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

2021 
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 2021. 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 
Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. 
Onderzoek naar kwaliteit van leven tijdens de tweede golf. 
Naasten van een familielid met een verstandelijke beperking, zoals ouders en broers en zussen, 
hebben het tijdens de tweede coronagolf zwaarder dan vóór de coronacrisis en hun mentale 
gezondheid is achteruit gegaan. Ouders van een kind dat thuis woont, zijn minder tevreden over hun 
leven dan andere naasten. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in oktober en november 
2020 in het kader van het COVID-19-programma van ZonMw. 
Nivel, 15 maart 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 
23 februari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. Zij presenteert het aantal verwijzingen dat via ZorgDomein wordt gedaan. 
Zij vult dit aan met een schatting van het aantal verwijzingen dat zonder COVID was gedaan. Dit 
levert een schatting op van het aantal verwijzingen dat is weggevallen door COVID. De nieuwste 
gegevens in dit rapport betreffen week 7 van 2021 
NZa, 25 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de wijkverpleging 
De corona uitbraak heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg. Daarom gaf het ministerie van 
VWS de NZa de opdracht om regie te nemen om de reguliere zorg zorgvuldig en veilig door te laten 
gaan. In het kader van deze taak publiceert de NZa voor een aantal sectoren periodiek rapporten. Zo 
kan de zorg gemonitord worden en waar nodig de opstart van achtergebleven zorg faciliteren. Dit 
doet de NZa in nauw overleg met veldpartijen. Dit rapport gaat in op de wijkverpleging. 
NZa, 25 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 24 februari 2021 
In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg voor 
patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker. Dit rapport is een gezamenlijk product van NZa, 
RIVM, IKNL, DICA, DHD, ZorgDomein en SONCOS en maakt dankbaar gebruik van verschillende 
bronnen die de NZa zijn aangereikt. 
NZa, 25 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg - 9 maart 2021 
De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De NZa en het 
Trimbos-instituut brengen in deze periodieke rapportage de gevolgen voor de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) in kaart. 
NZa, 11 maart 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 11 maart 2021 
Onder langdurige zorg vallen de sectoren verpleging & verzorging, de gehandicaptenzorg en een deel 
van de geestelijke gezondheidszorg. 
NZa, 12 maart 2021 
 
 
 

https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003985.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003985.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632837_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632837_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632838_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632840_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_634373_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_634391_22/1/


Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 16 maart 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de GGZ publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. Zij presenteert het aantal verwijzingen dat via ZorgDomein wordt gedaan. 
Dit wordt aangevuld met een schatting van het aantal verwijzingen dat zonder COVID was gedaan. 
Dit levert een schatting op van het aantal verwijzingen dat is weggevallen door COVID. De nieuwste 
gegevens in dit rapport betreffen week 10 van 2021 
NZa, 19 maart 2021 
 
Bronnen en methode monitor acute zorg 2020 
Dit document bevat aanvullende informatie over de gebruikte gegevensbronnen, analyses en 
definities in de monitor Acute Zorg 2020. Deze informatie wordt per analyse gespecificeerd. Eerst 
geeft de NZa een overzicht van de gebruikte datasets. 
NZa, 24 maart 2021 
 
Trendanalyse en toekomstverkenning gebruik acute zorg - Macromodellering RIVM 
Deze notitie geeft verslag van een analyse van de volumegroei in de huisartsenzorg in ANW-uren 
(HAP’s), spoedeisende ambulancezorg en spoedeisende-hulpafdelingen van ziekenhuizen (SEH). 
NZa, 24 maart 2021 
 
Verantwoordingsdocument herijking loonnormbedragen rijdende dienst ambulancezorg 2020 
De NZa streeft ernaar om passende loonnormbedragen vast te stellen voor de ambulancezorg. 
Afgelopen tijd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in de sector en daarom heeft de NZa de 
parameters opnieuw beoordeeld. Het resultaat van deze beoordeling en berekening vindt u in dit 
voorliggende document. 
NZa, 25 maart 2021 
 
Kostenonderzoek meldkamer ambulancezorg 2020 
Dit kostenonderzoek is de grondslag voor de nieuwe, nog nader te bepalen budgetposten voor de 
meldkamer ambulance voor het jaar 2021. In de daaropvolgende jaren zal de NZa deze budgetposten 
indexeren. 
NZa, 25 maart 2021 
 
Gevolgen van de coronocrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 23 maart 2021 
De nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 11 van 2021. 
NZa, 26 maart 2021 
 
ZorgCijfers Monitor: 4e Kwartaalbericht 2020 kostenontwikkeling Zvw en Wlz 
Door zorguitval i.v.m. de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in de Zvw in 2020 met 
4,7% ten opzichte van 2019. Dat is een daling van € 2,2 miljard. Daartegenover staan de extra 
coronakosten van € 3,9 miljard. Daardoor stijgen de totale gemaakte kosten in de Zvw stabiel met 
3,7%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het vierde kwartaalbericht 2020 van de ZorgCijfers 
Monitor. 
ZiNL, 14 april 2021 
 
