicoverevening dat nog moet worden opgelost voordat kan worden overgegaan op een 
onderhoudsmodel 
KPMG, 3 juni 2020 
 
Samen beslissen 
In opdracht door Uitkomstgerichte zorg: Doelgroepenonderzoek onder zorgverleners en 
zorggebruikers 
Kantar, 11 mei 2020 
 
Onderzoek risicoverevening 2021: Uitbreiding van het risicovereveningsmodel 2020; geschat op 
datat 2017 (Pre-OT) 
Dit onderzoek analyseert de integrale effecten van de vernieuwingen bij de verevenigscriteria 
hulpmiddelenkostengroepen, diagnosekostengroepen en farmaciekostengroepen (op 
kostengegevens 2017) 
ESHPM, 28 mei 2020 
 
Onderzoek machine learning in de risicoverevening 
Dit onderzoek verkent een aantal mogelijkheden voor gebruik van machine learning in de 
risicoverevening 
Gupta Strategists, 29 mei 2020 
 
Accountantsprotocol VIPP GGZ 
Accountantsprotocol behorend bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiering 
Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Paiënt en Professional fase 3 (hierna Subsidieregeling 
VIPP GGZ) 
Deloitte, 18 mei 2020 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/samenwerking-vraagt-om-duidelijk-beleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/regulier-onderhoud-extreem-hoge-kosten-cluster
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/20/onderzoek-restprobleem-risicoverevening-fase-1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/11/samen-beslissen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/28/onderzoek-risicoverevening-2021-uitbreiding-van-het-somatisch-risicovereveningsmodel-2020-geschat-op-data-van-2017-pre-ot
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/28/onderzoek-risicoverevening-2021-uitbreiding-van-het-somatisch-risicovereveningsmodel-2020-geschat-op-data-van-2017-pre-ot
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/29/onderzoek-machine-learning-in-de-risicoverevening
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/01/accountantsprotocol-bij-subsidieregeling-vipp-ggz


Adviesrapport Landelijk Telefoonnummer niet acute zorg (verward gedrag) 
GGD GHOR Nederland is in opdracht van het ministerie van VWS bezig met een inventarisatie van de 
meldpunten niet acute zorg (verward gedrag) in alle 25 GGD-regio’s in Nederland. Het beoogde 
landelijke telefoonnummer, dat vanaf 15 juni operationeel zal zijn, gaat van deze meldpunten 
gebruik maken; meldingen die landelijk binnenkomen worden direct doorgeschakeld naar de regio’s. 
Het landelijke telefoonnummer is het sluitstuk van een vierjarig landelijk programma gericht op 
verbetering van aandacht en zorg voor personen met verward gedrag. 
GGD GOR Nederland, 8 juni 2020 
 
Eindrapportage Onderzoek naar motieven startende zorgaanbieders in de wijkverpleging 
Onderzoek naar motieven startende zorgaanbieders in de wijkverpleging 
Berenschot, 1 mei 2020 
 
Eindrapportage De situatie op de arbeidsmarkt in de wijkverpleging 
De situatie op de arbeidsmarkt in de wijkverpleging 
Panteia, 30 april 2020 
 
Actieagenda Contractering Innovatie 
Het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis bij het contracteren van innovatie in de 
wijkverpleging 
Vita Valleij, datum onbekend 
 
Rapport onderzoek onderschrijding wijkverpleging 
Onderzoek naar oorzaken en gevolgen van onderschrijding  budgettair kader wijkverpleging 
Equalis, 22 mei 2020 
 
Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van patiënten (2019). Een onderzoek naar de 
ervaringen van patiënten met de ambulancezorg gemeten met de CQ-indexen planbare en 
spoedeisende ambulancezorg 
Uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg 
blijkt dat patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg is verleend, deze zorg 
gemiddeld met een 9,1 waarderen. Patiënten beoordeelden de onderwerpen vervoer, bejegening, 
handelen en communicatie in 2019 net zo positief als in 2016. 
Nivel, 12 mei 2020 
 
NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg - 29 april 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen wij de volgende vragen: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd? 
- Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Wat zijn de vervolgstappen 
NZa, 29 april 2020 
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NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg - 6 mei 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen wij de volgende vragen: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd? 
- Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Wat zijn de vervolgstappen 
NZa, 6 mei 2020 
 
NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg - 13 mei 2020 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen wij de volgende vragen: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd? 
- Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Wat zijn de vervolgstappen 
NZa, 13 mei 2020 
 
NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg - 19 mei 2020 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen wij de volgende vragen: 
- Hoeveel zorg is niet geleverd? 
- Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
- Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
- Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
- Wat zijn de vervolgstappen 
NZa, 20 mei 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 27 mei 2020 
In deze rapportage treft u eerst een analyse van de impact van het stopzetten en weer opstarten van 
de bevolkingsonderzoeken. 
NZa, 27 mei 2020 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg - 26 mei 2020 
Dit rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen we de volgende vragen: 
– Hoeveel zorg is niet geleverd? 
– Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
– Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
– Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
– Wat zijn de vervolgstappen? 
NZa, 27 mei 2020 
 
Herziene Zorgstandaard Dementie: beschrijft de normen waaraan dementiezorg moet voldoen en 
geeft een beschrijving van het complete zorgproces 
De Zorgstandaard Dementie 2020 is een herziening van de Zorgstandaard Dementie uit 2013. De 
standaard is bedoeld voor professionals en heeft als doel om in algemene termen te beschrijven wat 
vanuit het perspectief van de personen met dementie en hun mantelzorgers goede dementiezorg en 
ondersteuning is. De zorgstandaard richt zich op het hele continuüm van dienstverlening aan 
personen met dementie en hun mantelzorgers. 
ZiNL, 22 april 2020 
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Advies: Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen 
Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om de aanspraak op 
diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen en transparanter te maken door alle 
diabeteshulpmiddelen aan te merken als hulpmiddelenzorg. Het is de bedoeling dat de nieuwe 
regeling ingaat per 1 januari 2021. Dit kan alleen, als de betrokken partijen hun 
kwaliteitsdocumenten hebben aangepast. 
ZiNL, 12 maart 2020 
 
Zorgstandaard Chronische Pijn in Register; voor patiënten met chronische pijn is nu helder wat goede 
zorg is 
De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is 
bij chronische pijn en hoe deze zorg het beste georganiseerd kan worden. 
ZiNL, 25 februari 2020 
 
Kwaliteitskader Spoedzorgketen; afspraken over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in 
Nederland moet voldoen 
Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in februari 2020 door het Zorginstituut vastgesteld en 
opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar 
samenwerken om iedere patiënt met een spoedzorgvraag goede kwaliteit van zorg te bieden. Het 
Kwaliteitskader is een landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en regionale invulling 
ZiNL, 19 februari 2020 
 
Pakketadvies voretigene neparvovec (Luxturna); behandeling van visusverlies (gezichtsvermogen) 
door erfelijke retinale dystrofie 
Het Zorginstituut heeft getoetst of voretigene neparvovec (Luxturna®) in aanmerking komt voor 
vergoeding uit het basispakket, omdat dit middel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ is geplaatst 
omdat het om een dure behandeling gaat. Deze gentherapie wordt gebruikt bij de behandeling van 
een zeldzame netvliesaandoening (retinale dystrofie). Het gaat om een zeer kleine groep van 
patiënten. 
ZiNL, 19 februari 2020 
 
Advies over behandeling met emicizumab bij ernstige hemofilie 
Het Zorginstituut heeft getoetst of emicizumab (Hemlibra®) in aanmerking komt voor vergoeding uit 
het basispakket. Deze behandeling wordt gebruikt bij patiënten met hemofilie A zonder remmers om 
bloedingen te voorkomen (profylactisch). Het gaat hier om een dure behandeling. 
ZiNL, 18 februari 2020 
 
Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht in het Register van het Zorginstituut 
Een nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners is nodig om patiënten en 
cliënten goede zorg te kunnen bieden. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in 
de keten’ vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg. 
ZiNL, 14 februari 2020 
Huisartsen hebben behoefte aan meer scholing om voedingsadvies te kunnen geven 
Huisartsen vinden dat zij soms onvoldoende kennis hebben om patiënten met voedingsgerelateerde 
gezondheidsproblemen goed te kunnen adviseren. Ook vinden huisartsen het soms lastig om 
patiënten te stimuleren om hun voedingsgedrag aan te passen. De helft van de huisartsen heeft 
behoefte aan meer scholing op het gebied van voeding. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 
100 huisartsen 
NIVEL rapport, 22 april 2020 
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Groot onderhoud DKG's tbv somatisch model 2021 
In dit onderzoek wordt het criterium diagnosekostengroepen dat gebruikt wordt voor de 
risicoverevening binnen de Zvw geactualiseerd en vernieuwd 
ESHPM, 1 april 2020 

Monitor contractering huisartsenzorg 2020 
Er komt veel op de huisarts af. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijke rol, 
verantwoordelijkheid en opdracht om te zorgen dat de huisarts klaar is voor de veranderingen in de 
zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) monitort of en hoe de afspraken gemaakt in het 
'Bestuurlijk Akkoord Huisartsenzorg 2019-2022' landen in de contractering. Wij brengen sinds 2019 
jaarlijks een monitor uit. 
NZa rapport, 24 maart 2020 

