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Geachte voorzitter,
Gezien het aantal cliënten op de wachtlijst van de verpleeghuizen en de voorziene
toename van de zorgvraag tot 2040 heb ik met de veldpartijen ZN, ActiZ, CIZ,
NZa, Zorginstituut en de Taskforce Wonen en Zorg begin 2020 het
actieprogramma “capaciteit en wachtlijsten verpleeghuizen” gestart. Inzet van dit
programma is het initiëren en uitvoeren van activiteiten op de korte en
middellange termijn om aan de vraag aan verpleegzorg tegemoet te komen.
Op 10 juni 20201 heb ik u de 1e voortgangsrapportage toegestuurd, waarin ik een
overzicht heb gegeven van de activiteiten die in 2020 zijn voorzien.
Bijgaand treft u de 2e Voortgangsrapportage aan. In deze rapportage ga ik in op
de activiteiten die in de tweede helft van 2020 zijn verricht. Belangrijk onderdeel
van deze activiteiten betreft het opstellen van de regioplannen door de
zorgkantoren. Deze zijn ook bijgevoegd. Ik ben de zorgkantoren zeer erkentelijk
voor het opstellen van deze regioplannen. Vooruitkijken naar 2040 is niet
eenvoudig en dat de zorgkantoren dit gedaan hebben waardeer ik bijzonder.
Hiermee voldoe ik aan mijn toezegging tijdens de behandeling van begroting van
VWS om de regioplannen van de zorgkantoren over de capaciteit voor de
verpleeghuiszorg na ontvangst te delen met de Kamer. Ook geef ik zo invulling
aan de motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp2 om nog dit jaar met
een plan te komen om de verpleegzorgcapaciteit te vergroten. Daarnaast voldoe ik
met deze brief aan het verzoek van de vaste commissie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport d.d. 18 december jl. om een beleidsreactie op de Regionale
capaciteitsplannen 2020 verpleegzorg3
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De regioplannen van de zorgkantoren vormen de basis voor de regionale
afstemming met onder meer gemeenten. In 2021 zullen de regionale plannen van
de zorgkantoren worden verbonden met de lokale woon-zorgvisies van
gemeenten, zodat in 2021 ook lokale prestatieafspraken kunnen worden gemaakt.
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In de rapportage wordt tevens ingegaan op de actuele wachtlijstinformatie, de
invoering van een nieuwe wachtlijstregistratie als invulling van de motie Sazias
c.s.4, de afstemming met de Tasforce Wonen en zorg en de opzet van de
gebouwenregistratie.
Afsluitend wordt, naar aanleiding van een motie van het lid Bergkamp c.s.5,
ingegaan op het onderzoek van de NZa naar de (gedrags)effecten van de
tariefherijking in de Wlz, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op het zorgprofiel
vv4.
De NZa-rapportage over het onderzoek treft u ook bijgaand aan.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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