Eindmeting monitor Netwerkgidsen 
In oktober 2018 is het programma ‘Volwaardig leven’ van start gegaan. Een van de onderdelen 
betreft de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning aan specifieke cliëntgroepen en hun 
naasten. In deze pilots wordt onderzocht hoe zij op een juiste manier zijn te helpen bij het regelen en 
organiseren van de complexe zorg. De rapportage betreft de eindevaluatie van de pilot voor mensen 
met grote problemen als gevolg van een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek 
(LVB+). 
Coöperatieve Vereniging Mee Nl IJ.a., 15 maart 2021 
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Ouder worden 2020 – 2040 
28 portretten van ouderen. 
HHM, 1 maart 2021 
 
Inclusieve coronapreventie. Uitdagingen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij 
informatie over en maatregelen in het kader van COVID-19 
Drie op de tien Nederlanders (29%) hebben moeite met de Nederlandse taal en/of met het vinden, 
begrijpen en toepassen van gezondheidsinformatie. Samengevat noemen we deze groep ‘mensen 
met beperkte gezondheidsvaardigheden’. In dit onderzoek hebben wij 28 van hen geïnterviewd over 
hun ervaringen met betrekking tot informatievoorziening over COVID-19 en het naleven van de 
overheidsmaatregelen tijdens de eerste maanden van de COVID-19-pandemie. 
Nivel, 8 februari 2021 
 
Monitoring Eén tegen eenzaamheid. Eenzaamheid, participatie en sociale cohesie onder 75-plussers 
Tussen 2015 en 2020 onderzocht het Nivel eenzaamheid, maatschappelijke participatie en sociale 
cohesie onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking en in de algemene bevolking 
aan de hand van vragenlijsten binnen twee landelijke panels van het Nivel: het Nationaal Panel 
Chronisch Zieken en Gehandicapten en het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit is het tweede 
rapport in een serie van drie over de monitoring van het Nivel binnen het programma ‘Eén tegen 
Eenzaamheid’. 
Nivel, 9 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor geestelijke gezondheidszorg - 28 januari 2021 
De voorliggende rapportage met data over verwijzingen, wachttijden, verzuimcijfers en 
zorgregistraties is de tiende uit een reeks. 
NZa, 28 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 17 januari 2021 
In deze rapportage treft u eerst een analyse van de impact van het stopzetten en weer opstarten van 
de bevolkingsonderzoeken, gevolgd door overzichten van naar het ziekenhuis verwezen patiënten 
met een klacht die mogelijk wijst op een tumor; van de oncologische diagnosen zoals verzameld door 
IKNL, en ten slotte van de ziekenhuisproductie met betrekking tot nieuwvormingen. 
NZa, 28 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg - 2 
februari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de GGZ publiceren de Nza wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. De Nza presenteert  het aantal verwijzingen dat via ZorgDomein wordt 
gedaan. Zij vullen dit aan met een schatting van het aantal verwijzingen dat zonder COVID was 
gedaan. Dit levert een schatting op van het aantal verwijzingen dat is weggevallen door COVID. De 
nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 4 van 2021. 
NZa, 4 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 5 februari 2021 
Dit rapport gaat over de langdurige zorg. Onder langdurige zorg vallen de sectoren verpleging & 
verzorging, de gehandicaptenzorg en een deel van de geestelijke gezondheidszorg. 
NZa, 5 februari 2021 
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Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondsheidszorg 
- 11 februari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. De Nza presenteert het aantal verwijzingen dat via ZorgDomein wordt 
gedaan. Zij vullen dit aan met een schatting van het aantal verwijzingen dat zonder COVID was 
gedaan. Dit levert een schatting op van het aantal verwijzingen dat is weggevallen door COVID. De 
nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 5 van 2021 
NZa, 11 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronavirus voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 
15 februari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. De NZa presenteert het aantal verwijzingen dat via ZorgDomein wordt 
gedaan. Zij vult dit aan met een schatting van het aantal verwijzingen dat zonder COVID was gedaan. 
Dit levert een schatting op van het aantal verwijzingen dat is weggevallen door COVID. De nieuwste 
gegevens in dit rapport betreffen week 6 van 2021. 
NZa, 17 februari 2021 
 