Monitor contractering ggz 2020 
In deze monitor contractering ggz geven we partijen inzicht in de stand van zaken en geven we waar 
mogelijk aanbevelingen voor verbetering. Daar waar de NZa aan zet is, kijken we naar hoe we onze 
regelgeving en toezicht kunnen inzetten voor de juiste zorg op de juiste plek. 
NZa rapport, 24 maart 2020 
 
Monitor contractering paramedische zorg 2020 
Met deze monitor brengen wij de zorginkoop van paramedische zorg voor het jaar 2020 in kaart. We 
gaan specifiek in op het veranderende zorglandschap en de gevolgen die dat heeft voor de 
contractafspraken paramedische zorg over Juiste Zorg Op de Juiste Plek. 
NZa rapport, 26 maart 2020 
 
Aan de slag met meldingen 2019 - kwartaal 4 
In deze rapportage zie je hoeveel meldingen wij hebben ontvangen in de maanden oktober, 
november en december 2019. Ook kun je lezen wat wij met de meldingen doen. 
NZa rapport, april 2020 
 
NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg - 20 april 2020 
Dit eerste rapport focust op de ziekenhuiszorg. Daarin stellen we de volgende vragen: 
– Hoeveel zorg is niet geleverd? 
– Om hoeveel patiënten en hoeveel behandelingen gaat dit? 
– Welk deel van de patiënten is nog niet in beeld bij het ziekenhuis? 
– Hoe snel moet deze zorg geleverd worden om gezondheidsschade te voorkomen? 
– Wat zijn de vervolgstappen? 
NZa rapport, 20 april 2020 
 
Samenvattend rapport Zvw 2019 
In dit rapport staan de NZa bevindingen over het jaar 2019. Daar ligt de focus op. Op sommige 
punten in dit rapport blikken we ook vooruit naar de nabije toekomst. Daarvoor geldt dat de 
wereldwijde COVID-19-uitbraak ingrijpende gevolgen heeft. 
NZa rapport, 22 april 2020 
 
Zorg in de wijk voor mensen met EPA 
Onderzoek naar F-ACT en vergelijkbare vormen van geïntegreerde zorg en begeleiding voor mensen 
met een ernstige psychiatrische aandoening 
HHM, 17 maart 2020 
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Formularia in Nederland: een inventarisatie 
Deze inventarisatie van regionale richtlijnen van huisartsen voor het voorschrijven van 
geneesmiddelen (ook wel formularia genoemd) bevatten adviezen over welk geneesmiddel bij welke 
aandoening voorgeschreven kan worden. In totaal werden 22 verschillende formularia onderzocht. 
Nivel rapport, 17 maart 2020 
 
Het toezicht op het productieproces van geneesmiddelen: een verkenning vanuit het perspectief van 
Europese inspecteurs, farmaceutische bedrijven en koepelorganisaties 
Deze verkenning betrof een kwalitatief explorerend onderzoek ten behoeve van de IGJ waarin het 
perspectief van Europese inspecteurs, farmaceutische bedrijven en gerelateerde koepelorganisaties 
w.b. het toezicht op het productieproces van geneesmiddelen in kaart is gebracht. Het onderzoek 
geeft inzicht in de domeinen die de effectiviteit beïnvloeden van het risicogestuurde toezicht op de 
naleving van de Europese Good Manufacturing Practice (GMP) richtlijn.   
Nivel rapport, 12 maart 2020 
 
Formulariumgericht voorschrijven door de huisarts: instrumentontwikkeling en monitoring 2018 
Aan de hand van het NHG-Formularium en het Health Base Formularium is over 2018 getoetst welk 
percentage eerste voorschriften door de huisarts conform het gebruikte formularium waren. Meer 
dan 85% van de geneesmiddelen voorgeschreven door huisartsen bleek een middel uit het 
formularium. 
Nivel rapport, 10 maart 2020 
 
De aangekondigde ondergang 
Onderzoek naar de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC Ijsselmeerziekenhuizen 
Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen, 1 maart 2020 
 
Onderzoek en advies e-healtmonitor 2.0 
Door de implementatie van e-health in de zorg te monitoren is het mogelijk om de transitie in de 
zorg door de inzet van e-health in kaart te brengen. Deze rapportage bevat een verkenning voor de 
opzet van een toekomstige e-healthmonitor. 
RIVM rapport, 1 maart 2020 
 
Tussenrapportage zorgprestatiemodel ggz en fz - februari 2020 
Overheid, brancheorganisaties en zorgverleners werken sinds juni 2019 samen aan de invoering van 
de nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel. De nieuwe bekostiging moet in 2022 worden 
ingevoerd. Dit document beschrijft de stand van zaken van het programma per begin februari 2020. 
De informatie in dit document kan nog wijzigen. 
NZa rapport, 28 februari 2020 
 
