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

2022 
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 2022. 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 
www.raadrvs.nl 
 
Deze lijst zal, indien nodig, worden aangevuld. 
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Thema Care 
 
Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten ambulancevervoer 2021 
De NZa kan bij de beoordeling of het proces adequaat is, rekening houden met alle bijzondere 
omstandigheden als gevolg van de coronapandemie. Het oordeel dat de NZa in dit document geeft, 
heeft betrekking op het eerste punt in de beleidsregel ZINL: een oordeel geven over de adequaatheid 
van het proces van toekennen van meerkosten ambulancezorg 2021. 
NZa, 4 januari 2022  
 
Bestuurlijk oordeel indirecte meerkosten ambulancezorg 2020 
Het oordeel dat NZa in dit document geeft, heeft betrekking op het tweede punt van de ZINL 
beleidsregel: het geven van een bestuurlijk oordeel over de plausibiliteit van de door de 
zorgverzekeraars aan RAV's toegekende indirecte meerkosten 2020. 
NZa, 27 januari 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van zorg - 27 januari 2022 
De NZa vindt het van groot belang dat er de komende periode specifieke aandacht is voor het inhalen 
van de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg. Het beleidskader dat hiervoor is ontwikkeld, vormt 
hiervoor een leidraad. 
NZa, 27 januari 2022 
 
E-Health monitor 2021 stand van zaken digitale zorg 
De E-healthmonitor wordt in opdracht van VWS uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met het 
Nivel en National eHealth Living Lab (NeLL). Zorgaanbieders, ontwikkelaars van digitale toepassingen, 
beleidsmakers en zorggebruikers kunnen de resultaten gebruiken om e-health in de toekomst zinvol 
in te zetten.  
RIVM in samenwerking met het Nivel en National eHealth Living Lab (NeLL), 27 januari 2022 
 
Evaluatie diensten en aanbod PGOsupport 2018-2020 
In deze rapportage wordt een verslaglegging gedaan van de evaluatie van het aanbod en de 
dienstverlening van PGOsupport tussen 2018 t/m 2020 
ResCon research & Consultancy, 1 februari 2022 
 
Aanpak regeldruk in de langdurige zorg 
Het rapport ‘Aanpak regeldruk in de langdurige zorg’ geeft een weergave hoe de geleerde lessen 
blijvend zijn toegepast bij 11 zorgorganisaties in de langdurige zorg. Er wordt ingegaan op de vraag 
welke acties en interventies wel werkten en welke niet en wat er nodig is om de regeldruk aan te 
pakken. Op basis van al het onderzoek en ervaringen heeft Vilans vervolgens een set van 
instru-men-ten ontwikkeld die zorgaanbieders kunnen gebruiken om in hun eigen organisatie aan de 
slag te gaan met ontregelen. 
Vilans, 1 februari 2022  
 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_698385_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700742_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_700887_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/27/e-healthmonitor-2021-stand-van-zaken-digitale-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/02/28/evaluatie-diensten-en-aanbod-pgosupport-2018-2020
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2022D19469&id=2022Z09573


Inventarisatie duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg 
Planetary Health en duurzaamheid komen momenteel nauwelijks aan bod in universitaire 
opleidingen in de gezondheidszorg. Randvoorwaarden en inspanningen voor implementatie van 
Planetary Health en duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg zijn: formele 
bekrachtiging van het thema in onderwijsregelingen, verschaffen van kennis en middelen voor 
onderwijsontwikkeling voor zowel studenten als docenten en transdisciplinaire samenwerking. Uit de 
resultaten zijn aanbevelingen en vervolgstappen voor implementatie van Planetary Health en 
duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidzorg geformuleerd en uitgewerkt tot een 
agenda. Deze agenda beoogt universiteiten, studenten, en overkoepelende organisaties inzicht te 
geven in wat van hen verwacht wordt, en hoe ze het inbedden van duurzaamheid kunnen 
aanpakken. 
LUMC, 1 februari 2022 
 
Rapportage Doorontwikkeling integrale vergelijking verpleeghuiszorg 
Sinds 2019 wordt er gewerkt aan een nieuwe bekostiging voor de verpleeghuiszorg. Met de nieuwe 
bekostigingsmethodiek (de ‘integrale vergelijking’, hierna: IV) wordt bereikt dat de tarieven voor alle 
zorgaanbieders hoog genoeg zijn om zorg te leveren volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
(hierna: Kwaliteitskader). Maar niet te hoog, zodat de verpleeghuiszorg toegankelijk en betaalbaar 
blijft. 
NZa, 4 februari 2022 
 
Evaluatie ambassadeursleergang gehandicaptenzorg 2021 
Evaluatierapport van de 1ste leergang Ambassadeurs Gehandicaptenzorg, voor begeleiders (mbo en 
hbo) met een agogische of verpleegkundige/verzorgende achtergrond. 
21 februari 2022 
 
Leidraad ontwikkeling en implementatie zorgbundels 
Deze rapportage beschrijft een leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van zorgbundels 
voor de volgende drie aandoeningen: ‒ Darmkanker (colon- en rectumcarcinoom) ‒ Etalagebenen 
(claudicatio intermittens) ‒ Heupfracturen bij ouderen (proximale femurfractuur) 
NZa, 23 februari 2022 
 
Meting indicatoren monitoring VN-verdrag handicap 
Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening blijven op het gebied van 
werk en het gebruik van buurtvoorzieningen achter bij de algemene bevolking. Dit blijkt uit 
onderzoek dat het Nivel heeft uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos-instituut in opdracht van 
het College voor de Rechten van de Mens. Hiermee monitoren zij het VN-verdrag Handicap, 
waarmee ook Nederland zich dient in te spannen voor de volledige inclusie van mensen met een 
beperking. 
Nivel, 28 februari 2022 
 
Rapport Verkenning afrekening eigen risico ggz 
De NZa heeft begin november van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een 
opdracht ontvangen. Deze opdracht bestaat uit het verzoek een verkenning van de afrekening van 
het eigen risico in de ggz uit te voeren. De NZa heeft in het voorjaar van 2020 een verkenning 
uitgevoerd rondom het eigen risico in de medisch-specialistische zorg (msz) 1. VWS vraagt ons een 
vergelijkbare exercitie uit te voeren, maar nu voor de ggz. 
NZa, 1 maart 2022 
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Samen verder vervolgrapportage 
De coalitiepartners van ‘Samen verder’ signaleerden in april 2021 dat kinderen en gezinnen met 
complexe problemen niet altijd tijdig passende hulp krijgen. De coalitiepartners hebben daarom de 
krachten gebundeld om een doorbraak te realiseren voor deze kinderen en hun gezinnen. 
NZa, 1 maart 2022 
 
Publieksversie vervolgrapportage Samen verder 
Dit document is een publieksversie van de ‘Vervolgrapportage Samen verder – kinderen en gezinnen 
met complexe problemen samen verder helpen’. Deze publicatie geeft een indruk van wat in de 
vervolgrapportage staat. Meer lezen over de achtergrond, oplossingsrichtingen en vervolgstappen? 
Lees dan de vervolgrapportage. 
NZa, 1 maart 2022 
 
Verkenning vpt Nza 
NZa-verkenning naar het gebruik van het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en 
verzorging (V&V). Het rapport is op 7 juli 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
NZa, 1 maart 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 3 maart 2022 
Met het opschalen van de zorg naar normale niveaus zal de NZa de aandacht weer verleggen naar de 
uitgestelde zorg en monitoren in hoeverre de ziekenhuizen in staat zijn toegankelijkheidsknelpunten 
in de planbare zorg op te lossen. De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg is ook nog 
steeds een aandachtspunt. De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name 
voor jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange 
wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe. 
NZa, 3 maart 2022 
 
Leven met het einde in zicht 
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood 
door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal 
volgen. Het is daarbij niet altijd wenselijk dat het medische perspectief zo lang en zo vanzelfsprekend 
centraal staat. 
RVS, 3 maart 2022 
 
Eerste voortgangsrapportage uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek 
In deze eerste rapportage met bijlagen doet het Zorginstituut verslag over de voortgang van het 
uitvoeringstraject moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van VWS werkt het 
Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg 
voor patiënten met uitgezaaide kanker. Er verschijnt elk half jaar een voortgangsrapportage. 
ZiNL, 7 maart 2022 
 
Standpunt liposuctie met tumescente lokale anesthesie en vibrerende micro canules bij patiënten 
met lipoedeem 
In dit standpunt heeft het Zorginstituut beoordeeld of liposuctie met tumescente lokale anesthesie 
en vibrerende micro canules (LTA) effectief is voor patiënten met lipoedeem om hun functioneren en 
kwaliteit van leven te verbeteren. Geoordeeld is dat het beschikbare onderzoek niet aantoont dat 
deze behandeling effectief is bij patiënten met lipoedeem en kan daarom niet toegelaten worden tot 
het basispakket. 
ZiNL, 7 maart 2022  
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Monitor umc's 2021 
Wanneer umc’s zich met name richten op het uitvoeren van de hoogcomplexe zorg kunnen andere 
ziekenhuizen zich richten op zogenoemde basiszorg. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van zorg in 
de regio. Ook sluit dit aan bij de ambitie van het coalitieakkoord 2021-2025, hierin staat beschreven; 
‘zorg die vaak voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe 
zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is’. In deze monitor wordt naar twee aspecten gekeken. 
NZa, 10 maart 2022 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel cabozantinib in combinatie met nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) 
bij de behandeling van gevorderde niercelkanker 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel cabozantinib icm nivolumab vergoed kan 
worden uit het basispakket. Deze combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt voor de 
behandeling van bepaalde patiënten met gevorderde niercelkanker. De aanleiding voor dit advies 
was de plaatsing van cabozantinib in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut adviseert 
de minister van VWS om te onderhandelen over de prijs voordat het middel wordt opgenomen in het 
basispakket. 
ZiNL, 14 maart 2022 
 
Gevolgen van de coronapandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking: 
eindrapportage Zorgen en zwaaien periode 2020-2022 
Naasten ondervonden gevolgen van de coronacrisis voor hun eigen leven, maar vingen vaak ook de 
gevolgen op voor hun familieleden met een verstandelijke beperking. Desondanks gaat het met de 
meeste naasten goed en er is zelfs sprake van licht herstel van welbevinden. Maar naasten wiens 
familieleden met een beperking bij hen in huis wonen hebben passende hulp nodig om de gevolgen 
van de pandemie te boven te komen. Het gaat hierbij meestal om ouders. Dit zijn de voornaamste 
conclusies van het onderzoek Zorgen en zwaaien, dat het Nivel uitvoerde met financiering van 
ZonMw. 
Nivel, 15 maart 2022 
 
Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening of een beperking 
Het jaaroverzicht van de Monitor Zorg en Participatie 2021 laat zien dat zorg voor iedereen een 
belangrijk onderwerp was vorig jaar, al hebben mensen met een chronische aandoening soms iets 
extra’s nodig. Voor ouderen en mensen met een beperking was het een hele opgave om aangehaakt 
te blijven en te blijven meedoen. Nu het einde van de coronapandemie in zicht lijkt, rijst de vraag wie 
er in welke mate ondersteuning nodig hebben om te herstellen na de crisis. 
Nivel, 16 maart 2022  
 
Fysio- en oefentherapie: Systeemadvies inrichting Bijlage 1 Besluit zorgverzekering 
De verwachting is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan 
leveren aan de beweging naar passende zorg. ZIN heeft een aantal scenario’s opgesteld voor de 
inrichting van Besluit zorgverzekering en adviseert de minister van VWS de inrichting op dit moment 
niet te veranderen wegens gebrek aan draagvlak en twijfels over de uitvoerbaarheid per 1 januari 
2023. Dit rapport bevat het advies en de volledige data-analyse die aan de scenario's ten grondslag 
liggen. 
ZiNL, 21 maart 2022 
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Bestuurlijk oordeel opzet proces van toekenning indirecte meerkosten GGZ 2021 (aanbieders met 
Zvw-omzet van meer dan € 10 mln.) 
De NZa geeft dit oordeel op de afspraken zoals die door ZN aan de NZa zijn overlegd en toegelicht. 
De afspraken zijn nog niet definitief vastgesteld en kunnen derhalve nog wijzigen. Als de definitieve 
afspraken inhoudelijk afwijken van de voorgelegde afspraken en toelichting, dan kan dat tot gevolg 
hebben dat de NZa dit oordeel herziet. 
NZa, 22 maart 2022 
 
Monitor contractering wijkverpleging 2022 
De NZa onderzoekt in deze monitor de afspraken die zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de 
contractering maken naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Dit is hiermee de 
laatste monitor van dit hoofdlijnenakkoord. Hieronder de bevindingen in hoofdlijnen.  
NZa, 24 maart 2022 
 
Eindrapport Eén tegen eenzaamheid : monitoring eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 
ouderen 2015 – 2020 
De afgelopen jaren steeg de eenzaamheid onder thuiswonende ouderen en in 2020 zagen we zelfs 
een sterke stijging. Door de coronapandemie is de maatschappelijke participatie van ouderen, 
waaronder sporten en bewegen, afgenomen. Vooral ouderen die eenzaam zijn bewegen minder. De 
ervaring van sociale cohesie in de buurt van ouderen is tijdens de coronapandemie stabiel gebleven. 
Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. 
Nivel, 25 maart 2022 
 
Monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 
VWS vraagt de NZa om jaarlijks een globaal beeld van de contractering in de huisartsenzorg te 
maken, vergelijkbaar met de monitor die de NZa al uitvoert over de contractering wijkverpleging. 
Daarbij gaat het zowel om de ontwikkelingen in het contracteerproces als de mate waarin de thema’s 
van de inhoudelijke agenda voor de regio, te weten: meer tijd voor en met de patiënt, de zorg in 
ANW-uren en het versterken van de organisatie en infrastructuur (O&I) aan de orde komen in de 
contractering. Hierbij is aandacht voor regionale verschillen.  
NZa, 31 maart 2022  
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 31 maart 2022 
We komen uit een langdurige periode van afschaling van de planbare zorg en als patiënten te lang 
moeten wachten bestaat het risico dat ze ernstiger gezondheidsklachten ontwikkelen. Het is dus van 
belang dat zorgaanbieders en zorgprofessionals scherp zicht houden op hun wachtlijst en ervoor 
zorgen dat mensen die niet langer kunnen wachten ook sneller zorg krijgen. Het kader ‘Inhalen van 
uitgestelde zorg MSZ’ dat hiervoor is ontwikkeld, vormt hiervoor een leidraad. 
NZa, 31 maart 2022  
 
Logeren door jongvolwassenen 
Onderzoek naar de behoefte en het aanbod voor thuiswonende jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking.  
HHM, 5 april 2022 
 
Onderzoek naar overschrijding van het GGZ-kader 2019 
Rapportage met feitelijke cijfers over geleverde en vergoede zorg. De cijfers die VWS van 
Zorginstituut Nederland ontvangt wijzen op een overschrijding van het beschikbare macrokader GGZ 
in de jaren 2019, 2020 en 2021. De aard en oorzaak van de overschrijdingen in 2019 is onderzocht. 
Voor de jaren 2020 en 2021 wordt op dit moment nog geen onderzoek gedaan, omdat de declaraties 
nu nog te onvolledig zijn. 
Vektis, 5 april 2022 
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Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021- 2022 
Informatie voor verzekerden die belangrijk is voor het maken van een keuze voor een 
zorgverzekering is vaak wel te vinden op websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites. Alleen 
is deze informatie niet altijd goed te begrijpen voor alle verzekerden. Dit kun je vooral zien bij 
informatie over verschillende polissen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in de Monitor 
Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022.  
Nivel, 6 april 2022 
 
Monitor Ouderenzorg Trendanalyses deel 2 
In deze monitor brengt de NZa de ontwikkelingen in kaart van het zorggebruik van ouderen en de 
daarbij behorende zorguitgaven. Hierbij worden ouderen gedefiniëerd als 65-plussers. De NZa heeft 
de ontwikkelingen van 2015 tot en met 2019 bekeken. Daarnaast onderzocht de NZa voor een aantal 
sectoren de ontwikkelingen in 2020 als gevolg van de coronapandemie. 
NZa, 7 april 2022 
 
Monitor Ouderenzorg Trendanalyses deel 2 
De NZa heeft op basis van de analyse geconstateerd dat als gevolg van de dubbele vergrijzing de 
toegankelijkheid van de ouderenzorg meer onder druk komt te staan. De NZa geeft aan dat de 
komende periode de stijging van het aantal ouderen zal doorgaan en dat   politieke keuzes nodig zijn 
om tot een meer integrale benadering te komen. Het rapport is op 7 juli 2022 aan de Tweede Kamer 
aangeboden. 
NZa, 7 april 2022 
 
Digitalisering in de gezondheidszorg nader beschouwd 
Naar aanleiding van Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2019-2020 heeft VWS de Universiteit Twente (UT) 
gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar digitalisering in de zorg.  
 