Zorg voor mensen met een vervuild huishouden. Knelpunten en oplossingsrichtingen voor de 
wijkverpleging 
Deze knelpuntenanalyse bestaat uit: een verkenning van relevante onderzoeksliteratuur; interviews 
met (vertegenwoordigers van) cliënten; interviews met professionals uit de gezondheidszorg en uit 
het sociale domein; vier online focusgroepen met professionals. Het onderzoek is uitgevoerd op 
verzoek van beroepsvereniging V&VN. Het is gefinancierd door ZonMw binnen het programma 
‘Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019 - 2022: Wijkverpleging’. 
Nivel, 17 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid puc.overheid.nza.nl 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://puc.overheid.nl is afgerond op 9 
december 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet 
aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 
NZa, 17 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid praatmee.nza.nl 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://praatmee.nza.nl is afgerond op 9 december 2020. Dit 
onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde 
toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 
NZa, 17 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid magazine Nza 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://magazines.nza.nl is afgerond op 9 december 2020. Dit 
onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde 
toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 
NZA, 17 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid dbcregeltool 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://dbcregels.nza.nl is afgerond op 9 december 2020. Dit 
onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde 
toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 
NZa, 17 februari 2021 
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Onderzoeksrapport toegankelijkheid zorgproductviewer 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar https://zorgproducten.nza.nl is afgerond op 9 december 2020. 
Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde 
toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). 
NZa, 17 februari 2021 
 
Plausibiliteitsoordeel landelijke regelingen 2020 indirecte meerkosten COVID-Zww 
Zorgverzekeraars Nederland  heeft een 5-tal landelijke regelingen opgesteld om de door 
zorgaanbieders gemaakte indirecte meerkosten van COVID, te vergoeden. 
NZA, 18 februari 2021 
 
Jaarrapportage 2019 van de Wet afbreking zwangerschap 
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 2019. 
IGJ, 1 februari 2021 
 
Resultaten van de DNA-dialoog; Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA 
DNA-dialoog (een samenwerking tussen Erfocentrum, NEMO Kennislink, Erasmus MC, Rathenau 
Instituut, NPV-Zorg voor het leven, Centrum Media & Gezondheid, RIVM, Amsterdam UMC, NACGG, 
VSOP en VKGN), 25 januari 2021 
 
Derde evaluatie embryowet 
ZonMw, februari 2021 
 
Kostenonderzoek opleiding abortusartsen 
Eindrapport 
Ecorys, 4 maart 2021 
 
Kostenonderzoek opleiding abortusartsen. Addendum – Kosten Opleiding Abortusarts tot Sedationist 
Ecorys, 4 maart 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 
7 januari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. De nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 53. In tegenstelling 
tot 2020 waren er 52 weken in 2018 en 2019. Hierdoor is een vergelijking met eerdere jaren moeilijk. 
Daarnaast is er logischerwijs een sterke daling van het aantal verwijzingen als gevolg van de 
kerstvakantie, hierdoor is het moeilijk een vergelijking te maken met eerdere weken. 
NZa, 7 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 
14 januari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. De nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 1 van 2021. In 
tegenstelling tot dit jaar was week 1 in 2020 deel van de kerstvakantie. Hierdoor is een vergelijking 
met eerdere jaren moeilijk. Daarnaast bestond week 53 niet in 2019. In de figuren is de waarde van 
week 52 uit 2019 op deze plaats ingevuld, dit wordt aangegeven met een bolletje. 
NZa, 14 januari 2021 
  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632354_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_632585_22/1/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/26/jaarrapportage-2019-van-de-wet-afbreking-zwangerschap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/25/resultaten-van-de-dna-dialoog
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/derde-evaluatie-embryowet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/04/eindrapport-kostenonderzoek-opleiding-abortusartsen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/04/addendum-kostenonderzoek-opleiding-abortusartsenosten
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_629935_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_629935_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_630369_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_630369_22/1/


Openstaande vorderingen pgb AWBZ en Wlz 2020 
Brief aan VWS. Met deze brief informeert de Nza de standen van de openstaande vorderingen AWBZ 
en Wlz tot en met 30 juni 2020 zoals de NZa die van de zorgkantoren heeft ontvangen. 
NZa, 14 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg - 
19 januari 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. Week 53 bestond niet in 2019. In de figuren is de waarde van week 52 uit 
2019 op deze plaats ingevuld, dit wordt aangegeven  
met een bolletje. 
NZa, 20 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen medisch-sepcialistische zorg en 
inzichten uit Zorgbeeld - 19 januari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de Nza wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 20 januari 2021 
 
Inventarisatie kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden 
Kwaliteitsstandaarden helpen verpleegkundigen en verzorgenden om hun handelen te baseren op 
actuele kennis en inzichten en dragen op die manier bij aan de kwaliteit van zorg. Onder 
kwaliteitsstandaarden vallen zowel richtlijnen als zorgstandaarden. Deze inventarisatiestudie van het 
Nivel geeft inzicht in de onderwerpen waarvoor in de komende jaren kwaliteitsstandaarden 
ontwikkeld kunnen worden. 
Nivel 28 januari 2021 
 
Rapport Fenomeen onderzoek Complexe Juridische Structuren 
Uitnodiging symposium op vrijdag 5 maart 2021. 
NZa, 18 januari 2021 
 