Indicatiestelling wijkverpleging: Ervaringen van verpleegkundigen en verzorgenden (factsheet) 
Verpleegkundigen die de indicatiestelling voor wijkverpleging bij cliënten uitvoeren, voelen zich over 
het algemeen competent om dit te doen. De meeste verpleegkundigen en verzorgenden die zelf niet 
indiceren, vinden dat de indicatiestelling van hun collega’s over het algemeen aansluit bij de 
zorgvraag van cliënten. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel met het Panel Verpleging & Verzorging 
Nivel rapport, 21 februari 2020 
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Voorbereid op éénloketfuncties bij rampen en crises: resultaten van een behoeftepeiling onder 
gemeenten. 
Bij rampen en crises is de gemeentelijke overheid lokaal verantwoordelijk voor de ondersteuning en 
zorg aan getroffen burgers. Hiervoor is het wenselijk en logisch om na een ramp een 
‘éénloketfunctie’ te activeren, zodat alle informatie en alle diensten voor getroffenen op één punt 
vindbaar en bereikbaar zijn Uit een behoeftepeiling van het Nivel blijkt dat dit de eensgezinde 
mening is onder gemeentelijke medewerkers betrokken bij rampen. 
Nivel rapport, 20 februari 2020 
 
Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Jaarverslag 2019 
Binnen de Monitor Zorg en Participatie heeft het Nivel relevante en actuele onderwerpen onderzocht 
vanuit het perspectief van ouderen en van mensen met een chronische ziekte of beperking. In het 
jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de studies die in 2019 door het Nivel zijn gedaan. 
Nivel rapport, 19 februari 2020 
 
Kwaliteitskader wijkverpleging (factsheet) 
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder 
verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Wel voldoet de verpleging al aan veel van 
de kenmerken die in dit Kwaliteitskader zijn opgenomen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder 
verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk uit het landelijke Nivel Panel Verpleging & 
Verzorging 
Nivel rapport, 17 februari 2020 
 
Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-
2018 
In 2018 maakte bijna 16,6% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost. 
Het zorggebruik op de huisartsenpost blijft licht toenemen. Dit blijkt uit nieuwe jaarcijfers over 
zorggebruik op de huisartsenpost van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit de cijfers blijkt dat de 
lichte stijging in het zorggebruik op de huisartsenpost in voorgaande jaren wordt doorgezet in 2018. 
Nivel rapport, 13 februari 2020 
 
Infographic. Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2018 
Betreft een infographic van het Rapport Zorg op de huisartsenpost. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: 
jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018 
Nivel rapport, 13 februari 2020 
 
Als het mis gaat... Verhalen van patiënten en nabestaanden na het doormaken van een calamiteit 
De patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een 
calamiteit. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum 
hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk 
gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen 
Nivel rapport, 11 februari 2020 
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Eenduidige cijfers over morbiditeit 
Met gebruikmaking van gegevens die huisartsen in EPD’s vastleggen en in Nivel Zorgregistraties 
Eerste Lijn zijn opgenomen, is de meerwaarde onderzocht van het combineren van verschillende 
gegevensbronnen om tot betere schattingen te komen. 
Nivel rapport, 11 februari 2020 
 
Groot onderhoud Hulpmiddelen Kosten groepen 
In dit onderzoek wordt het criterium hulpmiddelenkostengroepen dat gebruikt wordt voor de 
risicoverevening binnen de Zvw geactualiseerd. 
Equalis, 6 februari 2020 
 
Medicamenteuze behandeling van stoppen met roken in de huisartsenpraktijk 
Er zijn verschillende geneesmiddelen die het stoppen met roken ondersteunen, elk met zijn voor- en 
nadelen. Het Nivel bekeek de omvang en aard van het voorschrijven van geneesmiddelen bij stoppen 
met roken die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, voor de periode van 2012 tot 2017 
Nivel rapport, 6 februari 2020 
 
Rapportage en analyse (niet-) gecontracteerde wijkverpleging (lijst Pointer) 
onderzoeksrapport met daarin nieuwe cijfers over het aandeel niet-gecontracteerde zorg in de 
wijkverpleging en een rapport waarin onderzocht is hoeveel zorgaanbieders met excessieve winsten, 
die voorkomen op de lijst van Pointer, een contract hebben met zorgverzekeraars 
Vektis, 31 januari 2020 
 