1. Wat is nodig om digitale zorg in te voeren, te bevorderen, in stand te houden? 
2. Welke actoren zijn bij de implementatie van digitale zorg betrokken, en hoe kunnen zij bijdragen 
aan succesvolle implementatie van digitale toepassingen? 
3. Wat zijn de effecten van de implementatie van digitale zorg op de zorgkosten, de arbeidsmarkt en 
de organisatie van de zorg? 
Universiteit Twente, 13 april 2022  
 
Inrichting van het toekenningsproces van het persoonsgebonden budget en Extra Kosten Corona 
door zorgkantoren 
In 2021 voerde de NZa een toezichtonderzoek uit bij zorgkantoren om te onderzoeken: 1. op welke 
wijze de zorgkantoren hun toekenningsproces voor het pgb en EKC hebben ingericht; 2. of deze 
procesinrichting waarborgt dat zorgkantoren tijdig en doelmatig het pgb en EKC toekennen. Deze 
samenvattende rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de NZa naar 
aanleiding van de informatieverzoeken, nadere vragen, door de zorgkantoren ingediende stukken en 
de schriftelijke reacties met (mogelijke) onjuistheden in de bevindingen van de conceptrapporten. 
NZa, 19 april 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 28 april 2022 
De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachtlijsten die langer zijn dan de normen 
die daarvoor gelden (de zogenaamde ‘Treeknorm’) in overleg met de zorgprofessionals oplossingen 
zoeken om wachtlijsten te verkorten, bijvoorbeeld door de samenwerking op te zoeken met 
zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben of de verdeling van OK-capaciteit te 
optimaliseren. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij met zorgaanbieders (financiële) 
afspraken maken die deze oplossingsgerichtheid stimuleren.  
NZa, 29 april 2022 
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Eigen regie over ziekte en zorg 
Ervaringen van mensen met een chronische longziekte 
Mensen met een longziekte hebben dagelijks te maken met tal van uitdagingen en leefregels ten 
gevolge van hun ziekte. De mate waarin mensen met een longziekte in staat zijn om te gaan met 
deze uitdagingen verschilt echter in hoge mate. Dé longpatiënt bestaat niet, zo blijkt uit het jaarlijkse 
onderzoek binnen de Longmonitor van het Nivel, met subsidie van Longfonds. Voor de behandeling 
en begeleiding van longpatiënten dienen zorgverleners zich bewust te zijn van deze diversiteit. 
Nivel, april 2022 
 
KR8! Magazine 
Jongeren in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk begeleiden naar zelfstandigheid. Dat is het 
doel van de landelijke aanpak 16-27. Maar hoe maak je die begeleiding concreet? In deze publicatie 
lees je meer over het gespreksinstrument KR8!, dat jongeren leert hun eigen wensen, behoeften en 
verlangens te verkennen en hen helpt bij het ontdekken van hun eigen kracht. 
Movisie, 2 mei 2022 
 
Antisemitische en antimoslimracistische complottheorieën: hoe voorkom je ze? 
Zoals vaker in tijden van crisis zijn complottheorieën tijdens de coronacrisis sterk in omloop 
gekomen. Complottheorieën kunnen om allerlei redenen gevaarlijk zijn, maar een specifiek probleem 
dat om aandacht vraagt is dat een deel van de complottheorieën antisemitische of 
antimoslimracistische elementen bevatten. Het gaat hierbij dus om complottheorieën die 
bijvoorbeeld joden en moslims afschilderen als ultieme vijand die stiekem de wereld willen 
overnemen. KIS deed onderzoek naar dit type complottheorieën: ze bestudeerden meer dan 200 
wetenschappelijke studies en spraken met experts. 
Movisie, 3 mei 2022 
 
Plausibiliteitsoordeel ex-ante vergoeding medisch-specialistische zorg 2021 
De NZa geeft dit oordeel over de afspraken zoals die door ZN aan de NZa zijn overlegd en toegelicht. 
Op basis van de ontvangen documenten en toelichting is de NZa van oordeel dat voldoende 
aannemelijk is gemaakt dat de in de regeling opgenomen kostencategorieën en beschrijvingen 
daarvan, daadwerkelijk meerkosten zijn als gevolg van COVID. 
NZa, 4 mei 2022 
 
Onderzoek contracteringsproces kleine zorgaanbieders wijkverpleging 
Contractering Wijk, onderzoek contracteerproces  kleine zorgaanbieders Wijkverpleging (HLA 
Wijkverpleging) 
BDO Advisory BV, 10 mei 2022 
 
Ontwikkelingen rondom e-health tijdens de COVID-19-pandemie; Bevindingen vanuit de literatuur en 
empirisch onderzoek 
Door de uitbraak van het coronavirus is uit nood veel zorg ‘op afstand’ geleverd met behulp van e-
health. In deze periode is e-health veel meer gebruikt dan voor de pandemie. Het was vaak de enige 
manier om afspraken en behandelingen door te laten gaan. Ook werd het gebruik makkelijker 
gemaakt. Het RIVM onderzocht de ontwikkelingen van het gebruik van e-health tijdens de 
coronapandemie in Nederland. 
RIVM, 21 april 2022 
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Bestuurlijk oordeel opzet proces van toekenning indirecte meerkosten aanbieders hulpmiddelenzorg 
2020 met Zvw-omzet van meer dan € 10 mln 
De NZa is van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de in de ZN-regeling opgenomen 
kostencategorieën en beschrijvingen daarvan, daadwerkelijk meerkosten zijn als gevolg van COVID. 
De NZa is van oordeel dat de opzet van het proces om de indirecte meerkosten 2020 van grote 
aanbieders van hulpmiddelenzorg te beoordelen, adequaat is. 
NZa, 10 mei 2022 
 
Ervaringskennis. Betekenissen, bronnen en invloed 
In het sociaal domein is de laatste jaren steeds meer belangstelling voor ervaringskennis en voor de 
inzet van ervaringsdeskundigen. De conceptuele onderbouwing van deze begrippen en dan met 
name van ervaringskennis, is divers en niet eerder bij elkaar gebracht. Dat is op zich niet 
ongebruikelijk voor een innovatie waarbij de praktijk vooruitloopt op de theorie. Bovendien zijn er 
nogal wat actoren die zich er over uitspreken. Zo zijn er ervaringsdeskundigen die schrijven over wat 
zij doen, daarnaast opleiders, onderzoekers, wetenschappers. Een veelheid van stemmen. 
Movisie, 10 mei 2022 
 
Evaluatie inkoop en bekostiging acute ggz 
De NZa heeft in 2018 een advies uitgebracht over de meest passende bekostiging voor de acute 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit advies is opgevolgd en heeft ertoe geleid dat per 2020 (een 
gedeelte van) de acute ggz apart wordt ingekocht en bekostigd. Nu de eerste ervaringen met 
betrekking tot de nieuwe bekostiging voor de acute ggz binnen zijn, heeft de NZa de huidige werking 
hiervan onderzocht en beoordeeld. In dit rapport leest u de resultaten van deze evaluatie. Uit de 
evaluatie trekt de NZa lessen en doet zij aanbevelingen. 
NZa, 11 mei 2022 
 
Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten zuurstofleveranciers 2021 
De NZa heeft in de beleidsregel 'Continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van 
het SARS-CoV-2 virus' (BR/REG-20157) de prestatie 'meerkosten' vastgesteld naar aanleiding van de 
uitbraak van COVID. Met deze prestatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht die een 
zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg. 
NZa, 16 mei 2022 
 
Scheiden van wonen en zorg van intramurale bouwplannen verpleegzorg 2020-2025 
Rapport over bouwplannen in de verpleegzorg voor de jaren 2020-2025 in relatie tot het scheiden 
van wonen en zorg. 
HHM, 18 mei 2022 
 
Toegankelijkheid van zorg tijdens Corona; gevolgen van Covid-19 voor de MDL-zorg - 18 mei 2022 
In deze rapportage maakt de NZa inzichtelijk welke impact de COVID-19 pandemie heeft gehad op de 
MDL-zorg in Nederland. Zij brengen in beeld hoe MDL-artsen eerst een deel van de diagnostische 
procedures en behandelingen afschaalden, om deze later weer te hervatten. 
NZa, 23 mei 2022 
 
Waardevol werken. De stand van zaken. 
Uit de cijfers blijkt dat ruim een miljoen Nederlanders geen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, 
ondanks de krapte. Het gaat om mensen met een beperking of kwetsbaarheid, fysiek, verstandelijk, 
psychisch of sociaal. Om migranten, om ouderen, om langdurig werklozen. Hen treft een langdurige 
uitsluiting van arbeidsparticipatie. Deze publicatie Waardevol werken laat met diverse voorbeelden 
de maatschappelijke waarde en zingeving zien die werken kan geven. 
Movisie, 23 mei 2022 
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Een handreiking voor onderwijsimplementatie van Planetary Health onderwijs in universitaire 
zorgopleidingen 
Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers 
van de acht grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht over hoe 
Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum. Planetary Health is 
gekozen in plaats van duurzaamheid, omdat het de veranderingen in omgeving en gezondheid ziet in 
de bredere systemen waar zij onderdeel van uitmaken. 
Mint Zorgadvies, 22 mei 2022 
 
Toolkit Leer- en verbetertrajecten. Voor het verrijken van de beleids- en uitvoeringspraktijk met 
bestaande kennis over werkzame elementen in de aanpak van een sociaal vraagstuk 
Een leer- en verbetertraject brengt vertegenwoordigers van lokale partijen, die verbonden zijn aan 
een specifiek sociaal vraagstuk, bij elkaar. Deze toolkit biedt handvatten voor het opzetten van een 
lokaal samenwerkingsverband en een plan van aanpak voor een leer- en verbetertraject. Door het 
volgen van vijf stappen kom je tot een gezamenlijke verbeterambitie, verbeteracties, vormgeven van 
de uitvoering, mogelijkheid om hiervan te leren en de borging van het resultaat. 
Movisie, 17 mei 2022 
 
Regeldruk door het ECD, een kwestie van kiezen 
Berenschot heeft in opdracht van VWS onderzocht welke mogelijkheden zorgaanbieders en 
softwareleveraciers hebben om het ECD beter aan te laten sluiten op de behoefte van de 
zorgmedewerker in de langdurige zorg.  
HHM, 18 mei 2022 
 
Praatplaten: een betere toegang tot het sociaal domein 
Uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein komen 4 hoofdlijnen naar voren die toegangsbreed 
van belang zijn: menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave. De praatplaten 
hieronder geven de uitgangspunten van de 4 hoofdlijnen weer. VNG & Movisie hebben ook een 
algemene praatplaat gemaakt over de verbetering van de toegang. 
Movisie, 25 mei 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van zorg - 30 mei 2022 
Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat de ziekenhuizen de planbare zorg de afgelopen weken hebben 
kunnen opschalen. 43% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit; een 
maand geleden was dit 36%. Uit de productiedata van april blijkt dat de poliklinische zorg doorgaat, 
maar niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden. 
NZa, 30 mei 2022 
 
De toegevoegde waarde van kwalitatief onderzoek 
Kwalitatief evaluatieonderzoek zit in de lift. Om praktijken van sociaal werk te begrijpen, moeten we 
luisteren naar de ervaringen van burgers en professionals. In deze publicatie vertellen zes 
gerenommeerde onderzoekers over hun vak. Hoe hebben zij het geleerd? Wie waren hun 
inspiratiebronnen? Wat kun je met de resultaten, en waar past bescheidenheid? Waar liggen de 
kansen voor de toekomst? 
Movisie, 2 juni 2022 
 
Kennisvraag: Wat kan Nederland leren van andere landen op het gebied van 
patiëntvertegenwoordiging,informatievoorziening en lotgenotencontact? 
Ten opzichte van andere landen heeft Nederland een rijke traditie van patiëntenorganisaties die 
werken aan belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Toch kan Nederland 
nog iets leren van andere landen, zo blijkt uit dit vergelijkende onderzoek van het Nivel.  
Nivel, 2 juni 2022 
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Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap? 
Hoe kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties mensen stimuleren om zich als vrijwilliger 
of actief burger in te zetten? Drie factoren zijn hierbij van belang: capaciteit (kunnen), motivatie 
(willen) en mogen (gevraagd worden). Dit blijkt uit een onderzoek van Movisie waarbij de 
wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd en een groep experts op het thema vrijwillige inzet en 
actief burgerschap is bevraagd. De resultaten zijn te vinden in een nieuw Wat werkt bij-dossier en 
bijbehorende infographic. 
Movisie, 8 juni 2022 
 
Werken aan bestaanszekerheid 
Wat is er nodig om aan bestaanszekerheid te werken in de sociale basis? En hoe voorkomen we 
problemen die te maken hebben met bestaanszekerheid? Deze publicatie biedt een handreiking aan 
actoren in de sociale basis en stelt daarbij het perspectief van de inwoner centraal. 
Movisie, 9 juni 2022 
 
Onderzoek naar preventie en vroegsignalering in de wijkverpleging 
Landelijke initiatieven en een praktische handreiking voor wijkverpleegkundigen. Onderzoek naar 
goede voorbeelden van wijkgerichte preventie en vroegsignalering vanuit het perspectief van 
wijkverpleegkundigen. Er is geïnventariseerd welke middelen, methoden en/of goede voorbeelden er 
in Nederland zijn. 
AEF, 10 juni 2022 
 
Rapportage trendanalyse inkoopbeleid wijkverpleging 
Trendanalyse over het inkoopbeleid voor de wijkverpleging van 2020-2023. De analyse brengt de 
ontwikkeling en trend van het gepubliceerde zorginkoopbeleid per zorgverzekeraar in kaart. 
BDO Advisory, 13 juni 2022 
 
De kracht van kunst in het stimuleren van ontmoeting 
Stichting De Wereldtuin zet (onder meer) in op kunst tijdens een ontmoeting om verschillende 
groepen mensen bij elkaar te brengen. In dit rapport, gebaseerd op de Theory Based Evaluation 
(TBE), wordt gekeken naar de invloed en rol van kunst in het stimuleren van ontmoeting. Brengt een 
ontmoeting waarin kunst wordt betrokken mensen die van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in 
religieuze of culturele achtergrond, dichter bij elkaar? 
Movisie, 16 juni 2022 
 
Handreiking Veiligheid en melden: overwegingen bij het opzetten van een meldpunt 
Vrouwen en lhbti+ personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met (sociale) onveiligheid. Met 
de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden werken gemeenten aan het vergroten van de 
(sociale) veiligheid van vrouwen en lhbti+ personen. Dit doen zij bijvoorbeeld door meldpunten in te 
richten. Movisie en Regioplan schreven een handreiking over Veiligheid en melden, waar een 
routekaart in zit voor bij het inrichten van een meldpunt. 
Movisie, 17 juni 2022 
 
Nieuwe Movisies: Grensoverschrijdend gedrag 
Het thema van de nieuwste editie van Movisies is: Grensoverschrijdend gedrag. We zoomen onder 
andere in op grensoverschrijdend gedrag bij de overheid, in de sport, en ongewenst gedrag tegen 
sociaal professionals. 
Movisie, 21 juni 2022 
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Wat bedoelen we met een sociaal fitte leefomgeving? 
Met deze eerste verkenning over sociaal fitte leefomgevingen willen we een bijdrage leveren aan de 
beleidsgesprekken over de veerkracht van kwetsbare wijken. In veel gebieden in Nederland is er een 
opeenstapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werk/armoede/inclusie, 
veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. De laatste jaren voeren gemeenten steeds vaker 
inclusief beleid, met aandacht voor het (zelf)oplossend vermogen van bewoners en hun omgeving. 
Movisie, 22 juni 2022 
 
Verkenningsstudie naar talentolken in de zorg 
Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten 
Berenschot, 22 juni 2022 
 
Eindrapportage regionale aanpak arbeidsmarkt huisartsenzorg en bijlage monitor contractering 
huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 
Rebel Group Executives, 2022 
 
Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID 
Adviesrapport inzake optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID.  
KPMG, juni 2022 
 
Betere besluiten in het sociaal werk 
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 
de ondersteuning aan bewoners. Om de bewustwording van professionele besluitvorming te 
versterken en professionals handvatten te bieden voor het maken van keuzes, ontwikkelde Movisie 
in 2020 de handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’. Hierin staan zes verschillende 
besluitvormingsmodellen die sociaal werkers in de praktijk kunnen gebruiken. De handreiking is nu 
aangevuld met onder andere casussen waarin een model is toegepast. Ook vind je ervaringen en tips 
van sociaal werkers. 
Movisie, 23 juni 2022 
 