Op zoek naar de heilige graal: een onderzoek naar aard en omvang van fraude met zorggelden 
De opdracht luidde om een onderzoek te doen of er een dupliceerbare methode kan worden 
ontwikkeld om de omvang van fraude met zorggelden in kaart te brengen.  
ISZW heeft hiervoor een pilot-onderzoek uitgevoerd binnen beschermd wonen voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 en begeleid wonen voor de Wet langdurige zorg.  
Het rapport bevat een beschrijving van de aard van vermeende fraude met zorggelden en geeft 
inzicht in de vijf factoren die mogelijk van invloed zijn op de omvang van fraude bij begeleid en 
beschermd wonen. Het onderzoek heeft niet geleid tot een inschatting van de omvang van fraude of 
een eenduidig te dupliceren model voor het meten van de omvang van fraude met zorggelden. 
Het rapport levert de betrokkenen in de keten van uitvoering en handhaving inzichten op, aan welke 
knoppen gedraaid kan worden om de rechtmatigheid van het zorgstelsel te verbeteren. Een deel van 
deze aanknopingspunten is al onderdeel van lopende wetgevingstrajecten rondom toelating, 
gegevensdeling en toezicht. In verschillende werksessies zal ISZW de kennis en aanbevelingen naar 
aanleiding van het onderzoek delen met beleidsmakers en de betrokkenen in de keten. 
31 maart 2021 
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Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz – 28 april 2021 
In dit rapport worden 2020 en 2021 vergeleken met 2019. Hiervoor worden de gegevens uit 2019 
van week 38 2019 tot week 52 2019 gebruikt. Week 53 bestond niet in 2019. In de figuren is de 
waarde van week 52 uit 2019 op deze plaats ingevuld, dit wordt aangegeven 
met een bolletje. Daarna worden de gegevens vervolgd vanaf 2019 week 1. 
NZa, 29 april 2021  
 
IKZ-jaarrapportage Signalen zorgfraude 2018 
In 2018 had het grootste aantal signalen betrekking op de wijkverpleging. Daarnaast is er 
geconstateerd dat in de signalen sinds 2016 zorgaanbieders waarover in opeenvolgende jaren 
signalen binnenkomen van mogelijke fraude, de overstap lijken te maken van andere zorgsoorten 
naar de wijkverpleging. Deze bevindingen ondersteunen de bestrijding van fraude binnen de 
wijkverpleging vanuit het programmaplan Rechtmatige Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). 
NZa, 4 mei 2021  
 
IKZ-jaarrapportage Signalen zorgfraude 2019 
In dit rapport wordt bericht over de aard en omvang van de signalen die in 2019 door de partners zijn 
samengebracht, gedeeld en verrijkt binnen het IKZ. Dit jaar is er een forse stijging van het aantal 
signalen van gemeenten over Wmo-zorg. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat steeds 
meer gemeenten zich via de VNG bij het IKZ aansluiten. In absolute zin blijft het aandeel signalen 
over de wijkverpleging hoog, net als in 2018. 
NZa, 4 mei 2021  
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheidszorg – 4 mei 2021 
Deze voorliggende rapportage met data over verwijzingen, wachttijden, verzuimcijfers en 
zorgregistraties is de twaalfde uit een reeks. 
NZa, 7 mei 2021  
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 4 mei 2021 
In deze rapportage ligt de focus op de nieuw afgegeven indicaties en het aantal overleden personen 
binnen de Wlz populatie. Ook wordt hierin de bezettingsgraad van de verpleeghuizen, besmettingen 
en corona gerelateerde sterfte in verpleeghuizen, en de wachtlijsten binnen de Wlz populatie 
meegenomen. Tevens bevat dit rapport inzichten omtrent de verzuimcijfers. Op basis van deze data 
worden er een aantal belangrijke ontwikkelingen in de langdurige zorg beschreven. 
NZa, 7 mei 2021 
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 4 mei 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin  een overzicht gegeven wordt van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. De NZa baseert hierbij op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. Een uitgebreidere monitor wordt maandelijks gepubliceerd, met extra 
informatie over productie en wachttijden. 
NZa, 7 mei 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 10 mei 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin  een overzicht gegeven wordt van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. De NZa baseert hierbij op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. Een uitgebreidere monitor wordt maandelijks gepubliceerd, met extra 
informatie over productie en wachttijden. 
NZa, 12 mei 2021  
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Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 11 mei 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz.   
NZa, 12 mei 2021  
 
Plausibiliteitsoordeel ggz 
Algemene beschrijving opzet proces beoordeling van aanvragen vergoedingen voor indirecte 
meerkosten gebaseerd op werkelijke kosten.  
NZa, 12 mei 2021  
 
Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel 
Dit document ziet op de laatste stap in de totstandkoming van de tarieven: de concrete invulling van 
de tariefberekening voor elke prestatie. 
NZa, 14 mei 2021  
 