Rapport kostenonderzoek beschikbaarheidbijdragen SEH en acute verloskunde 
Het doel van dit document is inzicht bieden in de totstandkoming van de herijking van de 
vergoedingsbedragen voor de beschikbaarheidsbijdrage SEH en beschikbaarheidsbijdrage AV. Deze 
vergoedingsbedragen zijn per 1-1-2020 van kracht en zijn opgenomen in de beleidsregel 
Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag 2020 (BR/REG-20154). 
NZa rapport, 31 januari 2020 
 
Update cijfers acute zorg 2019 
Een van de aandachtspunten van de monitor acute zorg is om frequenter data over de acute zorg 
beschikbaar te stellen. Het doel van de informatiekaart Acute zorg is een update te geven van de 
cijfers over de acute zorg op basis van de meest recente data. 
NZa rapport, 29 januari 2020 
 
Handreiking "Slimmer registreren indirecte tijd in de GGZ/FZ" 
Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel professionals beschouwd als een grote 
administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het lastig dit in de 
praktijk te organiseren. VWS heeft samen met GGZ Nederland, de NZa, ZN en de Taskforce deze 
handreiking forensische zorg ontwikkeld. 
Eiffel rapport, januari 2020 
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Mid term Review Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 
De midterm review van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2018-2022 moet een geobjectiveerd 
beeld geven van de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord, en de waardering van de 
ondertekenaars van de voortgang van de uitvoering en de effecten hiervan. De review voedt de 
ondertekenaars van het akkoord bij het samen bepalen of bijsturing, op de inhoud dan wel op de 
wijze van uitvoering van het akkoord, nodig is. 
Rebelgroep, 11 december 2020 
 
Subsidieregeling Publieke Gezondheid 
In hoeverre draagt de subsidieregeling Publieke Gezondheid bij om de uitvoerende organisaties in 
staat te stellen om eerder baarmoederhals-, borst- en darmkanker op te sporen of griep te 
voorkomen bij ouderen? 
18 december 2020 

Thema Gezondheidsbevordering en –bescherming 
 
Een programma voor de regie op kwaliteitsregistraties en verbetering van data governance 
Het was een uitdrukkelijke wens van de partijen van het bestuurlijk akkoord medisch-
specialistische zorg om te komen tot een efficiënt werkende governance van kwaliteitsregistraties 
en de daaruit voortvloeiende dataverzameling. Uit deze wens kwam de Commissie Van der Zande 
voort, die in maart 2019 het Advies governance kwaliteitsregistraties afleverde. Dit is een vertaling 
hiervan in concrete maatregelen. Eindrapport van de kwartiermaker governance van 
kwaliteitsregistraties. 
Gezond verstand, 20 maart 2020 
 
Eindrapport Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg 2020 
De ervaren regeldruk in de zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Voortbouwend op bestaande 
initiatieven is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het veld in 2018 
daarom gestart met het programma [Ont]Regel de Zorg met als doel om voor zorgprofessionals en 
patiënten de ervaren regeldruk merkbaar te verminderen. In dit programma is voor negen sectoren 
een actieplan met meer dan 150 actiepunten opgesteld. 
KPMG, 1 juni 2020 
 

Eindrapport Merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg 2020 
De ervaren regeldruk in de zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Voortbouwend op bestaande 
initiatieven is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het veld in 2018 
daarom gestart met het programma [Ont]Regel de Zorg met als doel om voor zorgprofessionals en 
patiënten de ervaren regeldruk merkbaar te verminderen. In dit programma is voor negen sectoren 
een actieplan met meer dan 150 actiepunten opgesteld. 
Kantar/KPMG, 30 juni 2020 
 

ANTIMICROBIAL RESISTANCE POLICIES Four good practices from the Netherlands 
Rapport geeft een overzicht van vier "best practices" van het Nederlandse beleid ten aanzien van 
antibioticaresistentie. 
Radboud umc, 14 februari 2020 
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Verschil in griepvaccinatiegraad tussen huisartsenpraktijken: wat speelt volgens huisartsen een rol? 
Aanleiding voor het onderzoek is de bevinding uit de jaarlijkse monitor van het Nivel dat de 
griepvaccinatiegraad verschilt tussen huisartsenpraktijken. Het doel van dit onderzoek is te 
achterhalen wat mogelijke verklaringen zijn van deze verschillen 
Nivel, 1 maart 2020 
 
Monitor Acceptatie coronamaatregelen door burgers: toename acceptatie hygiënemaatregelen en 
afname acceptatie sluiten locaties. 
Deze factsheet bevat de conclusies die we hebben kunnen trekken uit de vier metingen onder de 
Nederlandse bevolking omtrent de acceptatie van de duur van de genomen coronamaatregelen. De 
vier metingen zijn afgenomen bij zo’n 3260 leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, 
de respons was tussen de 2650 en 2726 personen. Het onderzoek hebben we uitgevoerd op verzoek 
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is onderdeel van een monitor 
naar coronagerelateerde percepties, die liep van week 9 tot week 20 (24/2 - 17/5). 
Nivel, 9 juni 2020 
 