Buurt voor iedereen 
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 
de ondersteuning aan bewoners. Om de bewustwording van professionele besluitvorming te 
versterken en professionals handvatten te bieden voor het maken van keuzes, ontwikkelde Movisie 
in 2020 de handreiking ‘Betere besluiten in het sociaal werk’. Hierin staan zes verschillende 
besluitvormingsmodellen die sociaal werkers in de praktijk kunnen gebruiken. De handreiking is nu 
aangevuld met onder andere casussen waarin een model is toegepast. Ook vind je ervaringen en tips 
van sociaal werkers. 
Movisie, 23 juni 2022 
 
Advies ‘Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg’ 
Zorginstituut Nederland heeft aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport een advies uitgebracht 
om de kennisuitwisseling in de langdurige zorg te verbeteren. En om maatregelen te nemen om 
partijen te ondersteunen bij het voortbouwen op de geboekte resultaten. In de langdurige zorg is 
veel behoefte aan het meer en beter uitwisselen van wetenschappelijke kennis tussen professionals 
in onderzoek, onderwijs en praktijk. Door van elkaar te leren, verbetert de zorg aan de cliënt en 
daarmee ook de levenskwaliteit van cliënten. 
ZiNL, 23 juni 2022 
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Monitor Toegankelijkheid van zorg - 30 juni 2022 
Over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om wachtlijsten te verkorten. Dit is zorgelijk, 
omdat er mensen zijn die als gevolg van de pandemie al langere tijd wachten op zorg. Er is dus echt 
actie nodig. Uit de data van de ziekenhuizen blijkt dat ten opzichte van 2019 tussen de 100 en 120 
duizend mensen extra wachten op zorg. In een normaal jaar worden ongeveer 2 miljoen operaties in 
Nederland uitgevoerd. 
NZa, 30 juni 2022 
 
IKZ-jaarrapportage signalen fraude in de zorg 2021 
Het rapport is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), het 
samenwerkingsverband van negen organisaties die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden. Het 
rapport geeft inzage in de signalen die in 2021 door onze partners zijn samengebracht, gedeeld en 
verrijkt binnen het IKZ. 
NZa, 30 juni 2022 
 
Onderzoek dubbelwachtenden 
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het aantal mensen dat op meerdere wachtlijsten staat (de 
dubbelwachtenden) voor diagnose/intake voor dezelfde zorgvraag. Aanleiding voor het onderzoek is 
dat sommige mensen al jaren te lang moeten wachten op de benodigde zorg. Ondanks veel 
inspanningen vanuit alle partijen om de wachttijden terug te brengen, is deze bij een aantal 
stoornissen nog steeds langer dan de treeknorm. 
NZa, 5 juli 2022 
 
Onderzoek voorkeurswachtenden 
Dit onderzoek heeft als doel om het fenomeen ‘voorkeurswachtende in de ggz’ beter te duiden. De 
NZa doet dit door meer inzicht te krijgen in redenen van voorkeurswachtenden om op zorg te 
wachten terwijl er elders een alternatief is en inzicht te krijgen in hoeverre wachtenden zicht hebben 
op alternatieve zorg. 
NZa, 5 juli 2022 
 
Ontmoetingen in de wijk 
Hoe realiseer je ontmoetingen vanuit de wensen en behoeften van inwoners? De gemeente Dalfsen, 
Saam Welzijn en Movisie hebben het project ‘Elkaar leren kennen, ontmoetingen in de wijk’ opgezet, 
voor meer verbinding tussen de bewoners uit de vijf kernen van Dalfsen. Op 4 juli 2022 wordt de 
publicatie Ontmoetingen in de wijk overhandigd aan wethouder Jan Uitslag van gemeente Dalfsen. 
Deze publicatie beschrijft het succesverhaal van een bijzonder eetcafé. 
Movisie, 4 juli 2022 
 
LHBT Monitor 2022 
Lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders voelen zich nog steeds onveiliger dan 
heteroseksuelen. Zij zijn vaker slachtoffer van (seksueel) geweld en respectloos gedrag dan 
heteroseksuelen. In vergelijking met 2012 is de veiligheidssituatie van lesbische vrouwen en 
homoseksuele mannen wel verbeterd, maar dat geldt niet voor biseksuele personen. Met name 
biseksuele vrouwen zijn vaker het slachtoffer van seksueel geweld. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de leefsituatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender personen in Nederland. 
SCP, 5 juli 2022 
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https://www.movisie.nl/publicatie/online-discriminatie-voetbal 
Voetballers in het Nederlands betaald voetbal hebben op grote schaal te maken met online 
discriminatie. Movisie bracht, in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), de 
omvang en aard hiervan in kaart. En verkende in een nieuw rapport in hoeverre het bestaande 
Aanvalsplan, ‘Ons voetbal is van iedereen’ tegen racisme en discriminatie van de KNVB en partners, 
uitgebreid kan worden om online discriminatie effectief tegen te gaan. 
Movisie, 5 juli 2022 
 
Vier tips voor het creëren van draagvlak voor ervaringsdeskundigheid 
Samenwerken met ervaringsdeskundigen betekent een niet te onderschatten verandering op de 
werkvloer. Dit blijkt in de publicatie ‘Zoeken naar de juiste balans’, waarin vier interviews over de 
inzet van ervaringsdeskundigen in uiteenlopende organisaties zijn gebundeld. Als je in je organisatie 
met ervaringsdeskundigen aan de slag gaat, moet je daar draagvlak voor creëren. Maar hoe doe je 
dat? 
Movisie, 5 juli 2022 
 
Monitor Zorggebruik GGZ-Wonen cliënten in de Wlz 
Sinds 2021 hebben volwassenen die voldoen aan de inhoudelijke criteria ook op grond van een 
psychische stoornis directe toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel daarvan was om voor 
deze cliënten beter passende, langdurige zorg te realiseren en daardoor een meer stabiele situatie 
voor de cliënt. 
NZa, 7 juli 2022 
 
Rode draden analyse afbouw-behandelaanbod klinische GGZ 
Gezien de maatschappelijke onrust en politieke vragen heeft de Minister voor Langdurige Zorg de 
NZa aanvullend gevraagd om een rode draden analyse naar aanleiding van deze casuïstiek en de 
'verkenning' naar uniek/specialistisch ggz-behandelaanbod met een bovenregionale functie. In de 
rode draad analyse zal ook specifiek worden ingegaan hoe de sluitingen zich verhouden tot de 
zorgplicht van zorgverzekeraars. 
NZa, 7 juli 2022 
 
Samenvattend rapport Zvw 2021 
Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke rol in ons Nederlandse zorgstelsel. 
Verzekerden kiezen een zorgverzekering omdat dat verplicht is, maar vooral ook om zorg te kunnen 
krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Vanwege die maatschappelijke rol zijn er wettelijke plichten 
waaraan zorgverzekeraars zich moeten houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt daar 
toezicht op door onderzoeken en gerichte acties en stellen zij daarbij prioriteiten. Zij richten zich op 
de belangrijkste risico’s en problemen. In dit rapport staan de bevindingen over het jaar 2021. 
NZa, 16 augustus 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 30 augustus 2022 
De NZa constateert dat het ziekenhuizen in coronaluwe periodes nauwelijks lukt een inhaalslag te 
maken op de uitgestelde zorg. Verschillende databronnen laten op dit moment hetzelfde beeld zien 
als voor de zomer. Toen constateerde de NZa ook al dat het ziekenhuizen in de maanden ervoor niet 
of zeer beperkt lukte om zorg in te halen. 
NZA, 30 augustus 2022  
 
Monitor Zorggebruik GGZ-Wonen cliënten in de Wlz 
Monitor van Nza over zorggebruik ggz-w cliënten in de Wlz. In de eerste monitor is er ingegaan op de 
hoge instroom. In deze vervolgmonitor zoomt de NZa verder in op het zorggebruik en de  
zorgkosten van GGZ-Wonen cliënten. 
NZa, 21 juli 2022 
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Pilot gespecialiseerde cliëntondersteuning: lifecoaches zorgen voor stabiliteit en stimuleren 
zelfredzaamheid 
Een cliëntondersteuner heeft verschillende rollen en taken: wegwijzen, toeleiden en belangen 
behartigen. In de gemeente Zwijndrecht wordt een pilot uitgevoerd met deze specifieke vorm van 
cliëntondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB): de 
‘waakvlamvoorziening’. We gaan in gesprek met een aantal betrokkenen bij deze pilot: wat zijn de 
geleerde lessen tot nu toe? 
Movisie, 6 juli 2022 
 
Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland: 
lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020 
Het Nivel onderzocht de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid van groepen 
jeugdigen (0-24) waarvan op voorhand een verhoogde kwetsbaarheid werd verwacht. De combinatie 
van huisartsendata uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en databestanden met 
achtergrondkenmerken van individuen levert een betekenisvolle verdieping op van eerder 
geconstateerde veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik. 
Nivel, 6 juli 2022 
 
Impact versterken van praktijkprojecten in de langdurige zorg: handvatten voor ondersteuning 
binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 
Binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) lopen in verschillende 
zorginstellingen in totaal 22 praktijkprojecten. Elk project levert een innovatie op die de cliënt-
zorgverlenersrelatie in de langdurige zorg moet verbeteren. Om de impact van deze projecten te 
maximaliseren dienen de uitvoerders van de projecten een gezamenlijke en duidelijke boodschap uit 
te dragen aan de brede doelgroep van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en 
cliëntenvertegenwoordigers. Nivel biedt ZonMw handvatten om de projectuitvoerders hierbij te 
ondersteunen. 
Nivel, 7 juli 2022 
 
Huisarts, diëtist en patiënten met Diabetes Mellitus type 2 Een eerste verkenning op basis van 
registratiedata en interviews 
De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen 
diabetesmedicatie voorgeschreven. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Jongeren die 
naar een diëtist gaan starten gemiddeld later met medicatie. Interviews bevestigen dat zorgverleners 
eerst starten met leefstijlbegeleiding als dat mogelijk is. 
Nivel, 11 juli 2022  
 
Effecten bewonersinitiatief zichtbaar maken met Veranderverhaaltool 
Met het opstellen van een Veranderverhaal kun je de effecten van een bewonersinitiatief goed 
zichtbaar maken voor de gemeenschap en financiers. Nederland Zorgt voor Elkaar, Movisie en Vilans 
experimenteerden met een tool die het gemakkelijk maakt om zelf een Veranderverhaal op te 
stellen. De veranderverhaaltool kun je nu zelf gebruiken. 
Movisie, 13 juli 2022 
 
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2022 
In de zomereditie van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat ervaringsdeskundigheid centraal. 
Het magazine is nu verkrijgbaar. 
Movisie, 18 juli 2022 
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Hoera! Help! Het (digitale) moeras en geregel van ouder worden 
De 18e verjaardag van iedere inwoner van Nederland is een belangrijk moment. Je bent volwassen - 
voor jezelf en voor de wet. Je krijgt rechten en plichten. Vrijheden en verantwoordelijkheden. Wat 
dit voor iemand betekent is voor iedere jongere anders. Het vele geregel - zowel offline als online is 
simpel, lastig of verwarrend…. Het kan voelen als een moeras. Met het rapport Hoera! Help! willen 
de Alliantie Digitaal Samenleven en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
initiatieven en interventies helpen om aan te sluiten op de diverse behoeften van jongeren. 
Movisie, 27 juli 2022 
 
De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037 
Het aantal geboortes neemt in Nederland nog steeds toe. Er moeten jaarlijks meer verloskundigen 
worden opgeleid om aan de stijgende vraag naar geboortezorg te kunnen voldoen. Dit blijkt uit de 
capaciteitsraming voor verloskundigen van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Samenwerkende Opleidingen 
Verloskunde (SOV). 
Nivel, 28 juli 2022 
 
Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie 
Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen 
te maken met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt 
ertegen te doen? Movisie onderzocht het én schreef een praktische handreiking met tips en tricks. 
Movisie, 4 augustus 2022  
 
COmpas: wegwijzer in het versterken van cliëntondersteuning 
Dit kompas fungeert als wegwijzer in de versterking van cliëntondersteuning (CO) in jouw gemeente. 
Per vraagstuk staan een aantal thema’s geformuleerd. Door daarop te klikken vind je meer 
informatie over de belangrijkste handreikingen, tools en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten. 
Gebruik dit kompas als je op zoek bent naar informatie die jou kan helpen in jouw reis naar het 
versterken van cliëntondersteuning. 
Movisie, 30 augustus 2022  
 
Samenloop zorg uit verschillende financieringsstromen 
Dit onderwerp is dan ook als een van de pijlers benoemd op de NZa onderzoeksagenda. Vanuit die 
behoefte is een onderzoek uitgevoerd naar het aantal zorgvragen waarbij zorg uit meerdere 
zorgdomeinen wordt gebruikt. Deze rapportage presenteert de onderzoeksresultaten en de 
conclusies die daaruit volgen. 
NZa, 31 augustus 2022 
 
Jaarrapportage 2021 van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) 
Jaarlijks brengt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verslag uit over de 
zwangerschapsafbrekingen (tot 24 weken), die in het voorafgaande jaar werden verricht. Deze 
rapportage gaat over het jaar 2021.  De rapportage is op 27 september 2022 aan de Kamer 
aangeboden. 
IGJ, augustus 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van zorg - 29 september 2022 
Uit ons Zorgbeeldportaal blijkt dat de ziekenhuizen de planbare zorg de afgelopen weken na de 
zomerperiode iets hebben opgeschaald. 45% van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de 
volledige capaciteit; in augustus was dit 41%. Uit de productiedata van augustus blijkt dat met name 
de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. 
NZa, 29 september 2022 
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Monitor Postmortale weefselketen 2022 
Wij hebben deze monitor uitgevoerd om de effecten van de beleidswijzigingen op het gebied van de 
bekostiging van weefselbanken per 2019 te meten. Hiervoor hebben we gekeken naar de financiële 
bedrijfsvoering van weefselbanken en de onderbouwing en ontwikkeling van kosten en prijzen van 
weefsels. Daarbij toetsten we in het kader van passende zorg of de beleidswijziging heeft 
geresulteerd in een passende bekostiging en toegankelijkheid van de zorg. Dit betekent dat de 
weefselbanken moeten zorgen dat de weefsels beschikbaar blijven voor de Nederlandse markt tegen 
een goede prijs. 
NZa, 11 oktober 2022 
 
Aanvulling plausibiliteitsoordeel vergoeding indirecte meerkosten UMC’s 2020 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 18 februari 2021 een plausibiliteitsoordeel landelijke 
regelingen 2020 indirecte meerkosten COVID-Zvw gepubliceerd. Dit plausibiliteitsoordeel heeft 
onder meer betrekking op algemene en academische ziekenhuizen die 1,3% van de CB-aanneemsom 
vergoed krijgen voor indirecte meerkosten COVID gemaakt in 2020. 
NZa, 17 oktober 2022 
 
Monitor Toegankelijkheid van zorg - 27 oktober 2022 
De afgelopen maand is het aantal besmettingen als gevolg van corona weer opgelopen. Er zijn weer 
meer mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, en er zijn meer verpleeghuizen waar 
inwoners besmet zijn. We zien niet dat de opnames van Covid-patiënten in de ziekenhuizen heeft 
geleid tot het afschalen van planbare zorg. 
NZa, 27 oktober 2022 
 
Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2022 
Jaarlijks wordt er door de Nza een monitor uitgevoerd op de zorgverzekeringmarkt. Hierin worden de 
trends en ontwikkelingen gemonitord rondom zorgverzekeraars, polissen, inkomsten, uitgaven, 
resultaten en verzekerden. 
NZa, 3 november 2022 
 
Dementiemonitor Mantelzorg 2022: trendrapportage en thematische verdieping 
De cijfers van de Dementiemonitor 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van 
mensen met dementie niet toe- of afneemt. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. 
Ook rapportcijfers over de zorg en het begrip uit de samenleving blijven hetzelfde. Tegelijkertijd zien 
we dat met name mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling, het sinds de vorige 
Dementiemonitor-peiling in 2020 extra moeilijk hebben gekregen. Groepsactiviteiten, 
casemanagement en hulp bij het huishouden zijn de meest noodzakelijke vormen van zorg om de 
naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 
Nivel, 10 november 2022 
 
Verkenning materiële controle Wlz-uitvoerders 
De NZa heeft een verkenning uitgevoerd naar materiële controles door de zorgkantoren en hoe zij 
omgaan met de uitkomsten van materiële controles. Tijdens deze verkenning hebben zij zich gericht 
op de processen die zorgkantoren voor hun materiële controles inrichten en uitvoeren. 
NZa, 10 november 2022 
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Bestuurlijk oordeel indirecte meerkosten ambulancezorg 2021 
Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft een landelijke regeling opgesteld voor ambulancezorg 
2021 om de door Regionale Ambulancezorg Voorzieningen (hierna: RAV's) in 2021 gemaakte 
indirecte meerkosten van COVID, te vergoeden. Deze meerkostenregeling is van toepassing op de 
RAV's die van de minister van VWS een aanwijzing hebben gekregen voor het verlenen van 
ambulancezorg. De vergoeding van gemaakte indirecte meerkosten in het kader van COVID zorgt 
ervoor dat de RAV's enerzijds de reguliere beschikbaarheid van ambulancezorg op peil kunnen 
houden en anderzijds de beschikbaarheid kunnen uitbreiden als gevolg van een grotere zorgvraag in 
verband met COVID. 
NZa, 14 november 2022 
 
Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK - verantwoordingsjaar 2021 
Dit rapport gaat over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK in het verantwoordingsjaar 
2021, waar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op houdt. De NZa heeft daarbij de 
ontwikkelingen bij het CAK tot 1 augustus 2022 in haar onderzoek betrokken. Ook rapporteren zij 
over de thematische onderzoeken die  in de eerste helft van 2022 zijn uitgevoerd en over een aantal 
onderwerpen waar de NZa verdiepend onderzoek naar heeft gedaan. 
NZa, 15 november 2022 
 
Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bereidheid om 
te betalen voor zorgbehandelingen van anderen tussen 2013 en 2021 
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Via de premie voor de zorgverzekering 
draagt iedereen van achttien jaar en ouder bij aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf 
als anderen. Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het zorgstelsel. Aan de hand van de 
Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel daarom sinds 2013 om het jaar 
de bereidheid tot solidariteit onder de algemene bevolking in Nederland. Met de barometer worden 
drie aspecten van solidariteit gemeten: eigen solidariteit, verwachte solidariteit van anderen en 
solidariteit met specifieke groepen, zoals mensen die roken of mensen met een genetische aanleg 
voor een ziekte. 
23 november 2022 
 
De Transparantiemonitor 2021/2022: Transparantie in de langdurige zorg 
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe 
transparantie van zorg zich ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor 
patiënten. Dit rapport beschrijft een verkenning van transparantie binnen de langdurige 
gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg op basis van literatuur en interviews. 
Nivel, 28 november 2022 
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Thema Cure 
 
Technopolis Group (2022) Medical isotope production using local cyclotrons  
De Technopolis groep heeft onderzocht of vergroting van de cyclotroncapaciteit in Nederland een 
deel van de verwachtte problemen ten aanzien van toekomstige voorzieningszekerheid van 
medische isotopen kan verkleinen. Hiervoor is de situatie in Denemarken bestudeerd, aangezien 
Denemarken geen reactor-gebaseerde productie heeft van medische isotopen maar wel veel 
regionale/lokale deeltjesversnellers (cyclotrons). Concluderend is de capaciteit voor 
deeltjesversnellers vergelijkbaar in Nederland en Denemarken, is er geen additionele investering 
nodig voor het verkleinen van voorzieningszekerheid risico’s en kunnen cyclotrons niet de reactor-
capaciteit vervangen. 
Technopolis groep, januari 2022 
 
Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten ambulancevervoer 2021 
De NZa kan bij de beoordeling of het proces adequaat is, rekening houden met alle bijzondere 
omstandigheden als gevolg van de coronapandemie. Het oordeel dat de NZa in dit document geeft, 
heeft betrekking op het eerste punt in de beleidsregel ZINL: een oordeel geven over de adequaatheid 
van het proces van toekennen van meerkosten ambulancezorg 2021. 
NZa, 4 januari 2022  
 
Ontwikkeling (niet-) gecontracteerde geestelijke gezondheidszorg 2016-2019 
Overzicht van de ontwikkeling van omvang van de niet-gecontracteerde ggz voor de jaren 2016-2019. 
Vektis, 4 januari 2022 
 
Duiding opstellen medische verklaring ibs en zorg aan volwassen cliënten met een verstandelijke 
beperking tijdens ibs 
De zorg aan volwassen cliënten met een verstandelijke beperking zonder Wlz-indicatie tijdens 
inbewaringstelling (ibs), moet worden beschouwd als medisch noodzakelijk verblijf in verband met 
geneeskundige zorg. Dat concludeert het Zorginstituut in een duiding op verzoek van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). 
ZiNL, 6 januari 2022 
 
Actieagenda contractering innovatie HLA Wijkverpleging 
Opdracht actieagenda contracteren innovatie wijkverpleging 
VitaValley, maart 2021 t/m januari 2022 
 
Het keuzeproces van zorgvragers: een inventarisatie van de literatuur 
Er is voor patiënten veel informatie te vinden over behandelingen en zorgaanbieders, zodat zij zelf 
passende zorg kunnen kiezen. Onder patiënten is behoefte aan deze informatie, maar toch wordt de 
beschikbare informatie vaak niet gebruikt. Dat kan ermee te maken hebben dat patiënten niet altijd 
de juiste informatie op het juiste moment in het zorgproces vinden. Het is lastig om de juiste 
informatie aan te bieden vanwege de diversiteit aan patiënten en hun situaties. Dit blijkt uit dit 
literatuuronderzoek van het Nivel. 
Nivel, 11 januari 2022 
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Pakketadvies tucatinib (Tukysa®) in combinatie met trastuzumab en capecitabine bij HER2-positieve 
borstkanker 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel tucatinib vergoed kan worden uit het 
basispakket van de zorgverzekering voor volwassen patiënten met HER2-positieve, lokaal gevorderde 
of uitgezaaide borstkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van tucatinib in de sluis 
voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het ministerie van VWS wordt 
geadviseerd tucatinib op te nemen in het basispakket, mits de fabrikant de prijs van het middel 
minstens 65% verlaagt. 
ZiNL, 17 januari 2022 
 
Pakketadvies acalabrutinib (Calquence®) voor de behandeling van patiënten met chronische 
lymfatische leukemie (CLL) 
Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel acalabrutinib vergoed kan worden uit het 
basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt voor behandeling van bepaalde 
patiënten met chronische lymfatische leukemie. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van 
acalabrutinib in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het 
Zorginstituut adviseert de minister van VWS om te onderhandelen over de prijs voordat het middel 
wordt opgenomen in het basispakket. 
ZiNL, 17 januari 2022 
 
Pilot Horizonscan Medische Technologie diabeteszorg 
Het Zorginstituut en het ministerie van VWS zien horizonscanning als een veelbelovend instrument 
om bij te dragen aan actuele informatievoorziening over nieuwe technologie. Daarom heeft het 
Zorginstituut in de ‘Pilot Horizonscan MedTech’ de mogelijkheden van een horizonscan voor 
medische technologie binnen één indicatiegebied verkend, de diabeteszorg. Hiermee willen we 
inzicht geven welke nieuwe medische technologie in de diabeteszorg in 2022 of 2023 op de markt 
wordt verwacht. 
ZiNL, 21 januari 2022 
 
WOR 1074 Restrisico's 2: Vereveningsresultaat van verzekeraars en polissen 
in de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening (WOR) is onderzocht wat het verband is tussen het 
verevenings-resultaat en de samenstelling van de verzekerdenportefeuille bij de verschillende 
concerns en risicodragers met daarbinnen de modelpolissen zijn. Ook is onderzocht wat de oorzaken 
van verschillen zijn. 
Equalis, 26 januari 2022 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel tisagenlecleucel (Kymriah®) bij de behandeling van r/r DLBCL 
Zorginstituut heeft herbeoordeeld of het geneesmiddel tisagenlecleucel vergoed kan worden uit het 
basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde 
patiënten met een vorm van lymfeklierkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van 
tisagenlecleucel in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. De 
minister van VWS wordt geadviseerd te onderhandelen over de prijs voordat het middel wordt 
opgenomen in het basispakket. 
ZiNL, 26 januari 2022 
 
Advies uitbreiding verzekerde pakket met IVF-draagmoederschap 
IVF-draagmoederschap en de opslag van cryo-embryo’s tijdens het medische traject, horen in de 
basisverzekering voor vrouwen met een kinderwens die zelf niet zwanger kunnen worden of een 
zwangerschap voldragen. Zorginstituut Nederland schrijft dit in een advies aan de minister voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat eind januari 2022 is gepubliceerd. 
ZiNL, 26 januari 2022 
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E-healthmonitor 2021: ervaringen uit het zorgveld 
In de E-healthmonitor onderzoekt het Nivel de ontwikkelingen en het gebruik van e-health in de zorg. 
Nivel, 27 januari 2022 
 
E-health monitor 2021: stand van zaken digitale zorg 
In de E-healthmonitor onderzoekt het Nivel de ontwikkelingen en het gebruik van e-health in de zorg. 
Nivel, 27 januari 2022 
 
Bestuurlijk oordeel indirecte meerkosten ambulancezorg 2020 
Het oordeel dat NZa in dit document geeft, heeft betrekking op het tweede punt van de ZINL 
beleidsregel: het geven van een bestuurlijk oordeel over de plausibiliteit van de door de 
zorgverzekeraars aan RAV's toegekende indirecte meerkosten 2020. 
NZa, 27 januari 2022 
 
Monitor Weesgeneesmiddelen in de praktijk 2021 
Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame aandoeningen. Deze aandoeningen worden 
meestal steeds erger. Patiënten kunnen daardoor invalide raken of zelfs overlijden. Een 
weesgeneesmiddel kan patiënten een betere kwaliteit van leven geven of zelfs het verschil uitmaken 
tussen leven en dood. In de ‘Monitor weesgeneesmiddelen in de praktijk 2021’ geeft het 
Zorginstituut inzicht in het gebruik en de kostenontwikkelingen. 
ZiNL, 27 januari 2022 
 
Inventarisatie duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg 
Planetary Health en duurzaamheid komen momenteel nauwelijks aan bod in universitaire 
opleidingen in de gezondheidszorg. Randvoorwaarden en inspanningen voor implementatie van 
Planetary Health en duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg zijn: formele 
bekrachtiging van het thema in onderwijsregelingen, verschaffen van kennis en middelen voor 
onderwijsontwikkeling voor zowel studenten als docenten en transdisciplinaire samenwerking. Uit de 
resultaten zijn aanbevelingen en vervolgstappen voor implementatie van Planetary Health en 
duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidzorg geformuleerd en uitgewerkt tot een 
agenda. Deze agenda beoogt universiteiten, studenten, en overkoepelende organisaties inzicht te 
geven in wat van hen verwacht wordt, en hoe ze het inbedden van duurzaamheid kunnen 
aanpakken. 
LUMC, 1 februari 2022 
 
 
Obsession (2022) Gespreksverslagen stakeholdertafel voorzieningszekerheid medische isotopen 
Obsession heeft twee stakeholdertafels georganiseerd, met eindgebruikers en met ketenpartners, 
waarbij de voorzieningszekerheid van medische isotopen en de toegang van Nederlandse patiënten 
tot de meest innovatieve diagnoses en behandelingen is bediscussieerd. In de ene sessie stond de 
visie van de eindgebruikers op toekomstige ontwikkelingen op het terrein van medische isotopen in 
relatie tot de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg centraal. In de andere sessie - 
met de ketenpartners - werden publieke belangen op het gebied van de voorzieningszekerheid van 
medische isotopen en de verhouding tussen markt en overheid bediscussieerd. In de 
gespreksverslagen kan een samenvatting van de discussie teruggelezen worden. 
&Obsession, 7 en 8 februari 2022 
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GVS-advies vericiguat (Verquvo®) bij de behandeling van volwassenen met chronisch hartfalen 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of vericiguat kan worden opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Vericiguat kan worden gebruikt bij  de behandeling van 
bepaalde patiënten met chronisch hartfalen. Geadviseerd wordt om vericiguat niet op te nemen in 
het GVS, omdat behandeling met het middel geen meerwaarde heeft ten opzichte van de 
standaardbehandeling. 
ZiNL, 24 februari 2022 
 
GVS-advies liraglutide (Saxenda®) 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of liraglutide kan worden opgenomen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dit medicijn kan worden gebruikt voor de behandeling van 
(ernstig) overgewicht. Geadviseerd wordt om de vergoedingsvoorwaarden van liraglutide uit te 
breiden: de zogeheten bijlage 2-voorwaarden. 
ZiNL, 24 februari 2022 
 
Monitor zorggerelateerde schade 2019: dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen 
Dit rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de 5e meting naar patiëntveiligheid door 
Nivel en geeft de stand van zaken rondom de potentieel vermijdbare schade en sterfte onder 
patiënten die overleden zijn in een Nederlands ziekenhuis. 
Nivel, februari 2022 
 
Monitor overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022 
Monitor van het overstapseizoen 
Nivel, 1 maart 2022 
 
Advies clustering van combinatiepreparaten en spookclusters in het GVS (deel 2) 
De minister voor Medische Zorg heeft aan Zorginstituut Nederland gevraagd om adviezen over het 
clusteren van bepaalde (groepen van) onderling vervangbare geneesmiddelen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het gaat om combinatiepreparaten (geneesmiddelen 
met meer dan 1 werkzame stof in een vaste combinatie) en de zogenaamde spookclusters (clusters 
in het GVS die slechts 1 product bevatten). Omdat de vraag van de minister over een groot aantal 
geneesmiddelen gaat, is het niet haalbaar om in 1 rapport alle geneesmiddelen te bespreken. 
Daarom adviseert het Zorginstituut de minister in delen. 
ZiNL, 13 april 2022 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel zanubrutinib (Brukinsa®) voor de behandeling van de ziekte van 
Waldenström 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel zanubrutinib (Brukinsa®) vergoed kan 
worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling 
van volwassen patiënten met de ziekte van Waldenström. Dit is een zeldzame vorm van 
lymfeklierkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van zanubrutinib in de sluis voor 
dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het middel na een succesvolle prijsonderhandeling 
op te nemen in het basispakket. 
ZiNL, 27 april 2022 
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Kennisvraag: de zorgverzekeraar als adviseur 
Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol in het zorgstelsel. Niet alleen als financier en regisseur 
van zorg in de keten en de regio, maar ook als adviseur van de verzekerden. Zij beschikken over veel 
kennis over de zorg en de zorgaanbieders. Deze informatiebron kan verzekerden helpen bij het 
kiezen voor het geschikte zorgpad bij de juiste zorgaanbieder. Het vinden van ‘passende zorg’ en de 
‘juiste zorg op de juiste plek’ zijn hierbij het uitgangspunt. 
Nivel, 3 maart 2022 
 
Scholing en opleiding in Samen Beslissen: een inventarisatie 
Het deelproject ‘scholing en opleiding’ valt onder lijn 2 van het Programma UZ: “Het versterken dat 
een zorgprofessional en patiënt samen een beslissing tot behandeling nemen”. Dit deelproject is 
erop gericht dat in 2022 een opleidings- en (na)scholingsaanbod beschikbaar is waarmee artsen, 
medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (zowel ‘zittende’ als ‘nieuwe 
aanwas’) de mogelijkheid hebben om via opleiding en (na-/bij-)scholing de competenties te 
ontwikkelen die nodig zijn om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
Nivel, 7 maart 2022  
 
Polisaanbod en betalingsbereidheid verzekerden 
Onderzoek naar het polisaanbod van zorgverzekeringen en de betalingsbereidheid van verzekerden.  
CentERdata, 11 maart 2022 
 
De introductie van de Rapid HAG in de spoedzorgketen: Evaluatie van de proeftuin zorgcoördinatie 
Zuid-Holland Zuid 
Inzet van een aanvullende, gespecialiseerde ambulanceprofessional, kortweg een Rapid HAG, leidt 
tot efficiëntere zorg en betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen. 
Ook kan de inzet van zo’n Rapid HAG, mits ter vervanging van een reguliere ambulance, een 
duidelijke kostenbesparing opleveren. Een derde positieve ontwikkeling is dat zorgprofessionals 
denken dat er nog meer te winnen valt door meer uniformiteit en standaardisatie in te bouwen bij de 
inzet van de Rapid HAG. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van de monitoring van de ‘Proeftuin 
Zorgcoördinatie’ in Zuid-Holland Zuid, die het Nivel uitvoerde. 
Nivel, 14 maart 2022 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel cabozantinib in combinatie met nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) 
bij de behandeling van gevorderde niercelkanker 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel cabozantinib in combinatie met 
nivolumab (Cabometyx®/Opdivo®) vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. 
Deze combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde patiënten 
met gevorderde niercelkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van cabozantinib in 
combinatie met nivolumab in de sluis voor dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge 
kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te 
onderhandelen over de prijs voordat het middel wordt opgenomen in het basispakket. 
ZiNL, 14 maart 2022 
 