Monitor contractering gzsp 2021 
Deze monitor brengt het contracteerproces van de geneeskundige zorg voor specifieke 
patiëntgroepen (gzsp) in kaart.  
NZa, 19 mei 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 19 mei 2021 
In dit rapport worden 2020 en 2021 vergeleken met 2019. Hiervoor lopen de gegevens uit 2019 van 
week 38 2019 tot week 52 2019. Week 53 bestond niet in 2019. In de figuren is de waarde van week 
52 uit 2019 op deze plaats ingevuld, dit is  aangegeven met een bolletje. Daarna vervolgen de 
gegevens vanaf 2019 week 1. 
NZa, 20 mei 2021 
 
Knelpuntenanalyse compressietechnieken 
De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) had vanuit haar 
achterban signalen ontvangen dat er in de praktijk knelpunten en vragen speelden over de 
toepassing van compressietechnieken. ZonMw heeft daarom aan het Nivel een onderzoeksubsidie 
verstrekt voor een knelpuntenanalyse om meer inzicht te krijgen in welke knelpunten er precies 
spelen en wat oplossingsrichtingen zijn. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze 
knelpuntenanalyse en de adviezen die daaruit voortvloeien voor een vervolgtraject.  
Nivel, 26 mei 2021  
 
Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 
De rapportage met de uitkomsten van de derde controlereeks die de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) heeft gedaan naar de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen. 
NZa, 27 mei 2021 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 27 mei 2021 
In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg voor 
patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker. Dit rapport is een gezamenlijk product van NZa, 
RIVM, IKNL, PALGA, DICA, DHD, ZorgDomein en SONCOS en maakt dankbaar gebruik van 
verschillende bronnen die zijn aangereikt 
NZa, 28 mei 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 25 mei 2021 
Om goed zicht te houden op de instroom in de ggz publiceert de NZa wekelijks een rapportage van 
verwijsgegevens in de ggz. 
NZa, 28 mei 2021  
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Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 2 juni 2021 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt in deze periodieke rapportage de gevolgen voor de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart. 
NZa, 4 juni 2021  
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de langdurige zorg - 3 juni 2021 
Dit zal het laatste rapport in deze vorm zijn. In de toekomst zullen de belangrijkste ontwikkelingen uit 
meerdere domeinen en sectoren in één monitor worden gecombineerd. 
NZa, 4 juni 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 7 juni 2021 
In dit rapport vergelijkt de NZa 2020 en 2021 met 2019. Hiervoor lopen de gegevens uit 2019 van 
week 38 tot week 52. Week 53 bestond niet in 2019. In de figuren is de waarde van week 52 uit 2019 
op deze plaats ingevuld, dit wordt aangegeven met een bolletje. Daarna wordt er met de gegevens 
vanaf 2019 week 1 vervolgd. 
NZa, 10 juni 2021  
 
Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel 
Dit document ziet op de laatste stap in de totstandkoming van de tarieven: de concrete invulling van 
de tariefberekening voor elke prestatie. 
NZa, 11 juni 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 14 juni 2021 
De nieuwste gegevens in dit rapport betreffen week 23 van 2021. 
NZa, 11 juni 2021  
 
IKZ jaarrapportage Signalen fraude in de zorg 2020 
De rapportage Signalen fraude in de zorg 2020. 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 2020 door de partners zijn 
samengebracht, gedeeld en verrijkt binnen het IKZ. 
NZa, 28 juni 2021  
 
Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 
In dit rapport staan de bevindingen over het jaar 2020.  
NZa, 29 juni 2021  
 
Onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de elektronische medicatieoverdracht 
Dit rapport betreft een analyse van de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van de 
elektronische medicatieoverdracht op basis van de herziene richtlijn ´Overdracht van 
medicatiegegevens in de keten ´en de bijbehorende informatiestandaarden. Naast de 
maatschappelijke impact is tevens de impact voor de betrokken zorgsectoren onderzocht. Het gaat 
hierbij om de kosten, baten en haalbaarheid van de implementatie van medicatieoverdracht in de 
huisartsenzorg, de openbare farmacie, de medisch specialistische zorg, de VVT, de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de trombosezorg en de mondzorg. 
Ecorys, 14 juni 2021 
 
Het belang van samenhang 
Ex durante evaluatie 'uitkomstgerichte zorg' jaar 2 
SiRM, 19 juli 2021 
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Doe wat er nodig is: evaluatie van de pilot gespecialiseerde client ondersteuning Casemanager 
Hersenletsel 2019 – 2021 
In oktober 2018 is het programma ‘Volwaardig leven’ van start gegaan. Een van de onderdelen 
betreft de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning aan specifieke cliëntgroepen en hun 
naasten. In deze pilots wordt onderzocht hoe zij op een juiste manier zijn te helpen bij het regelen en 
organiseren van de complexe zorg. 
Stichting In-Tussen, 1 juli 2021 
 
Rapportage Onderzoek naar de inzet van een Bondgenoot van naasten (Pilot 5) 
In oktober 2018 is het programma ‘Volwaardig leven’ van start gegaan. Een van de onderdelen 
betreft de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning aan specifieke cliëntgroepen en hun 
naasten. In deze pilots wordt onderzocht hoe zij op een juiste manier zijn te helpen bij het regelen en 
organiseren van de complexe zorg. 
CZ en Menzis (ZN coördineert), 1 juli 2021 
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen naar de ggz - 29 juni 2021 
De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) brengt in deze periodieke rapportage de gevolgen voor de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) in kaart. 
NZa, 1 juli 2021 
 