Monitor griepachtige klachten en uitbraak van het coronavirus: het perspectief van de burger. 
Methodologische verantwoording 
Dit rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de gevolgde methode bij de monitor griepachtige 
klachten en uitbraak van het coronavirus. Het perspectief van de burger. Deze monitor is door het 
Nivel uitgevoerd binnen zijn Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg peilt hoe burgers in Nederland denken over de gezondheidszorg en wat hun 
ervaringen met die zorg zijn. Het Nivel voerde de monitor uit op verzoek van het RIVM en het 
ministerie van VWS (met subsidie van ZonMw) in de periode van 24 februari tot en met 17 mei 2020. 
Nivel, 11 juni 2020 
 
Peiling melkvoeding 2018 
Het NCJ heeft een peiling naar melkvoeding uitgevoerd m.b.v. geregistreerde data uit het digitaal 
dossier van de JGZ 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 28 april 2020 
 
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III: Longontsteking in de nabijheid van geiten- en 
pluimveehouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht 
Wie dicht bij een veehouderij woont, heeft meer kans op een longontsteking. Vooral mensen die in 
de buurt van een geitenhouderij wonen, lopen meer risico. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in 
samenwerking met de Universiteit Wageningen en Universiteit Utrecht, uitgevoerd in 
plattelandsgemeenten in Utrecht, Gelderland en Overijssel. 
NIVEL rapport, 24 april 2020 
 
Circulaire voeding in de gezondheidszorg 
MVO Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de 
stand van zaken van circulair inkopen van voeding in de zorg en de mogelijkheden om dat proces te 
verduurzamen. 
MVO, 9 december 2020 
 

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003676.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003768.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003768.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003747.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003747.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/20/peiling-melkvoeding-2018
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003720.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003720.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/09/circulaire-voeding-in-de-gezondheidszorg


Circulaire voeding in de zorg  
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door MVO Nederland 
onderzoek gedaan naar de rol van circulariteit bij het (logistieke) proces van voedselvoorziening in en 
rondom zorginstellingen in Nederland. 
MVO Nederland, 9 december 2020 
 
Circulaire voeding in de gezondheidzorg  
MVO Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar de 
stand van zaken van circulair inkopen van voeding in de zorg en de mogelijkheden om dat proces te 
verduurzamen. 
MVO Nederland, 9 december 2020 

Thema Sport 
 
Ondersteuning topsporters bij transitie naar een volgende carrière 
Het doel van dit onderzoek is om een adequaat beeld te krijgen van de ervaringen van de diverse 
groepen betrokkenen rondom de transitie van topsporters naar een volgende carrière en in hoeverre 
het project TeamNL@work hierbij een ondersteunende rol speelt. 
Mulier inst., 13 mei 2020 
 
Planningsinstrument zwembaden 
Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een openbaar toegankelijk 
planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Dit 
planningsinstrument maakt gebruik van planologische, empirische, technische en beleidsmatige 
normen en onderscheidt vijf typen zwemactiviteiten bij het bepalen van de behoefte. Het 
planningsinstrument is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel om vraag en aanbod van overdekt 
zwemwater, nu en in de toekomst, beter in beeld te brengen. 
Mulier inst., 12 mei 2020 
 
Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de gevolgen van de intelligente lockdown op 
het beweeggedrag van kinderen in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar. 
Mulier inst., 8 mei 2020 
 
Sport en bewegen in tijden van covid-19 
Om de eerste gevolgen van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus voor de 
sport in kaart te brengen zijn 1.000 volwassenen een vragenlijst voorgelegd via een online panel. Het 
onderzoek richt zich ook op de gevolgen voor de kijkers naar sport. Het veldwerk voor het onderzoek 
heeft van 7-10 april plaatsgevonden. 
Mulier inst., 7 mei 2020 
 
Tussenstand lokale sportakkoorden 
De rapportage ‘Tussenstand lokale sportakkoorden’ beschrijft de inhoud en proces rondom de lokale 
sportakkoorden. Dit is op basis van documentanalyse van de 39 gesloten lokale sportakkoorden en 
een procesevaluatie heeft uitgevoerd middels een vragenlijst onder 34 sportformateurs die de lokale 
processen begeleidden. 
Mulier Inst. rapport, 12 maart 2020 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/09/circulaire-voeding-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/09/circulaire-voeding-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/09/circulaire-voeding-in-de-gezondheidszorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/09/circulaire-voeding-in-de-gezondheidszorg
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9998&m=1588924772&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10004&m=1589198808&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9997&m=1588930561&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9994&m=1588764274&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9924&m=1583934546&action=file.download