Reactor Instituut Delft (2022) 177Lu productie met de Shine technologie 
Het Reactor Instituut Delft (RID) van de Technische Universiteit Delft heeft de claim van SHINE bv 
onderzocht dat zij “… op termijn lutetium-177 het meest effectief met de SHINE-technologie zal 
kunnen worden gemaakt.” Het RID is gevraagd wetenschappelijk en technisch inzicht te verkrijgen in 
de rationale voor de SHINE-claim en te onderzoeken met hoeveel stelligheid de claim van SHINE 
Technologies bv te valideren valt. Het RID is van mening dat op basis van de verrijkings- en 
scheidingstechnologie van SHINE de productie van toereikende hoeveelheden lutetium-177 haalbaar 
is. 
Reactor Institute Delft van TUDelft, 15 maart 2022 
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Fysio- en oefentherapie: Systeemadvies inrichting  
Bijlage 1 Besluit zorgverzekering 
De verwachting is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan 
leveren aan de beweging naar passende zorg. Het Zorginstituut heeft een aantal scenario’s opgesteld 
voor de inrichting van Bijlage 1 Besluit zorgverzekering en adviseert de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de inrichting op dit moment niet te veranderen wegens 
gebrek aan draagvlak en twijfels over de uitvoerbaarheid per 1 januari 2023. Dit rapport bevat het 
advies en de volledige data-analyse die aan de scenario's ten grondslag liggen. 
ZiNL, 21 maart 2022 
 
Eindrapportage onderzoek naar (niet-)gecontracteerde ggz in drie diagnosecategorieën 
Er is een verschil in gemiddelde kosten per patiënt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde 
ggz bij drie diagnosecategorieen (angst, somatoforme stoornissen en verslavingen). Dit onderzoek 
gaat na of deze kostenverschillen te verklaren zijn door bijv. verschillen in kwaliteit of doelmatigheid. 
De conclusie is dat er geen eenduidige verklaring is voor deze kostenverschillen. 
Significant, 23 maart 2022 
 
Zorg door de Fysiotherapeut: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-
2020 
In 2020 gingen minder patiënten naar de fysiotherapeut. Tijdens de lockdown in het voorjaar van 
2020 waren fysiotherapiepraktijken een aantal weken (nagenoeg) gesloten vanwege de 
coronapandemie. Mogelijk zijn hierdoor minder nieuwe behandelingen gestart door de 
fysiotherapeut. Dit blijkt uit gegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste 
Lijn. 
Nivel, 23 maart 2022 
 
De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2020  
Door een combinatie van arbeidsmarkttekorten en hoge werkdruk staat het werk van 
zorgprofessionals steeds meer onder druk. De knelpunten in de huisartsenzorg, die gemonitord 
worden door het Nivel, verschillen flink per regio. Waar er in de Randstad met name een tekort aan 
doktersassistenten en een hoge werkdruk wordt ervaren, hebben praktijken in de noordelijke en 
zuidelijke regio’s vooral te maken met tekorten aan huisartsen. Per regio publiceert het Nivel een 
factsheet met de cijfers van 2020. 
Nivel, 24 maart 2022 
 
Eindrapport Eén tegen eenzaamheid : monitoring eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 
ouderen 2015 – 2020 
De afgelopen jaren steeg de eenzaamheid onder thuiswonende ouderen en in 2020 zagen we zelfs 
een sterke stijging. Door de coronapandemie is de maatschappelijke participatie van ouderen, 
waaronder sporten en bewegen, afgenomen. Vooral ouderen die eenzaam zijn bewegen minder. De 
ervaring van sociale cohesie in de buurt van ouderen is tijdens de coronapandemie stabiel gebleven. 
Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. 
Nivel, 25 maart 2022  
 
Organisatorische veerkracht van ziekenhuizen in crisistijden: lessen uit de COVID-19 pandemie 
Ziekenhuisbestuurders vinden dat ziekenhuizen goed voorbereid waren om te reageren op een acute 
crisis. Met name in 2020 bleek dit een heel belangrijke eigenschap, toen de coronapandemie het 
crisismanagement van ziekenhuizen op de proef stelde. Naarmate de crisis langer duurde werd 
veerkrachtig reageren wel een uitdaging voor zorgpersoneel en de organisatie. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Nivel. 
Nivel, 29 maart 2022  
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Een eerste verkenning van het voorkomen van en de overwegingen bij de toepassing van medische 
noodzaak 
'Medische noodzaak' op een recept betekent dat een arts het op medische gronden noodzakelijk 
vindt om een bepaald merk van een middel voor te schrijven. Dit ook in gevallen waarin dat merk 
niet het aangewezen merk is, bijvoorbeeld omdat een ander merk goedkoper is. Tot op heden was er 
nog veel onduidelijk over de mate waarin dit voorkomt en wat redenen zijn om op medische 
noodzaak voor te schrijven. Het Nivel heeft aan de hand van cijfers van de Stichting Farmaceutische 
Kengetallen (SFK) en interviews onder huisartsen en apothekers de omvang en redenen in kaart 
gebracht. 
Nivel, maart 2022 
 
Facts & figures ‘Organisatie & Infrastructuur huisartsenzorg 2022’ 
Adviesbureau Rebel is gevraagd om de praktijk en ontwikkeling van O&I anno 2022 in beeld te 
brengen. (Hoe) zijn huisartsen regionaal georganiseerd, wat is de 
organisatiegraad van deze samenwerkingsactiviteiten en wat voor activiteiten worden ondernomen? 
Rebel, 1 april 2022 
 
Het mijden van huisartsenzorg tijdens de coronapandemie;  
Inzicht in verminderde huisartsenzorg tijdens de coronapandemie 
Tijdens de eerste coronagolf (maart-juni 2020) werd minder gebruik gemaakt van de huisartsenzorg. 
Het RIVM en het Nivel onderzochten hoe vaak dat gebeurde en wat de redenen hiervoor waren. 
RIVM, 1 april 2022 
 
Patiëntstromen acute zorg 2019-2020 
In de laatste Monitor acute zorg 2020 constateerdede NZa dat de acute zorg nog steeds voldoende 
toegankelijk is, maar dat de druk hoog is. Inzicht in de ontwikkelingen van de acute zorg blijft 
belangrijk om problemen tijdig te kunnen signaleren. Maar ook om partijen te helpen om keuzes te 
maken die bijdragen aan een beweging richting meer passende zorg. Daarom geeft de NZa nu een 
update van de cijfers aan de hand van de informatiekaart Patïentstromen acute zorg 2019-2020. 
NZa, 6 april 2022 
 
Monitor Overstapseizoen zorgverzekering 2021- 2022 
Informatie voor verzekerden die belangrijk is voor het maken van een keuze voor een 
zorgverzekering is vaak wel te vinden op websites van zorgverzekeraars en vergelijkingssites. Alleen 
is deze informatie niet altijd goed te begrijpen voor alle verzekerden. Dit kun je vooral zien bij 
informatie over verschillende polissen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in de Monitor 
Overstapseizoen zorgverzekering 2021-2022.  
Nivel, 6 april 2022 
 
WOR 1084 - onderzoek RVE zwangerschappen - eindrapport - Gupta Strategists 
Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen hoe zwangerschappen/bevallingen het beste 
gecompenseerd kunnen worden in de risicoverevening. 
Gupta Strategists, 6 april 2022 
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Digitalisering in de gezondheidszorg nader beschouwd 
Naar aanleiding van Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) 2019-2020 heeft VWS de Universiteit Twente (UT) 
gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar digitalisering in de zorg.  
 
1. Wat is nodig om digitale zorg in te voeren, te bevorderen, in stand te houden? 
2. Welke actoren zijn bij de implementatie van digitale zorg betrokken, en hoe kunnen zij bijdragen 
aan succesvolle implementatie van digitale toepassingen? 
3. Wat zijn de effecten van de implementatie van digitale zorg op de zorgkosten, de arbeidsmarkt en 
de organisatie van de zorg? 
Universiteit Twente, 13 april 2022 
 
WOR 1090 - Significant APE - Zorgprestatiemodel in relatie tot DKG-g en MHK-g DEF 
Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of door invoering van het ZPM de DKG-g- en MHK-g-
criteria moeten worden aangepast en zo ja, hoe deze het beste kunnen worden aangepast. 
Significant APE, 28 april 2022 
 
WOR 1093 -  RVE onderzoek schilindicatoren - eindrapport -  Gupta Strategists 
Doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe verzekerden met diabetes, met COPD of astma, of 
met verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen waarvoor zij deelnemen in een vorm van 
cardiovasculair risicomanagement (CVRM) het best gecompenseerd kunnen worden in de 
risicoverevening. 
Gupta Strategists, 1 mei 2022 
 
Verkenning vervolg op programma kwaliteitsgelden 
Dit betreft een verslag van een onafhankelijke bestuurlijke verkenning onder (toekomstig) betrokken 
partijen bij het ZonMw-programma kwaliteitsgelden over een wenselijk en uitvoerbaar vervolg. 
Arno Timmermans, advies, caoching, (interim) management, 1 mei 2022 
 
Pakketadvies vitamine D 
Zorginstituut Nederland adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om alle 
vitamine D-middelen met colecalciferol uit het geneesmiddelensysteem (GVS) te verwijderen. Dat 
betekent dat ze niet meer worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het 
Zorginstituut gaat in de praktijk volgen of deze verandering gevolgen heeft voor het gebruik van 
vitamine D. Dit advies is een aanvulling op een eerder advies uit 2016 van het Zorginstituut aan de 
minister van VWS. 
ZiNL, 9 mei 2022 
 
Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Zelfstandige Behandelcentra: eerste meting van de 
veiligheidscultuur en veerkracht binnen ZBC’s 
De resultaten van de eerste meting naar zowel de veiligheidscultuur als de veerkracht van 
medewerkers in Nederlandse zelfstandige behandelcentra (klinieken) worden in het voorliggende 
rapport beschreven. Dit is het beginpunt waarop vervolgmonitoring van patiëntveiligheidscultuur in 
Nederlandse klinieken mogelijk kan voortbouwen. 
Nivel, 17 mei 2022 
 
WOR 1096 - Eindrapport Maximering resultaat overstappers 
Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe een regeling kan worden vormgegeven die 
(sterk) positieve (en negatieve) risicovereveningsresultaten op overstappers  inperkt, door middel 
van een drempel (bandbreedte) op het werkelijke resultaat (ex post) van overstappers. 
Equalis Strategy & Modeling, 17 mei 2022 
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Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten: peiling april 2021 
Om de drie jaar voert het Nivel een peiling uit onder ergotherapeuten. Hierin komen veel 
verschillende onderwerpen aan bod, zoals werkdruk, tevredenheid met inkomen en 
doorgroeimogelijkheden hierin, scholingsactiviteiten, tijdsbesteding en nog veel meer. De resultaten 
van het onderzoek geven input voor het ontwikkelen van beleid op de beroepsgroep van 
ergotherapeuten, zowel landelijk als regionaal. 
Nivel, 18 mei 2022 
 
Formulariumgericht voorschrijven 2019-2021: doorontwikkeling indicatoren en monitoring 2019-
2021 
Sinds 2018 monitort het Nivel bij bijna 4500 huisartsenpraktijken in Nederland hoe vaak er bij een 
eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt 
landelijk formularium. De scores op praktijkniveau worden door de zorgverzekeraars gebruikt voor 
een prestatiebeloning, met als doel het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de 
huisarts te stimuleren. Vanaf 2021 is deze meting doorontwikkeld en biedt het huisartsen gerichtere 
informatie over hun score, om ook hiermee het doelmatig voorschrijven verder te stimuleren. 
Nivel, 19 mei 2022 
 
Een handreiking voor onderwijsimplementatie van Planetary Health onderwijs in universitaire 
zorgopleidingen 
Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers 
van de acht grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht over hoe 
Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum. Planetary Health is 
gekozen in plaats van duurzaamheid, omdat het de veranderingen in omgeving en gezondheid ziet in 
de bredere systemen waar zij onderdeel van uitmaken. 
Mint Zorgadvies, 22 mei 2022 
 
Het mijden van huisartsenzorg tijdens de coronapandemie: inzicht in verminderde huisartsenzorg 
tijdens de coronapandemie 
In heel 2020 is het aantal contacten met de huisartsenpraktijk afgenomen met 2,7%, zo bleek uit een 
eerdere analyse van de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit nieuwe analyses, 
waarover in dit rapport wordt gerapporteerd, bleek dat er tijdens de eerste besmettingsgolf (tussen 
maart en juni 2020), nog minder contacten waren met de huisarts (gemiddeld 11% minder dan in 
dezelfde periode in 2019). Tijdens de tweede golf (eind 2020) lag het aantal consulten weer op het 
oude niveau. 
Nivel, 23 mei 2022 
 
Peilstations jaarrapport 2019 en 2020. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 
Waar het uitgangspunt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn het verzamelen van gegevens is die 
zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers, leveren de huisartsen 
van de Peilstations aanvullende informatie die niet uit deze routinematig verworven gegevens uit de 
registraties kan worden verkregen. In het jaarrapport wordt een overzicht gegeven van deze 
gegevensverzameling en de resultaten op hoofdlijnen. 
Nivel, 24 mei 2022 
 
Monitor medisch specialistische zorg 2022 
Op 3 juni 2022 heeft de NZa de monitor medisch specialistische zorg 2022 vastgesteld.  
Deze monitor is op 17 juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. 
NZa, 8 juni 2022 
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Zorg door de oefentherapeut: Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2017-2020 
In 2020 gingen minder patiënten naar de oefentherapeut Cesar en Mensendieck en werden er 
gemiddeld minder behandelingen uitgevoerd dan het jaar ervoor. De patiënten die naar de 
oefentherapeut gingen waren - net als het geval was bij fysiotherapeuten - wel langer onder 
behandeling, zo blijkt uit analyse van de zorggegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel 
Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit is mogelijk te wijten aan de coronapandemie; in het voorjaar van 
2020 waren oefentherapiepraktijken een aantal weken (nagenoeg) gesloten vanwege de lockdown. 
Nivel, 8 juni 2022 
 
Monitor patiëntveiligheid zelfstandige behandelcentra 2019: tweede landelijke meting 
zorggerelateerde schade en patiëntervaringen 
De patiëntveiligheid in Nederlandse klinieken is van hoog niveau, zo blijkt uit onderzoek van het 
Nivel. In 1,6% van de onderzochte dossiers was er sprake van potentieel vermijdbare schade. De 
patiënten die een behandeling ondergingen in een kliniek waren hier doorgaans erg tevreden over. 
Wel had bijna een kwart achteraf meer aanvullende zorg nodig dan ze op voorhand hadden 
verwacht, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut. 
Nivel, 30 juni 2022 
 
De gezondheidsgevolgen van uitgestelde operaties tijdens de coronapandemie 
Schattingen voor 2020 en 2021 
Door de corona-epidemie is de zorg onder grote druk komen te staan. Door de afschaling van zorg 
zijn veel planbare operaties uitgesteld. Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van VWS 
berekend welke effecten het uitstel van operaties heeft gehad op de gezondheid van mensen die in 
2020 en 2021 hiermee te maken kregen. 
RIVM, 1 juli 2022 
 
GVS-advies cannabidiol (Epidyolex®) als aanvullende behandeling bij 2 ernstige epileptische 
aandoeningen 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel cannabidiol (Epidyolex®), in 
combinatie met clobazam, kan worden opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem 
(GVS). Cannabidiol kan worden gebruikt bij de behandeling van 2 ernstige epileptische 
aandoeningen. Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed uit 
het basispakket als het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut adviseert de minister om 
cannabidiol alleen in het GVS op te nemen, op bijlage 1B, als de prijs van het middel daalt in de 
onderhandelingen met de fabrikant. 
ZiNL, 4 juli 2022 
 
GVS-advies bempedoïnezuur (Nilemdo®) voor de behandeling van 2 vetstofwisselingsziekten 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of bempedoïnezuur (Nilemdo®) kan worden opgenomen in 
het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit medicijn kan worden gebruikt als aanvullende 
behandeling van de vetstofwisselingsziekten primaire hypercholesterolemie of gemengde 
dyslipidemie. Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
om bempedoïnezuur te vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering, nadat succesvol is 
onderhandeld over de prijs van het middel. 
ZiNL, 5 juli 2022 
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Standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op longkanker 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op 
longkanker vergoed kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Onze conclusie is dat 
patiënten bij wie geen biopt genomen kan worden met de gebruikelijke diagnostische tests in 
aanmerking komen voor vergoeding. De precieze voorwaarden daarvoor staan in het 
waarborgendocument. Patiënten bij wie wél een biopt genomen kan worden met de gebruikelijke 
diagnostische tests, komen niet in aanmerking voor vergoeding. 
ZiNL, 6 juli 2022 
 
Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland: 
lang-cyclische monitoringsrapportage 2019-2020 
Het Nivel onderzocht de gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid van groepen 
jeugdigen (0-24) waarvan op voorhand een verhoogde kwetsbaarheid werd verwacht. De combinatie 
van huisartsendata uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en databestanden met 
achtergrondkenmerken van individuen levert een betekenisvolle verdieping op van eerder 
geconstateerde veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik. 
Nivel, 6 juli 2022 
 
Impact versterken van praktijkprojecten in de langdurige zorg: handvatten voor ondersteuning 
binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 
Binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) lopen in verschillende 
zorginstellingen in totaal 22 praktijkprojecten. Elk project levert een innovatie op die de cliënt-
zorgverlenersrelatie in de langdurige zorg moet verbeteren. Om de impact van deze projecten te 
maximaliseren dienen de uitvoerders van de projecten een gezamenlijke en duidelijke boodschap uit 
te dragen aan de brede doelgroep van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en 
cliëntenvertegenwoordigers. Nivel biedt ZonMw handvatten om de projectuitvoerders hierbij te 
ondersteunen. 
Nivel, 7 juli 2022 
 