Regeldruk in de langdurige zorg -  Procesevaluatie ontregellabs 
Het rapport ‘Regeldruk in de langdurige zorg - Procesevaluatie ontregel-labs Vilans’ gaat in op 
oplossingen om de regeldruk aan te pakken. Samen met zorgaanbieders en landelijke partijen zijn 
bijeenkomsten georganiseerd om te werken aan oplossingen tegen regeldruk. Deze trajecten werden 
ook wel de ‘ontregellabs’ genoemd. Ze zijn opgezet als praktijkgericht actieonderzoek waarin leren 
en veranderen hand in hand gaan. 
Vilans, 1 juli 2021 
 
Monitor macroimpact zorgprestatiemodel 20210722 
In de brief over de monitor macroimpact zorgprestatiemodel worden de resultaten van de monitor 
kort toegelicht en de maatregelen en afspraken die deze verantwoorde transitie waarborgen 
benoemd. 
NZa, 28 juli 2021 
 
Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel - b-release 
Dit document ziet op de laatste stap in de totstandkoming van de tarieven: de concrete invulling van 
de tariefberekening voor elke prestatie. 
NZa, 1 juli 2021 
 
Advies Kwaliteitsraad Passende Zorg 
De RvB van Zorginstituut Nederland heeft de Kwaliteitsraad gevraagd een dialoogbijeenkomst 
Passende Zorg te organiseren en te adviseren over de vervolgstappen van de beweging Passende 
Zorg. De Kwaliteitsraad heeft naar aanleiding van dat verzoek het Advies Passende Zorg opgesteld. 
Dit advies beschrijft welke vervolgstappen nodig en gewenst zijn om passende zorg in de praktijk te 
stimuleren. 
ZiNL, 30 juli 2021 
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ZorgCijfers Monitor: 1e Kwartaalbericht 2021 kostenontwikkeling Zvw en Wlz 
De kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) lijken weer op een normaal niveau te komen in de loop 
van 2021. Vergeleken met 2020 dalen de verwachte extra coronakosten. De geleverde zorg lijkt in 
sommige sectoren weer terug te keren naar het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit de 
voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het eerste kwartaal van 2021 van Zorginstituut 
Nederland. 
ZiNL, 14 juli 2021 
 
Webinar: Logeerzorg 
In 2015 werden de jeugdzorg, de langdurige zorg en werk en inkomen gedecentraliseerd. De 
gedachte was dat er meer maatwerk zou kunnen worden geleverd als de uitvoering dichter bij de 
burgers zou komen. Gemeenten kennen hun burgers beter en kunnen daarmee ook beter inschatten 
wat er nodig is voor wie. Door efficiëntie-denken, schaalvergroting, protocollering en automatisering 
was die inschatting in de verdrukking gekomen. 
Movisie, 5 juli 2021 
 
Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend 
Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet 
omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie. 
Movisie, 8 juli 2021 
 
Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief 
Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te 
tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie 
‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ 
Movisie, 8 juli 2021 
 
Factsheet: Huiselijk geweld 2021 
Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over 
huiselijk geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. 
Movisie, 8 juli 2021 
 
De terugkeer van de samenlevingsopbouw 
Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. 
Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren 
we op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van 
samenlevingsopbouw in beeld. 
Movisie, 9 juli 2021 
 
KIS-toolkit: Praten over shame sexting 
Jongeren maken een deel van hun seksuele ontwikkeling online door. De coronamaatregelen, 
waarbij beperkt fysiek contact mogelijk is, heeft deze trend alleen maar versterkt. Het online 
leefdomein is voor jongeren een wereld op zich. Het vrijwillig en met wederzijdse instemming maken 
en delen van seksueel getint beeldmateriaal kan bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Zo worden elk jaar jongeren in Nederland slachtoffer 
van shame sexting: het ongewenst online verspreiden van (gemanipuleerd) seksueel getint 
beeldmateriaal, met als doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen. 
Movisie, 16 juli 2021 
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Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2021 
Van Mark Rutte moet elke organisatie een plan maken voor de menselijke maat. Hoe doe je dat? Het 
tijdschrift opent met een tweegesprek tussen econoom Marcel Canoy en Movisie-voorzitter Janny 
Bakker. 
Movisie, 16 juli 2021 
 
Passende zorg voor ouderen thuis 
Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn 
ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen 
wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of 
inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. Een gebrek aan 
voldoende passende zorg en ondersteuning kan leiden tot een verergering van de problemen, een 
lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute – en vaak zwaardere – zorg. 
Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden 
verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals. 
Dat blijkt uit het verkennende SCP-onderzoek Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart. 
SCP, 8 juli 2021 
 