Monitor sportief wedstrijdgedrag 2019 
In 2019 heeft het Mulier Instituut opnieuw onderzoek gedaan naar het sportief klimaat op de 
Nederlandse sportvelden en in de sporthallen en zwembaden met behulp van de Sportklimaatapp. 
Mulier Inst. rapport, 11 maart 2020 

Thema Welzijn 
 

Monitoring Eén tegen eenzaamheid Eerste verkenning 2015-2018 onder 75-plussers 
Tussen 2015 en 2018 is eenzaamheid onder ouderen stabiel gebleven: een op de tien ouderen was 
(zeer) eenzaam. Eenzaamheid kwam iets vaker voor in de groep ouderen met een lichamelijke 
beperking dan in de groep ouderen uit de algemene bevolking. 
Nivel, 7 juli 2020 
 
Gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen 
met een chronische ziekte. 
Onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor gezondheid, behandeling en 
zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte. 
Nivel, 31 juli 2020 
 
Werken met een beperking. Verdiepingsstudie participatiemonitor. Arbeidsomstandigheden van 
mensen met een lichamelijke beperking 
In deze publicatie gaat het Nivel in op de vraag hoe mensen met een lichamelijke beperking hun werk 
beleven en of de werkomstandigheden aansluiten op hun vaardigheden en behoeften 
Nivel, 5 augustus 2020 

Thema Jeugd 
 

Waarom stoppen pleegouders? 
Onderzoek naar omstandigheden, begeleiding en hoe pleegouders behouden kunnen worden. 
Nederlands Jeugdinstituut, 2020 
 
Wanneer ouders een verkeerde keuze maken 
Het gemeenschappelijk lot van de kinderen van Syriëgangers en NSB’ers. 
Nederlands Jeugdinstituut, 1 december 2019 
 
Eindrapport Uitvoering Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017-2020 
Op basis van de negen doelstellingen van de Meerjarenagenda, het programmaplan en de Monitor 
zorg- en veiligheidshuizen, geeft dit rapport een landelijk beeld van waar de zorg- en 
veiligheidshuizen nu staan en wat hun belangrijkste opgaven zijn. 
VNG, ongedateerd 
 
Derde corona-quickscan jeugdhulpaanbieders 
Derde corona-quickscan onder jeugdhulpaanbieders in het kader van corona. 
Jeugdautoriteit, 17 september 2020 
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Beleid en ontwikkelingen bij ernstige enkelvoudige dyslexie 
Door de decentralisatie van de Jeugdwet zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor 
de zorg die aan kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar wordt geboden bij ernstige 
enkelvoudige dyslexie (EED) die de ondersteuning op school overstijgt. Het onderzoek dient zicht 
te bieden op de dyslexiezorgketen, het beleid van gemeenten en onderwijs op dit gebied en op 
aantallen en ontwikkelingen daarin. 
KBA Nijmegen, 2020 
 
Jeudghulp bij kindermishandeling en seksueel geweld: doen we de juiste dingen? 
Onderzoek naar de mogelijkheden van datacollectie over hulp bij kindermishandeling en seksueel 
geweld 
Partners in Jeugdbeleid, 12 mei 2020 
 
Het fenomeen online seksueel geweld 
Een literatuuronderzoek naar de kennis over omvang, aard en aanpak 
NSCR, maart 2020 
 
Leren en Verbeteren met ervaringen in de jeugdhulp 
Op basis van ervaringsverhalen van jongeren, ouders en professionals is gewerkt aan 
verbetervoorstellen (zowel landelijk als in 3 jeugdregio's) 
DOS, 25 mei 2020 
 
Rapport Early Warning System Jeugdhulp 
Zoals aangekondigd aan de Tweede Kamer, heeft de Jeugdautoriteit een verkenning uitgevoerd naar 
het opzetten van een Early Warning System (EWS) voor jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen 
en jeugdreclassering. Met een EWS kan de Jeugdautoriteit risico’s voor de continuïteit van jeugdhulp 
in een vroegtijdig stadium signaleren en discontinuïteit van zorg voorkomen. Deze verkenning schetst 
een EWS dat is gebaseerd op inkoopdocumenten, (openbare) financiële documentatie, en media 
uitingen m.b.t. continuïteit van zorg. Op basis van deze verkenning gaat de Jeugdautoriteit het EWS 
ontwikkelen. 
Bureau Gupta, 9 april 2020 
 