Huisarts, diëtist en patiënten met Diabetes Mellitus type 2 Een eerste verkenning op basis van 
registratiedata en interviews 
De helft van de mensen met diabetes type 2 krijgt in het eerste jaar na de diagnose geen 
diabetesmedicatie voorgeschreven. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Jongeren die 
naar een diëtist gaan starten gemiddeld later met medicatie. Interviews bevestigen dat zorgverleners 
eerst starten met leefstijlbegeleiding als dat mogelijk is. 
Nivel, 11 juli 2022  
 
Advies clustering van combinatiepreparaten en spookclusters in het GVS (deel 3) 
De minister voor Medische Zorg heeft aan Zorginstituut Nederland gevraagd om adviezen over het 
clusteren van bepaalde (groepen van) onderling vervangbare geneesmiddelen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het gaat om combinatiepreparaten (geneesmiddelen 
met meer dan 1 werkzame stof in een vaste combinatie) en de zogenaamde spookclusters (clusters 
in het GVS die slechts 1 product bevatten). Omdat de vraag van de minister over een groot aantal 
geneesmiddelen gaat, is het niet haalbaar om in 1 rapport alle geneesmiddelen te bespreken. 
Daarom adviseert het Zorginstituut de minister in delen. 
ZiNL, 13 juli 2022 
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Pakketadvies sluisgeneesmiddel risdiplam (Evrysdi®) bij 5q spinale spieratrofie (SMA) 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel risdiplam (Evrysdi®) vergoed kan 
worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Risdiplam is een geneesmiddel voor de 
behandeling van kinderen en jongvolwassenen met de spierziekte SMA. Vanwege de verwachte hoge 
kosten heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het middel in de 'sluis voor 
dure geneesmiddelen' geplaatst. Het Zorginstituut adviseert de minister om risdiplam alleen te 
vergoeden als de prijs van het middel fors daalt in de onderhandelingen met de fabrikant. 
ZiNL, 15 juli 2022 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) voor de behandeling van 
inoperabele of uitgezaaide borstkanker 
Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel sacituzumab govitecan (Trodelvy®) 
vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Sacituzumab govitecan kan worden 
toegepast bij de behandeling van bepaalde patiënten met niet te opereren of uitgezaaide triple-
negatieve borstkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van het middel in de sluis voor 
dure geneesmiddelen, vanwege te verwachten hoge kosten. Het Zorginstituut adviseert de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het middel na een succesvolle prijsonderhandeling 
op te nemen in het basispakket. 
ZiNL, 15 juli 2022 
 
Duiding coördinatie-activiteiten ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg 
In deze duiding geeft Zorginstituut Nederland antwoord op de vraag wanneer coördinatie-activiteiten 
in het kader van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. 
ZiNL, 20 juli 2022 
 
De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037 
Het aantal geboortes neemt in Nederland nog steeds toe. Er moeten jaarlijks meer verloskundigen 
worden opgeleid om aan de stijgende vraag naar geboortezorg te kunnen voldoen. Dit blijkt uit de 
capaciteitsraming voor verloskundigen van het Nivel, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) en de Samenwerkende Opleidingen 
Verloskunde (SOV). 
Nivel, 28 juli 2022 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met eczeem of psoriasis 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor mensen met eczeem of psoriasis. De afspraken om deze verbeteringen uit te 
voeren staan in het ‘Verbetersignalement voor mensen met eczeem of psoriasis’ 
ZiNL, 2 augustus 2022 
 
WOR 1116 - Bandbreedteregeling polissen- Rapportage 
Dit onderzoek richt zich op het alternatief van een ex-postbandbreedteregeling  
op polisniveau en een alternatief eigenrisicomodel. 
Equalis Strategy & Modeling, 5 augustus 2022 
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Genoeg optometristen in Nederland? Een aanbodonderzoek en capaciteitsraming voor de instroom 
in de optometrie-opleiding 
Het doel van dit onderzoek is een capaciteitsraming uit te voeren om de gewenste instroom in de 
bacheloropleiding tot optometrist op te kunnen te stellen. Daarvoor is gebruik gemaakt van 
verschillende bronnen en het rekenmodel voor capaciteitsramingen zoals door het Nivel ontwikkeld. 
Op basis van twee verschillende scenario’s is berekend wat de instroom in de opleiding zou moeten 
zijn om over 10 of 15 jaar evenwicht te bereiken tussen het aanbod aan optometristen en de vraag 
daarnaar. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Optometristen Vereniging Nederland 
(OVN). 
Nivel, 8 september 2022 
 
Veranderingen in toekenning van urgenties en vervolgacties tijdens triage op de huisartsenpost: 
gevolgen van de COVID-19-pandemie en veranderingen in triagecriteria van de 
Nederlandse Triage Standaard 
In 2020 veranderde de ernst van de gezondheidsproblemen op de huisartsenpost. Er waren meer 
klachten waar een lage urgentie aan werd gegeven dan in de jaren ervoor. Uit onderzoek van het 
Nivel blijkt dat dit het gevolg is van de coronapandemie: er belden vaker mensen met vragen om 
advies omtrent corona die door de triagist zelf beantwoord konden worden. In het onderzoek is ook 
gekeken of wijzigingen in de triageprotocollen effect hebben op veranderingen in de 
urgentietoekenning voor oogklachten en zwangerschap. Op deze vraag is geen eenduidig antwoord 
te geven. Aangezien er bij de ene klacht, zwangerschapsklachten, na wijzigen van het protocol wel 
veranderingen in urgentietoekenning voorkwamen bij de andere - oogklachten - niet. 
Nivel, 15 september 2022 
 
Kennisvraag: De Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Het betrekken van burgers 
Het Nederlandse zorgstelsel staat onder druk. De beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (de JZOJP) 
heeft tot doel de zorg toekomstbestendig te maken. Om dit te laten slagen is betrokkenheid van alle 
partijen nodig, waaronder de burgers. Uit dit onderzoek van het Nivel blijkt dat burgers betrokken 
willen worden bij de JZOJP als het om onderwerpen gaat die zij als ‘dichtbij’ ervaren. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld over zorg in de eigen wijk of gemeente, of over vraagstukken die hen direct raken. 
Nivel, 6 oktober 2022 
 
De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021: toelichting en samenvatting van het 
onderzoek – en de regionale factsheets 
Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en 
zo ja, welke dat zijn. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 
2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, ziet het Nivel in 
de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan 
aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de 
huisartsenpraktijken. 
Nivel, 11 oktober 2022 
 
Perspectief van patiënten met (erfelijke) stofwisselingsziekten op de zorg: belangrijke aspecten in het 
zorgproces 
Een huisbezoek van een goed voorbereide huisarts, in samenspraak met een specialist na een 
positieve hielprik bij een pasgeborene, kan de zorg voor kinderen met een stofwisselingsziekte 
verbeteren. Ook is er verbetering mogelijk in de directe bereikbaarheid van een gespecialiseerde 
(metabole) arts in (semi-)acute situaties voor alle patiënten met een metabole ziekte. Dit blijkt uit dit 
onderzoek van het Nivel. 
Nivel, 17 oktober 2022 
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Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en trendcijfers 2017-2021 
In 2021 gingen mensen ongeveer even vaak naar de huisarts als voor de coronapandemie, in 2019. 
Op jongeren na (5-17-jarigen); zij hadden in 2021 minder contact met de huisartsenpraktijk dan twee 
jaar ervoor (-8%). Een andere bevinding is dat de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg 
(POH-GGZ) vaker werd geconsulteerd dan in 2019 (+15%). Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers 
huisartsenzorg, opgesteld met gegevens afkomstig van  huisartsenpraktijken die deelnemen aan 
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. 
Nivel, 18 oktober 2022 
 
Inzicht in de rol en positie van doktersassistenten in Nederland in 2022: visie van werkgevers en 
leidinggevenden in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en klinieken 
Werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en ziekenhuiszorg zijn zeer tevreden over het werk 
dat doktersassistenten verrichten. Ook zouden zij graag zien dat de assistenten meer tijd krijgen voor 
behandeling van patiënten en voor preventie. Daarnaast willen werkgevers en leidinggevenden de 
opleiding naar een hoger niveau tillen en het beroep een wettelijke titelbescherming geven. Zo kan 
het aantrekkelijker zijn om doktersassistent te worden, waarmee we de grote tekorten op de 
arbeidsmarkt kunnen tegengaan. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel in opdracht van 
de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. 
Nivel, 19 oktober 2022 
 
Literatuurverkenning kwaliteit van leven van naasten: studies van 2018-2022 samengebracht als 
opstap voor monitoring en verdieping 
De laatste jaren is er in Nederland steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van leven van 
naasten – zoals ouders, partners, en broers en zussen – van mensen met een beperking. Naast het 
welzijn van de individuele naasten richt recent onderzoek zich op het gezinsleven, de 
ondersteuningsbehoefte van alle gezinsleden en het regelen van zorg. Moeders en partners zijn vaak 
de naasten die betrokken worden in onderzoek, terwijl anderen – zoals broers, zussen en kinderen – 
onderbelicht blijven. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met twee Academische 
werkplaatsen. 
Nivel, 27 oktober 2022 
 
De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking: deel 2: 
Een systematische literatuurstudie 
De corona-epidemie heeft ingrijpende effecten op de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk en 
sociaal. Naast directe effecten, een besmetting met het coronavirus, zijn er ingrijpende indirecte 
effecten, met name bij kwetsbare groepen in de samenleving. Deze bevindingen geven de urgentie 
aan van het verbeteren van het crisisbeleid bij coronagolven, maar ook andere crises. Nader 
onderzoek moet beleidsmakers meer concrete handvatten bieden om gerichtere en efficiëntere 
maatregelen te kunnen nemen, om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
Dit blijkt uit het tweede literatuuronderzoek van het Netwerk GOR-COVID, uitgevoerd door het Nivel 
en RIVM. 
Nivel, 31 oktober 2022 
 
Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg 
In de ouderen- en de gehandicaptenzorg komen steeds meer interventies waarvan bewezen is dat ze 
effectief zijn. Om de implementatie van een interventie tot een succes te brengen, moet de 
interventie goed aansluiten bij de praktijk en ook meerwaarde bieden. Dit blijkt uit onderzoek van 
het Nivel, uitgevoerd in opdracht van Zorginstituut Nederland. 
Nivel, 31 oktober 2022 
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Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bereidheid om 
te betalen voor zorgbehandelingen van anderen tussen 2013 en 2021 
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Via de premie voor de zorgverzekering 
draagt iedereen van achttien jaar en ouder bij aan de betaling van de zorgkosten van zowel zichzelf 
als anderen. Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het zorgstelsel. Aan de hand van de 
Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel meet het Nivel daarom sinds 2013 om het jaar 
de bereidheid tot solidariteit onder de algemene bevolking in Nederland. Met de barometer worden 
drie aspecten van solidariteit gemeten: eigen solidariteit, verwachte solidariteit van anderen en 
solidariteit met specifieke groepen, zoals mensen die roken of mensen met een genetische aanleg 
voor een ziekte. 
23 november 2022 
 
Passende Transparantie voor Passende en Uitkomstgerichte Zorg De Transparantiemonitor 
2021/2022 – Overkoepelend Rapport 
Zorggebruikers raadplegen steeds vaker de website Thuisarts.nl voor informatie over 
gezondheidsklachten en aandoeningen. Patiënten gebruiken deze website en andere 
informatiebronnen om zelf te beslissen of huisartsenbezoek nodig is of voor tips over zelfzorg. 
Daarmee is Thuisarts.nl een belangrijke vorm van transparantie van zorg. In vele mindere mate 
ervaren zorggebruikers dat zij worden betrokken bij de beslissing over de keuze voor een 
zorgaanbieder en/of de doorverwijzing naar een andere zorgverlener. Dit en meer blijkt uit het 
vierde jaar van De Transparantiemonitor van het Nivel. 
Nivel, 28 november 2022 
 
De Transparantiemonitor 2021/2022: de best passende zorg voor patiënten. 
Om de kwaliteit en toegankelijkheid van het solidaire zorgsysteem in Nederland betaalbaar te 
houden, is er sinds 2020 vanuit de overheid aandacht voor ‘Passende zorg’: ‘gepast gebruik’ én 
‘passende organisatie’ van zorg. In het licht van deze veranderde beleidscontext verkende het Nivel 
aan de hand van twee focusgroepen met ieder vier deelnemers en zes individuele aanvullende 
interviews wat patiënten verstaan onder de best passende zorg en hoe patiënten informatie over 
gezondheidsklachten en aandoeningen, behandelingen en zorgaanbieders gebruiken om te komen 
tot de best passende zorg. Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin sinds 2018 
jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de 
best passende zorg voor patiënten. 
Nivel, 28 november 2022 
 
De Transparantiemonitor 2021/2022: Huisartsenperspectief Transparantie in de huisartsenzorg 
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe 
transparantie van zorg zich ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor 
patiënten. Dit rapport brengt de rol en invulling van transparantie binnen de huisartsenzorg in kaart 
op basis van literatuur en interviews met koepelorganisaties en individuele huisartsen.  
Nivel, 28 november 2022 
 
Verpleegkundigen werkzaam in de ziekenhuiszorg spelen een belangrijke rol bij transparantie van 
zorg De Transparantiemonitor 2021/2022. Het verpleegkundig perspectief op transparantie van zorg 
In de curatieve zorg spelen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een belangrijke rol bij 
transparantie van zorg en het werken aan transparantie binnen het programma Uitkomstgerichte 
Zorg. Aan de hand van negentien interviews met verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 
werkzaam in algemene of academische ziekenhuizen verkennen we in dit rapport de rol en het 
perspectief van verpleegkundigen ten aanzien van transparantie van zorg. Dit rapport is onderdeel 
van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie van zorg zich 
ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. 
Nivel, 28 november 2022 
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Thema Gezondheidsbevordering en –bescherming 
 
Fighting COVID-19 in animals and humans - a one health approach 
SARS-CoV-2 bij honden en katten. 
Universiteit Utrecht, januari 2022 
 
Inspectieresultaten residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit 2020 
In dit document vindt u de uitkomsten van het onderzoek naar residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. Periode januari tot en met december 2020. 
NVWA, 31 januari 2022 
 
Inventarisatie duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg 
Planetary Health en duurzaamheid komen momenteel nauwelijks aan bod in universitaire 
opleidingen in de gezondheidszorg. Randvoorwaarden en inspanningen voor implementatie van 
Planetary Health en duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidszorg zijn: formele 
bekrachtiging van het thema in onderwijsregelingen, verschaffen van kennis en middelen voor 
onderwijsontwikkeling voor zowel studenten als docenten en transdisciplinaire samenwerking. Uit de 
resultaten zijn aanbevelingen en vervolgstappen voor implementatie van Planetary Health en 
duurzaamheid in universitaire opleidingen in de gezondheidzorg geformuleerd en uitgewerkt tot een 
agenda. Deze agenda beoogt universiteiten, studenten, en overkoepelende organisaties inzicht te 
geven in wat van hen verwacht wordt, en hoe ze het inbedden van duurzaamheid kunnen 
aanpakken. 
LUMC, 1 februari 2022 
 
Inspectieresultaten coronaclaims voedingssupplementen 2020 
In dit document vindt u de inspectieresultaten van de coronaclaims voedingssupplementen 2020. 
NVWA, 26 april 2022 
 
Health checks en de gevolgen voor zorggebruik in 2021 
Medische zelftests, ook wel health checks genoemd, zijn tests waarmee burgers op eigen initiatief 
hun gezondheid kunnen (laten) onderzoeken. Voorbeelden zijn een total bodyscan, een 
cholesterolzelftest en een SOA-zelftest. Gebruik van deze tests geeft burgers meer 
verantwoordelijkheid over hun eigen gezondheid, maar kan ook leiden tot onnodige ongerustheid en 
een toename in zorggebruik. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat er in 2021 maar weinig gebruik 
werd gemaakt van de zelftests en dat de gevolgen voor de reguliere gezondheidszorg beperkt waren. 
Nivel, 31 mei 2022 
 
Een handreiking voor onderwijsimplementatie van Planetary Health onderwijs in universitaire 
zorgopleidingen 
Deze handreiking biedt de opleidingsdirecties, universitair docenten en onderwijsmakers 
van de acht grootste universitaire zorgopleidingen in Nederland een overzicht over hoe 
Planetary Health onderwijs geïmplementeerd kan worden in het curriculum. Planetary Health is 
gekozen in plaats van duurzaamheid, omdat het de veranderingen in omgeving en gezondheid ziet in 
de bredere systemen waar zij onderdeel van uitmaken. 
Mint Zorgadvies, 22 mei 2022 
 