Onderzoek clientenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang 
Een explorerend onderzoek naar het proces en de rollen rondom de clientenvertrouwenspersoon in 
de Wet zorg en dwang.  
Xpertisezorg, 16 juli 2021 
 
Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers: een vragenlijstonderzoek onder hulpmiddelgebruikers 
Van de hulpmiddelgebruikers gaf 38% aan in 2020 eigen betalingen, zoals het eigen risico en 
wettelijke eigen bijdragen, te hebben gedaan voor een hulpmiddel dat onder de verzekerde zorg valt. 
De mediaan* van de eenmalige eigen betalingen voor deze hulpmiddelen is € 250 per 
hulpmiddelgebruiker. Voor alle jaarlijks terugkerende betalingen is die mediaan € 127. Dit blijkt uit 
onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, in opdracht van VWS. Het rapport 
is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Nivel, 30 juli 2021  
 
Evaluatie overgang van GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg 
Vanaf 1 januari 2021 hebben cliënten met een psychische stoornis vanaf 18 jaar toegang tot de Wet 
langdurige zorg (Wlz). De overgang van deze doelgroep naar de Wlz is geëvalueerd. 
Significant Public, 27 augustus 2021 
 
WOR 1047 DEF Notitie seizoenarbeiders 2022 
In deze notitie worden de resultaten van het onderzoek over risicoverevening seizoenarbeiders voor 
de oplossing 2022 besproken. 
SEO Economisch Onderzoek, 30 augustus 2021  
 
WOR 1068 Rapport buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening 
Dit onderzoek verkent verschillende definities voor buitenlandse seizoenarbeiders en brengt de 
overcompensatie voor deze groep en voor overige niet-ingezetenen in kaart. Vervolgens worden 
beleidsopties om de over-compensatie weg te nemen verkend. 
SEO Economische Onderzoek, 1 november 2021  
 
Probleemanalyse VG7 
Onderzoek naar onderliggende signalen en knelpunten. 
HHM, 6 september 2021 
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Inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders (deelrapport Toezicht op de langdurige zorg) 
Deze samenvattende rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen van de NZa 
naar aanleiding van de self-assessments die in 2020 zijn uitgezet, aanvullende vragen en daarbij door 
de Wlz-uitvoerders ingediende stukken. 
NZa, 9 september 2021  
 
Inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders (deelrapport Toezicht op de langdurige zorg) 
De NZa heeft een rapport gepubliceerd over de inrichting van sleutelfuncties (compliance, 
risicobeheer en audit) binnen de organisatie van de Wlz-uitvoerder. In 2020 heeft de NZa onder de 
Wlz-uitvoerders een self-assessment uitgezet om te onderzoeken: op welke wijze de Wlz-uitvoerders 
de sleutelfuncties compliance, risicobeheer en audit voor de Wlz-uitvoerder hebben ingericht, en of 
deze inrichting voldoet aan de betreffende beleidsregel en de daarvoor verwachte informatie uit de 
nadere regeling beschikbaar is. Deze samenvattende rapportage geeft een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen van de NZa naar aanleiding van de self-assessments, aanvullende vragen 
en daarbij door de Wlz-uitvoerders ingediende stukken. 
NZa, 9 september 2021 
 
Borging toegang mgz voor Wlz-cliënten door zorgkantoren (deelrapport Toezicht op de langdurige 
zorg) 
In 2021heeft de NZa een onderzoek uitgevoerd naar wat de zorgkantoren doen om de toegang tot 
medisch-generalistische zorg (mgz) te borgen voor cliënten met een indicatie voor zorg uit de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Medisch-generalistische zorg is geneeskundige zorg zoals huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde (SO), artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en de hen 
ondersteunende beroepsgroepen (bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist) in samenspel plegen te 
bieden. 
NZa, 13 september 2021 
 
Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek Groningen: 2010-2018: een analyse van mentale 
gezondheidsproblemen zoals geregistreerd door de huisarts en suïcidedata van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek 
Dit onderzoek van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien dat er van 2010 tot en met 
2018 geen toename was van gezondheidsklachten zoals geregistreerd door huisartsen in het 
gaswinningsgebied. Het onderzoek laat ook zien dat het aantal suïcides in Groningen met name in 
2018 hoog was. Dit is iets om in de gaten te houden, maar voor nu is het nog onduidelijk of dit 
verband houdt met de gaswinningsproblematiek en ook is onduidelijk of hier sprake is van een 
blijvende trend.  
Nivel, 13 september 2021 
 