‘Voor de verandering’ 
Het rapport is het eerste deel van het onderzoek naar het voorkomen van homoconversietherapie in 
NL. Is op verzoek van TK (uitvoering motie) 
Bureau Beke, datum onbekend 
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Bezorgd naar school 
Het SCP onderzocht samen met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam in hoeverre scholieren (12-16 
jaar) die een langdurig ziek gezinslid hebben, verschillen van degenen zonder ziek gezinslid op 
ervaren gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk. Ook werd 
gekeken naar tijdsbesteding aan taken thuis en steun vanuit de omgeving als mogelijke verklaringen 
voor verschillen tussen deze groepen scholieren. De studie is gebaseerd op een enquête die eind 
2017 is uitgezet onder scholieren in Nederland (Health Behaviour in School-aged Children studie, 
HBSC’17). Aan dit onderzoek deden 6500 respondenten van het voortgezet onderwijs mee, inclusief 
ruim 1200 met een langdurig ziek gezinslid. Langdurig ziek betekent dat het om een situatie gaat die 
langer dan drie maanden duurt en waarbij sprake is van een lichamelijke of psychische aandoening 
(zoals kanker, suikerziekte, hartziekten, depressie, verslaving, autisme of een verstandelijke 
beperking) 
SCP rapport, 12 februari 2020 

Overige rapporten 
 
Verkennend onderzoek 'Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn 
Onderzoek ter voorbereiding op de invoering van een wettelijke verplichting op het gebruik van het 
Waar-schuwingsregister Zorg en Welzijn. 
Sira Consulting, januari 2021  
 
Jaargesprekken over medische zorg in penitentiaire central, detentiecentra en forensisch 
psychiatrische centra 
In 2019 heeft de IGJ in alle penitentiaire inrichtingen (PI’s), detentiecentra (DC’s) en de forensisch 
psychiatrische centra (FPC’s) jaargesprekken over medische zorg gevoerd. Het doel is dat IGJ breed 
en actueel geïnformeerd is over de medische zorg binnen deze instellingen. 
IGJ rapport, 29 januari 2020. 
 
Regeldruk Wtza en AWtza 
Regeldrukberekening voor de Wtza, de AWtza, de aangenomen amendementen en de lagere 
regelgeving die daarop van toepassing is (v1.2). 
Sira Consulting, 17 september 2020 
 
Het werkt anders. Handreiking om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve 
beperking te bevorderen 
In deze handreiking geeft Nivel inzichten en tips om de arbeidsparticipatie van mensen met een 
visuele of auditieve beperking te verbeteren. De voorbeelden en illustraties laten zien dat het soms 
net even anders werkt met een visuele of auditieve beperking. Hieruit zijn voor de praktijk lessen te 
leren. 
Nivel, 23 september 2020 
 
Monitor vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket: eindrapportage 
Per 1 januari 2019 maken paracetamol (1000 mg) en een aantal vitaminen en mineralen geen deel 
meer uit van het verzekerde pakket. Onderzoek van het Nivel laat zien dat deze pakketmaatregel tot 
een daling leidt van het aantal voorschriften in de huisartspraktijk. Veel mensen kopen én betalen 
hetzelfde middel, of een alternatief, nu zelf. Naast deze beoogde effecten zijn er ook ongewenste 
effecten; deze zijn per middel verschillend. 
Nivel, 17 juni 2020 
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https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/download.aspx?download=Jaargesprekken+over+medische+zorg+in+penitentiaire+centra%2c+detentiecentra+en+forensisch+psychiatrische+centra.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/17/regeldruk-wtza-en-awtza
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003623.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003623.pdf
https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003748.pdf


 
ZorgCijfers Monitor: 1e Kwartaalbericht 2020 kostenontwikkeling Zvw en Wlz 
Elke 3 maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkelingen in de 
zorg. In deze ZorgCijfers Monitor belichten we opvallende ontwikkelingen in het 1e kwartaal van 
2020. Door de corona-uitbraak in het 1e kwartaal van 2020 is het Zorginstituut in de Zorgcijfers 
Monitor terughoudend in het inschatten van de kostenontwikkelingen voor geheel 2020.  
ZiNL, 30 juni 2020 
 
Met de MKBA van idee naar AMvB 
MKBA’s als instrument bij gegevensuitwisseling in de zorg.  
Andersson Elffers Felix, 5 november 2020 
 
Onderzoeksrapport - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van 
kwetsbare gezinnen 
Onderzoek onder eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in Nederland. 
Dijksterhuis & van Baaren, december 2020 
Factsheet - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare 
gezinnen 
Factsheet eerstelijns verloskundigen 
Dijksterhuis & van Baaren, december 2020 
 
Factsheet - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare 
gezinnen 
Factsheet jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 
Dijksterhuis & van Baaren, december 2020 
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