Rapport: Het toepassen van brede gezondheidsconcepten 
Brede gezondheidsconcepten: ervaringen in drie regio’s in Nederland 
RIVM, 2022 
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Factsheet totstandkoming lokale- en regionale preventieakkoorden 
RIVM, 2022 
 
Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2021 
In Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Het Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG in opdracht van het 
ministerie van VWS. Jaarlijks worden mensen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van 
complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor griepvaccinatie. Met de monitor 
wordt de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd. 
Nivel, 28 september 2022 
 

Thema Sport 
 
Monitor sportuitgaven gemeenten 2020: gemeentelijke uitgaven aan sport in 2020 en verdieping op 
specifieke vraagstukken 
Onderzoek op basis van data van het CBS: om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de 
sportuitgaven van gemeenten wordt in de Monitor sportuitgaven gemeenten de informatie voor 
derden van het CBS gebruikt (Iv3-data). 
Mulier Instituut, 19 januari 2022 
 
Inzicht in buitenspelen: de samenhang tussen kind- en omgevingskenmerken en buitenspeelgedrag 
Analyses op data van zeven GGD kindmonitoren. De kindmonitor is een vragenlijst onder ouders van 
kinderen tussen 0 en 12 jaar over de gezondheid, leefstijl en leefsituatie van hun kind. De omvang 
van de datasets varieerde van 5.000 tot 12.500 respondenten. 
Mulier Instituut, 20 januari 2022 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de sportevenementensector 
Dit onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor de hele bedrijfskolom: van 
leveranciers tot organisatoren en afnemers. Hiervoor is kwantitatief (online enquête onder de 
Nederlandse bevolking, analyse van bestaande data), kwalitatief (semigestructureerde diepte-
interviews met leveranciers en organisatoren) en literatuuronderzoek gedaan. 
Mulier Instituut, 24 januari 2022 
 
Deelname sport en bewegen door mensen met een beperking: de stand van zaken eind 2019 
In dit rapport, dat is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, is in kaart gebracht hoeveel mensen 
met een beperking sporten en bewegen. Het rapport beschrijft de deelname tussen 2001 en 2019 
van volwassenen met een lichamelijke beperking (visueel, auditief en motorisch) en/of een 
chronische aandoening. Daarnaast betreft het de deelname van volwassenen en kinderen met een 
verstandelijke beperking. 
Mulier Instituut, 25 januari 2022 
 
Belangstelling en beleving Olympische en Paralympische Spelen Tokyo 2020 
Voor dit onderzoek is een vragenlijst uitgezet onder ruim 1.600 volwassen Nederlanders (18-85 jaar). 
Daarin is gevraagd in hoeverre zij de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio hebben gevolgd 
en hoe zij het evenement hebben beleefd. 
Mulier Instituut, 4 februari 2022 
 
Monitor ‘ons voetbal is van iedereen’ - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: 
beknopte voortgangsrapportage 2021 
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Het Mulier Instituut monitort de uitvoering van het actieplan OVIVI van de KNVB en drie ministeries. 
Dit is de tweede voortgangsrapportage. 
Mulier Instituut, 14 februari 2022 
 
Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein: de rol van de buurtsportcoach om 
bewegen buiten de zorg te stimuleren 
Dit onderzoek is gebaseerd op twee vragenlijsten onder buurtsportcoaches (voor- en najaar 2021). In 
het voorjaar is gevraagd naar de vormen van samenwerking tussen buurtsportcoaches en 
zorgprofessionals, in het najaar naar belemmeringen bij de verbinding tussen zorg en sport.  
Mulier Instituut, 21 februari 2022 
 
Monitor sportief wedstrijdgedrag 2021 
Jaarlijks onderzoek met SportklimaatApp: het Mulier Instituut onderzoekt jaarlijks het 
wedstrijdgedrag in de Nederlandse teamsport. Hiervoor worden observaties geregistreerd in de 
SportklimaatApp. Inmiddels zijn er (sinds 2017) 201.873 sportieve en onsportieve gedragingen 
geregistreerd tijdens 1.448 wedstrijden in de amateursport. In deze vierde monitor vergelijken we de 
resultaten met die van de eerste, tweede en derde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag.  
Mulier Instituut, 28 februari 2022 
 

Thema Welzijn 
 
Aanpak ouderenmishandeling: een handreiking voor sociaal professionals 
Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het slachtoffers 
aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling wordt vaak 
verzwegen door de betrokkene zelf en niet opgemerkt of als zodanig herkend door de omgeving. 
Wat kun je als sociaal professional doen? 
Movisie, 3 januari 2022 
 
Handreiking voor gemeenten: grensoverschrijdend gedrag en normstelling in de amateursport 
Sportverenigingen willen grensoverschrijdend gedrag aanpakken, maar dat kunnen ze niet alleen. Ze 
hebben daar hulp bij nodig van gemeenten, sportbonden, kennisinstituten en ouders. Dat blijkt uit de 
vele gesprekken die we voerden met gemeenten, sportverenigingen en sportbonden. 
Sportverenigingen willen graag een positief sportklimaat creëren voor leden. Ze missen kennis over 
grensoverschrijdend gedrag. Ze hebben ook last van handelingsverlegenheid: ze vinden het lastig om 
dit aan te pakken. 
Movisie, 4 januari 2022 
 
Vooroordelen verminderen over mensen met een lichamelijke beperking: 5 tips uit de wetenschap 
Mensen met een lichamelijke beperking krijgen op tal van manieren te maken met vooroordelen, 
stereotiepe beelden, stigmatisering en discriminatie. Dit is een vorm van ‘validisme’. Maar wat werkt 
nu in het tegengaan van validisme? Onderzoekers van Movisie bekeken meer dan 100 
wetenschappelijke studies en geven op basis daarvan vijf tips aan iedereen die bijvoorbeeld op 
scholen, in buurten of in bedrijven validisme wil tegengaan. 
Movisie, 10 januari 2022 
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Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren? 
Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen, komen voor zichzelf op en geven hun grenzen 
aan. De adolescentieperiode (12-25 jaar) is een levensfase voor jongeren om zich mentaal te 
ontwikkelen, loskomen van ouders en hun grenzen opzoeken. Dat maakt jongeren meer vatbaar voor 
negatieve invloeden, verleidingen en tegenslagen. Door het versterken van de weerbaarheid van 
jongeren zijn zij meer in staat met ingrijpende gebeurtenissen of verleidingen om te gaan. Dat leidt 
tot beter resultaat op school, op sociaal-emotioneel vlak en een hoger welbevinden. 
Movisie, 10 januari 2022 
 
Infographic: Wat werkt bij het versterken van weerbaarheid van jongeren? 
Weerbare mensen kunnen omgaan met tegenslagen, komen voor zichzelf op en geven hun grenzen 
aan. De adolescentieperiode (12-25 jaar) is een levensfase voor jongeren om zich mentaal te 
ontwikkelen, loskomen van ouders en hun grenzen opzoeken. Dat maakt jongeren meer vatbaar voor 
negatieve invloeden, verleidingen en tegenslagen. Door het versterken van de weerbaarheid van 
jongeren zijn zij meer in staat met ingrijpende gebeurtenissen of verleidingen om te gaan. Dat leidt 
tot beter resultaat op school, op sociaal-emotioneel vlak en een hoger welbevinden. 
Movisie, 10 januari 2022 
 
Onderzoeksrapport seksualiteit en seksuele opvoeding 
Eerdere studies naar ouder-kind communicatie over seksualiteit richten zich vooral op adolescenten 
en communicatie over seksualiteit in relatie tot seksueel gedrag, en minder op jongere kinderen en 
de ervaringen en behoeften van ouders. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de 
rol van ouders en hoe de rol van ouders versterkt kan worden om positief bij te dragen aan de 
seksuele ontwikkeling van hun kinderen, zowel adolescenten als jongere kinderen. 
Movisie, 12 januari 2022 
 
SCP Jaarplan 2022 
In het vandaag gepubliceerde jaarplan staat welk onderzoek het SCP het komende jaar gaat doen op 
het terrein van grote maatschappelijke vraagstukken. Kansengelijkheid, participatie en 
talentontwikkeling, representatie en vertrouwen, de diverse bevolking in Nederland, het sociaal 
domein en de lokale verzorgingsstaat en brede welvaart staan centraal. Het SCP heeft de ambitie om 
met dit jaarplan een meer compleet beeld van Nederland en meer integrale kennis te presenteren. 
Waarin aandacht is voor thema’s zoals emancipatie, wonen en digitalisering. 
SCP, 12 januari 2022  
 
Theory of Change voor het Platform Werk Inclusief Beperking 
Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt innovatieve initiatieven die streven naar het 
vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Het Platform 
ondersteunt initiatieven bij hun (door)ontwikkeling om op de lange termijn te komen tot aanpakken 
die werken. Ook brengt het Platform organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere 
relevante betrokkenen samen om een duurzame verandering teweeg te brengen. 
Movisie, 13 januari 2022 
 
Inspiratiewijzer: dagactiviteiten voor mensen met dementie 
De inspiratiewijzer 'Dagactiviteiten voor mensen met dementie', samengesteld door ZonMw, bevat 
aansprekende voorbeelden en praktische tools voor gemeenten en hun partners, die willen werken 
aan het versterken van hun aanbod van dagactiviteiten. 
Movisie, 13 januari 2022 
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Gesprekskaarten over veilig mobiel blijven: nu en in de toekomst 
Op een dag verplaatsen mensen zich heel wat keren. Een boodschap doen, familie en vrienden 
bezoeken. De meeste mensen staan pas stil bij mobiliteit op het moment dat verplaatsen (tijdelijk) 
niet (meer) lukt. Op dat soort momenten is het fijn om een gesprek te voeren over hoe je hiermee 
om kunt gaan. Deze gesprekskaarten zijn gemaakt voor mensen die een gesprek willen voeren over 
veilig mobiel blijven. Denk hierbij aan ouderen, mensen met een beperking in mobiliteit, vrijwilligers, 
professionals en naasten. Familieleden en naasten spelen een grote rol in het bespreekbaar maken 
en faciliteren van mobiliteit. Betrek hen daarom zo veel mogelijk in het gesprek. 
Movisie, 17 januari 2022 
 
Online ontmoeting zorgt voor meer binding tussen mensen met verschillende achtergronden 
Overal in het land worden ontmoetingen georganiseerd tussen mensen die van elkaar verschillen in 
onder meer culturele achtergrond en religie. Door op deze manier mensen dichterbij elkaar te 
brengen zouden groepen een positievere houding en meer begrip naar elkaar ontwikkelen. Met 
ontmoetingen in bijvoorbeeld buurthuizen en bibliotheken wordt er door vrijwilligers en sociaal 
professionals hard gewerkt aan dit doel. Maar door de corona-epidemie moesten veel van die 
initiatieven tijdelijk hun deuren sluiten. 
Movisie, 18 januari 2022 
 
Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen 
Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen. Hoe ga je daar als gemeente mee aan de 
slag? In deze routekaart geven we antwoord op de vragen: hoe organiseer je de aanpak van 
eenzaamheid en hoe voorkom en verminder je de eenzaamheid onder inwoners in jouw gemeente? 
Movisie, 19 januari 2022 
 
Inspiratiesheets: tips en tools voor het samenwerken met én voor mantelzorgers 
Jij kunt als professional in zorg & welzijn het verschil maken door oog te hebben voor mantelzorgers. 
Samenwerken met en voor mantelzorgers leidt niet alleen tot betere zorg en ondersteuning, betere 
kwaliteit van leven voor de mantelzorger en de naaste voor wie wordt gezorgd, maar ook tot minder 
overbelasting en uitval van mantelzorgers. Gelijkwaardig samenwerken met respect voor ieders rol 
en deskundigheid. 
Movisie, 19 januari 2022 
 
Inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk 
Wil je als bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie aan de slag met inclusie? De inspiratiewaaier 
Inclusiever Vrijwilligerswerk biedt handvatten in de vorm van tips, tools en voorbeelden om met 
inclusie bezig te gaan. In ieder hoofdstuk staan tips en voorbeelden beschreven waar je op kunt 
letten als je bezig wilt met inclusie voor het vinden en binden van vrijwilligers. 
Movisie, 25 januari 2022 
 
‘Meer zeggenschap voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ 
Hoe versterk je de zeggenschap van mensen met een licht verstandelijke beperking in beleid en 
politiek? Een nieuwe handreiking geeft gemeenten, organisaties en inwoners handvatten om dit voor 
elkaar te krijgen. 
Movisie, 25 januari 2022 
 
Briefadvies Sociaal en Cultureel Planbureau en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving 
De impact van de coronapandemie is groot, evenals de maatregelen die genomen zijn om de 
verspreiding van het virus in te dammen. Er is nu een meervoudige aanpak nodig met een helder 
toekomstperspectief over de doelen die we als samenleving nastreven. Maak daarnaast het wegen 
van verschillende waarden en belangen evenwichtiger. 
SCP, 27 januari 2022 
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Wegwijzer voor sportverenigingen: normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag 
In 2021 organiseerde Movisie rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van sportverenigingen 
(bestuurders, trainers/coaches), sportconsulenten en beleidsmedewerkers van gemeenten over 
grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Het doel van deze gesprekken was om er achter te 
komen welke vragen deze verenigingen hebben en waar ze tegenaan lopen bij de aanpak van 
grensoverschrijdend gedrag. 
Movisie, 28 januari 2022 
 
Over de grens - Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem 
Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en 
ontdekking gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren 
welk seksueel gedrag oké is en welk minder of helemaal niet. 
Movisie, 8 februari 2022 
 
Werken aan inclusieve burgermacht in Zutphen 
Hoe krijg je burgers meer aan het stuur bij het werken aan een leefbare en inclusieve wijk? Samen 
met lokale initiatieven zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Het zojuist verschenen rapport 
‘Versterken van inclusieve burgermacht’ beschrijft hoe de Zutphense Stichting Lokaal dit voor elkaar 
probeert te krijgen in Waterkwartier, de grootste wijk van de gemeente. 
Movisie, 22 februari 2022 
 
Handreiking Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie 
Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens en/of -ervaringen. Velen krijgen 
te maken met discriminatie, zowel door heteroseksuele personen als door lhbti+ personen. Wat valt 
ertegen te doen? Movisie onderzocht het én schreef een praktische handreiking met tips en tricks. 
Movisie, 1 april 2022 
 
Nieuwe inventarisatie Regenboogbeleid Regenboogprovincies 
Alle Nederlandse provincies hebben zichzelf inmiddels uitgeroepen tot Regenboogprovincie, in 
navolging van de tientallen Regenbooggemeenten. De provincies geven steeds concreter invulling 
aan lhbti+ beleid. Dat blijkt uit een nieuwe Inventarisatie Regenboogbeleid Regenboogprovincies. 
Movisie, 4 april 2022 
 
Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
In 2017 bracht de VNG in samenwerking met Movisie een handreiking voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning uit. We publiceren nu een vernieuwde Handreiking cliëntondersteuning. In deze 
update zijn zoveel mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject 
Cliëntondersteuning. 
Movisie, 4 april 2022 
 
Onzichtbaar geweld: lhbti+ en huiselijk geweld 
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen hebben in 
vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk geweld. Dit blijkt uit onderzoek van 
het CBS en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat transgender 
personen (maar ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, intersekse- en bi+-personen) 
onvoldoende in beeld zijn bij professionals die werken binnen het veld van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dat is een ernstige belemmering voor tijdige en passende hulp. 
Movisie, 12 april 2022 
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Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Waalwijk 
In opdracht van de gemeente Waalwijk heeft ContourdeTwern het zogenoemde ‘Waalwijks model’ 
voor onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) ontworpen. Uniek aan deze aanpak is de inzet van 
informele én formele onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s). Bovendien is de ondersteuning 
geheel buiten de gemeente gepositioneerd. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van OCO 
gewaarborgd. Het Waalwijks model is een overdraagbaar en reproduceerbaar product voor andere 
gemeenten in Nederland: het is een hanteerbaar, praktisch ingericht en volkomen onafhankelijk 
proces. 
Movisie, 13 april 2022 
 
Administratie en regeldruk in het sociaal werk 
Administratie- en regeldruk heeft al geruime tijd de aandacht in de zorgsector, bij verschillende 
zorgprofessionals, in de gehandicaptensector, de ggz en in het jeugddomein. Er is veel minder 
bekend over administratie- en regeldruk van sociaal werkers die werken in het kader van de Wmo en 
het brede welzijnsdomein. Uit signalen blijkt dat bij sociaal werkers de administratie- en regeldruk 
groot is. Ze zijn een substantieel deel van hun werktijd kwijt aan verslaglegging en administratieve 
taken. Nog niet eerder is informatie bij elkaar gezocht en op een rij gezet over de administratie- en 
regeldruk in het sociaal werk. 
Movisie, 19 april 2022 
 
Eenzaamheid verminderen onder ouderen 
Het afgelopen jaar deed Movisie onderzoek naar 15 geselecteerde eenzaamheidsprojecten uit het 
programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ van ZonMw. Centraal stonden de vragen wat goed 
werkt in de uitvoering van de projecten én wat binnen de aanpak projecten bijdraagt aan het 
verminderen van eenzaamheid. In deze infographic bundelen we de negen belangrijkste geleerde 
lessen die we hebben getrokken naar aanleiding van het onderzoek 'Eenzaamheid verminderen', 
waarvoor we interviews hebben gehouden met deze eenzaamheidsprojecten. 
Movisie, 20 april 2022 
 
Het Kompas: ondersteuningsinstrument signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling 
Dit instrument helpt je zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren bij 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Je volgt bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling met dit instrument systematisch de stappen van de Meldcode. Daardoor kun je 
je vermoedens concreet maken en ondersteunt het jou in je besluit om wel of niet te melden of hulp 
te organiseren. 
Movisie, 25 april 2022 
 
Mensen in sociale isolatie als gevolg van de coronacrisis 
Sommige mensen zijn – al dan niet terecht – i.v.m. corona extra voorzichtig als het gaat om sociale 
contacten of het deelnemen aan de maatschappij. Hierbij kan er sprake zijn van sociale isolatie met 
negatieve effecten op welzijn en maatschappelijke participatie. Het RIVM deed in 2022 onderzoek 
naar mensen die zoveel mogelijk thuis blijven om blootstelling aan het coronavirus te voorkomen en 
gaf aandachtspunten voor beleid en communicatie. 
RIVM, 29 april 2022 
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Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022 
Nederlanders denken de afgelopen vijftien jaar positiever over homo- en biseksualiteit. Zeker in 
vergelijking met de opvattingen in andere Europese landen. Alleen in IJsland zijn ze nog positiever 
over homo- en biseksualiteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
naar de opvattingen van Nederlanders over LHBT’s. Het onderzoek laat echter ook zien dat de laatste 
paar jaar deze positieve tendens niet verder heeft doorgezet. Zo ligt zichtbare intimiteit tussen 
mensen van gelijk geslacht nog erg gevoelig en de acceptatie van transgender personen en seksuele 
diversiteit is minder groot dan die van homo- en biseksuelen. 
SCP, 17 mei 2022 
 
Digitaal magazine jonge mantelzorgers 
Het SCP nam samen met Vilans deel aan het Europese Me-We onderzoek naar jonge mantelzorgers 
van 15 tot en met 17 jaar. Meer informatie over dit project is nu terug te vinden in een digitaal 
magazine , dat op basis van het onderzoek is samengesteld. Er is onder andere onderzoek gedaan 
naar wet- en regelgeving rond jonge mantelzorgers en er is een veerkrachtstraining ontwikkeld. De 
training bestaat uit een zevental wekelijkse groepssessies met andere jonge mantelzorgers. Een 
speciaal ontwikkelde app maakt onderdeel uit van de training. Uit onderzoek naar de effectiviteit 
bleek de training een positief effect te hebben op de korte termijn. 
SCP, 1 juni 2022 
 
Factsheet jonge mantelzorgers in Nederland (16-24 jaar) 
Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar zorgt voor een naaste met 
gezondheidsproblemen: in totaal gaat het om één op de vier jongeren. Dat blijkt uit nieuwe 
cijfers  die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de Week van de Jonge Mantelzorger 
publiceert. Dit gaat vaak goed, maar niet altijd. Eén op de drie jonge mantelzorgers voelt zich matig 
of ernstig belast. Het geven van mantelzorg heeft consequenties voor het welzijn en de toekomst van 
die jongeren. Een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid daarvan is nodig, vindt het SCP. 
SCP, 1 juni 2022 
 
Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie 
Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzocht hoe de leefstijl, sociale- en 
mentale gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen (65+) zich tijdens de epidemie hebben 
ontwikkeld. Hierbij is onder andere gekeken naar beweging, slaap, alcoholgebruik, depressie en angst 
bij verschillende sub-groepen.   
RIVM, 30 juni 2022 
 
Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 
vraagstukken Rapportage nr. 15: update mentaal welbevinden 
RIVM maakt op verzoek van VWS peroidiek een bundeling en duiding van de resultaten uit COVID-19-
gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie en zorg en brede maatschappelijke 
vraagstukken. Dit betreft de 15e rapportage, met in deze uitgave een specifieke nadruk op mentaal 
welbevinden tijdens de coronacrisis. 
RIVM, 1 juli 2022 
 
Ondersteuning bij thuisisolatie en quarantaine: onderzoek tijdens de pilot Grootschalig testen in de 
gemeente Bunschoten en Dronten begin 2021 
Het RIVM onderzocht in het voorjaar 2021 in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten wat 
mensen zou helpen om zich bij klachten beter aan de isolatie maatregelen te houden. Deelnemers 
zijn hiervoor in contact gebracht met een lokale hulporganisatie die hen bij de isolatie ondersteunde. 
Onderzocht is of het uitmaakt hoe zij met deze ondersteuning in contact zijn gekomen (actief of 
passief) en welke ondersteuning hen is aangeboden. 
RIVM, 7 juli 2022 
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Borging van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in de zorg: een verkenning onder 
beroepsverenigingen in de eerste lijn 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatieve verkenning van het draagvlak en de mate 
van borging van het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie bij beroepsverenigingen 
in de eerstelijns gezondheidszorg. In het onderzoek staan drie vraagstellingen centraal: 1. Wat is het 
draagvlak van eerstelijns beroepsverenigingen voor het borgen van het thema diversiteit in sekse, 
gender en seksuele oriëntatie? 2. Hoe borgen de eerstelijns beroepsverenigingen diversiteit in sekse, 
gender en seksuele oriëntatie in hun kernactiviteiten? 3. Wat zijn de behoeftes van eerstelijns 
beroepsverenigingen rondom ondersteuning ter verbetering van zorg op het thema diversiteit in 
sekse, gender en seksuele oriëntatie? 
Nivel, 29 september 2022 
 
Probleemanalyse wonen en werken in de sector zorg en welzijn 2022: Een onderzoek voor de coalitie 
Aantrekkelijke arbeidsmarkt van Health Hub Utrecht 
Net als in vele arbeidsmarkten is ook het werven en behouden van personeel in de sector zorg en 
welzijn een uitdaging. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat aspecten als salaris en 
arbeidsvoorwaarden de grootste obstakels vormen bij het werven van personeel. De factoren rond 
bereikbaarheid en wonen spelen ook een grote rol, maar zijn hier ondergeschikt aan. Voor het 
behoud van personeel wordt de factor ‘mentale werklast’ gezien als grootste obstakel. 
Nivel, 4 november 2022 
 

Thema Jeugd 
 
Staat van de jeugd 
Bij het opstellen van jeugdbeleid helpt het gemeenten en regio’s om te weten hoe het gaat met 
‘onze’ jeugd. Wat gaat goed en wat vraagt om aandacht in de gemeente? Het kan moeilijk zijn om te 
bepalen met welke cijfers je dit in beeld wil brengen. 
NJI, 1 januari 2022 
 
“Ik ben maar een mbo’er” Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis 
Jongvolwassenen kampten tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie vaker met mentale 
problemen. Over veel jongvolwassenen is echter weinig bekend, waaronder de ruim 500.000 mbo-
studenten in Nederland (40 procent van de studenten). Er is participatief actie onderzoek uitgevoerd 
op Nederlandse mbo-opleidingen, resulterend in twee factsheets. Deze eerste factsheet gaat over 
het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie. 
RIVM, 30 mei 2022 
 
Beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten“ Ik heb geen tijd om jouw vragenlijst 
in te vullen” 
Jongvolwassenen kampten tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie vaker met mentale 
problemen. Over veel jongvolwassenen is echter weinig bekend, waaronder de ruim 500.000 mbo-
studenten in Nederland (40 procent van de studenten). Er is participatief actie onderzoek uitgevoerd 
op Nederlandse mbo-opleidingen, resulterend in twee factsheets. Deze tweede factsheet gaat over 
het beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten. 
RIVM, 30 mei 2022 
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Digizine Actieonderzoek Continuiteit Pleegzorg 
“Kinderen in de pleegzorg moeten te vaak wisselen van pleeggezin. Dat is schadelijk voor hun 
ontwikkeling. Daarom is continuïteit voor pleegkinderen en plaatsingen een van de prioriteiten in het 
verbeteren van de pleegzorg.” 
NJI, 22 januari 2022 
 
Uitdagingen in het sociaal domein 
Na de verkiezingen van 16 maart staan nieuwe gemeenteraden voor grote uitdagingen om ervoor te 
zorgen dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Gelet op de knelpunten én 
maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing, de gevolgen van corona en de oorlog in 
Oekraïne, is het cruciaal dat zij scherpe keuzes maken in de ondersteuning die zij mensen bieden en 
in hoe ze dat gaan doen. Met de publicatie Uitdagingen in het sociaal domein. Nieuwe 
gemeentebesturen aan zet, biedt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gemeenten handvatten 
om tot die keuzes te komen.  
SCP, 15 maart 2022 
 
Buiten kerk en moskee 
Nederland is geen gelovig land meer. Atheïsten en agnosten vormen inmiddels een meerderheid 
onder de bevolking. Religieuze groepen zijn nu minderheden in Nederland. Daarmee is voor de 
meeste mensen de zoektocht naar zingeving en zelfverwezenlijking een individuele zaak. Deze 
maatschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor individuen, maar ook voor de 
verhoudingen tussen verschillende groepen, en onze samenleving als geheel. Dat blijkt uit het 
onderzoek Buiten kerk en moskee van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
SCP, 24 maart 2022 
 
Meerkosten door corona in het sociaal domein 2022 
Een prognose van de bij gemeeten gefactureerde meer- en minderkosten in 2022. 
Significant, 12 september 2022 
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Overige rapporten 
 
Reflectie op het regeerakkoord 2021-2025 vanuit het burgerperspectief 
Het SCP stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord dat er een belangrijke opdracht 
ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het leven van burgers en 
samenleven centraal te stellen. Het akkoord verkent kansrijke routes om maatschappelijke 
problemen aan te pakken, en het SCP ziet kansen voor versterking van onze welvaart en ieders 
welbevinden. Om dat ook te realiseren zijn echter meer randvoorwaarden nodig. Het SCP adviseert 
daarom bij de uitwerking van dit coalitieakkoord te werken vanuit maatschappelijke opgaven om zo 
effectief beleid in te richten op de lange termijn. Oog voor de sociale en culturele dimensie van het 
leven van burgers, zoals sociale cohesie en zorgen over samenleven, is daarbij onmisbaar en 
ontbreken in het coalitieakkoord. Dat staat effectief beleid in de weg. 
SCP, 10 januari 2022 
 
Verkenning mogelijkheden persoonlijke gezondheidsomgeving binnen de Zorgverzekeringswet 
In deze notitie verkend ZiNL op verzoek van VWS op welke manier de aanschaf  en het gebruik van 
een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor alle  burgers zou kunnen passen binnen de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). 
ZiNL, 10 februari 2022 
 
Legal analysis - European legislative proposal draft AI act and MDR/IVDR 
This report outlines the overlap and potential inconsistencies between the AI Act, as it was originally 
proposed, and the above mentioned legislation, identifies the problems this may lead to and 
proposes possible solutions. The authors of the report agree with the European Commission that AI 
in healthcare should be properly regulated but doubt whether the act is the right solution. The 
findings in this report focus on the need for further clarification of the definitions and on the scope 
mentioned in the act, in order to avoid ambiguities and any double burden placed on the healthcare 
sector. 
Hooghiemstra & Partners, 25 mei 2022  
 
De kunst van het innoveren 
Nederland is een innovatief land. We innoveren veel, ook in de zorg. Investeringen in onderzoek 
brengen nieuwe of verbeterde technologieën en behandelingen voort, zoals operatierobots of 
nieuwe geneesmiddelen. In plaats van op locatie kan zorg ook op afstand worden geleverd met 
behulp van nieuwe informatiesystemen; zo kunnen patiënten vanuit huis gezondheidsinformatie 
delen met een zorgprofessional en daarver op afstand in gesprek gaan. Sinds de start van de 
coronacrisis is het gebruik van dergelijke toepassingen toegenomen. 
RVS, juni 2022 
 
Sterfte en Oversterfte in 2020 en 2021; Onderzoek door het CBS en het RIVM, 
in het kader van het ZonMw onderzoeksprogramma Oversterfte 
Dit betreft een rapport van CBS en RIVM naar de redenen en oorzaken van oversterfte tijdens de 
coronapandemie (2020 - 2021), n.a.v. een aangenomen motie van kamerlid Omtzigt. Dit rapport 
betreft traject 2 van drie trajecten die zijn opgezet voor de uitvoering van deze motie. In dit rapport 
zijn de resultaten beschreven van verdiepend onderzoek naar oversterfte en doodsoorzaken, aan de 
hand van beschikbare data, waaronder de doodsoorzakenstatistieken tot en met december 2021. 
RIVM, 1 juni 2022 
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Casuïstiekbeschrijving levenseinde 1-12 jaar | Rapport | Rijksoverheid.nl 
Dit rapport beschrijft casuïstiek waarin wensen voorkomen rondom actieve levensbeëindiging van 
ongeneeslijk zieke kinderen in de leeftijd 1-12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. 
UMCG, 1 juni 2022 
 
Gedrag als sleutel in de pandemie; Geleerde lessen, eerste inzichten 
In dit document wordt het proces beschreven waarin de Gedragsunit tot stand is gekomen. 
Vervolgens zijn een aantal reflecties uitgewerkt voor een effectieve inzet van de Gedragsunit. Daarna 
volgen specifieke lessen geordend in drie blokken: Gedrag en Welzijn, Onderzoek en Implementatie. 
RIVM, 1 juli 2022 
 
De succesfactoren van digitaal leiderschap in de VVT 
Voor u ligt het rapport naar aanleiding van het onderzoek dat gedaan is naar de succesfactoren van  
het leidinggeven aan digitalisering in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De urgentie  
voor de inzet van technologie in die sector groeit en de mogelijkheden op dat gebied gaan hard. Dat  
vraagt een visie, een doel en een plan, een borging in processen en (vaak nieuwe) kennis en  
vaardigheden. Daar heeft de leidinggevende een belangrijke rol in. Ten tweede omdat we we in de  
dagelijkse praktijk zien dat de rol van die leidinggevende op dit moment nog niet optimaal benut  
wordt. Ook het onderzoek van Utrechtzorg naar digitale vaardigheden bij 14 VVT-organisaties in 
2020 liet zien dat de rol van de leidinggevende groter mag zijn voor een optimaal effect. 
Nivel, 1 juli 2022 
 
Wat wil de werkgever? De vraag naar zorgprofessionals in vijf sectoren en de komende vijf jaar: 
uitkomsten van de werkgeversenquête 2021/2022 
Werkgevers kunnen goed inschatten wat de huidige behoefte is aan verschillende typen 
zorgprofessionals. Wat de vraag naar zorgprofessionals voor de komende vijf jaar zal zijn kunnen zij 
globaal inschatten. Om een juiste inschatting te maken van de toekomstige vraag en het aanbod in 
beroepsgroepen in de gezondheidszorg, lijkt het daarom raadzaam om verwachtingen van 
werkgevers te combineren met aanvullende bronnen zoals expertraadplegingen. Dit blijkt uit 
onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan. 
Nivel, 19 juli 2022 
 
Loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen: meting 2022 
Basisartsen wachten steeds langer voordat zij zich voor een vervolgopleiding aanmelden. De 
gemiddelde duur tussen het behalen van het artsexamen en het starten met een vervolgopleiding is 
met 6 maanden toegenomen sinds 2019 en is nu gemiddeld 3,5 jaar. Het aantal basisartsen dat 
wacht op een plek bij een vervolgopleiding is hierdoor toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het 
Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan. 
Nivel, 4 november 2022 
 
Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugd- hulpaanbieders (Wibz) 
Het wetsvoorstel bevat een aantal nieuwe en aanvullende verplichtingen voor zorg- en 
jeugdhulpaanbieders, echter vervallen ook verplichtingen voortkomend uit de Wtzi ten aanzien van 
de vervreemding van onroerende zaken. Wanneer het wetsvoorstel wordt gezien in samenhang met 
de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en het intrekken van de gehele Wtzi, dan leidt het tot een 
vereenvoudiging van het huidige complexe stelsel van wet- en regelgeving rondom transparantie en 
verantwoording in de zorg. Het speelveld wordt overzichtelijker[1]. 
De regeldrukeffecten voor zorg- en jeugdhulpaanbieders worden per onderdeel van het wetsvoorstel 
weergegeven. De effecten voor de regeldruk zijn berekend door Sira Consulting en opgenomen in 
een apart rapport. 
SIRA Consulting, 8 november 2022 
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