Doorbreken van eenzaamheid 
De infographic ‘Doorbreken van eenzaamheid’ laat zien welke aspecten van belang zijn bij het 
doorbreken van eenzaamheid volgens mensen die er ervaring mee hebben. 
Movisie, 14 september 2021 
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Oorzaken van uitstroom in de praktijk, hoe zit het nu echt? 
Bijna 20 procent van de sociaal werkers zegt over vijf jaar een ander beroep te hebben, 40 procent 
twijfelt. In de Grote raadpleging van het sociaal werk 2020 van Movisie kwamen twee potentiële 
vertrekredenen van sociaal werkers vaak naar voren: ontevredenheid en onzekerheid over de mate 
van professionele autonomie om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in casussen én een gebrek 
aan blijvende intellectuele uitdaging. Op 12 oktober gaan experts met sociaal werkers in gesprek 
tijdens een onlinebijeenkomst over wat de belangrijkste redenen zijn om een andere baan te zoeken. 
Hierover gaan we op 11 november met sociaal werkers, werkgevers, docenten, onderzoekers en 
beleidsmakers in gesprek tijdens de tweede online sessie, die plaatsvindt tijdens De Agenda van het 
sociaal werk 2021. 
Movisie, 17 september 2021  
 
Stappenplan: Zelfsturende vrijwilligers voor respijtzorg 
Het programma In voor mantelzorg-thuis heeft in verschillende regio’s en gemeenten in Nederland 
gewerkt aan experimenten om de samenwerking met en voor mantelzorgers en vrijwilligers te 
verbeteren. 's-Hertogenbosch was een van deze lokale lerende praktijken. Hier is geëxperimenteerd 
met teams van vrijwilligers die respijtzorg bieden aan mantelzorgers. 
Movisie, 22 september 2021 
 
Overkoepelende samenvatting van drie pilots verduurzaming en hun einddocumenten. 
In het kader van de Green Deal Duurzame zorg heeft Intrakoop in opdracht van het Ministerie van 
VWS een aantal pilots uitgevoerd. Over het verduurzamen van voeding in de zorg, over duurzaam 
beheer en onderhoud van technische installaties en over afscheiding. In dit document wordt de 
opdracht en uitkomst samengevat en de samenhang tussen de 3 pilots toegelicht. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Verduurzaming voeding 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met voedingsdeskundigen en een groep ziekenhuizen en 
zorginstellingen, gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om voeding in de zorg te verduurzamen 
en specifieker: hoe de ‘eiwittransitie’ in de praktijk te brengen (meer plantaardige en minder dierlijke 
eiwitten). 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage pilot Verduurzaming voeding: Overzicht van de adviezen. 
Dit is een bijlage bij 'Einddocument pilot Verduurzaming Voeding' en bevat op een aantal 
onderwerpen praktische adviezen om binnen een zorginstelling met de 'eiwittransitie' aan de slag te 
gaan. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Duurzaam beheer en onderhoud 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met (technische) deskundigen en een groep zorginstellingen, 
gekeken naar de bestaande technische (gebouwgebonden) voorzieningen en welke mogelijkheden er 
zijn om het beheer & onderhoud daarvan te verduurzamen. Binnen de zorg is er veel aandacht voor 
het verduurzamen en energiezuiniger maken van de gebouwen. Een volgende stap is te gaan werken 
aan de verduurzaming van de technische installaties in de gebouwen. Naast het verduurzamen is de 
kwaliteit van het binnenklimaat een zeer belangrijke factor: het welbevinden van de cliënt, bewoner 
of patiënt staat namelijk altijd voorop in de zorg! 
Intrakoop, 27 september 2021 
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Bijlage Pilot Duurzaam beheer en onderhoud: Overzicht van 18 onderhoudsacties 
(verduurzamingsmaatregelen) 
Dit is een bijlage bij 'Einddocument pilot Duurzaam beheer en onderhoud' en bevat een overzicht van 
18 concrete maatregelen en hun impact, om onderhoud en beheer te verduurzamen. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Afvalscheiding PMD 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met facilitaire medewerkers van 4 zorginstellingen uit de 
langdurige zorg, kennispartners en leveranciers, gekeken naar diverse uitdagingen rond 
afvalscheiding en oplossingen daarvoor in kaart gebracht. In de thuissituatie wordt heel vaak al afval 
gescheiden. Het scheiden van bedrijfsafval blijkt echter een stuk complexer. De pilot heeft een plan 
van aanpak opgeleverd waarmee zorgorganisaties hun verschillende afvalstromen beter geschikt 
kunnen maken voor recycling. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage pilot Afvalscheiding PMD: Stappenplan 
Dit is een bijlage bij Einddocument pilot Afvalscheiding PMD. Het is een stappenplan waarmee 
zorgorganisaties het scheiden van PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) uit de restafval-
stroom kunnen implementeren. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage pilot Afvalscheiding PMD: Communicatieplan 
Dit is een bijlage bij Einddocument pilot Afvalscheiding PMD. Het is een communicatieplan dat 
zorgorganisaties een leidraad biedt om andere medewerkers en betrokkenen (zoals cliënten) te 
informeren als een instelling op een of meer locaties aan de slag wil gaan met het inrichten of 
verbeteren van de (rest)afvalstroom. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Rapportage rondje langs de regio's 
Sinds 2019 is de NZa op initiatief van een aantal regio’s actief bij meerdere regionale experimenten. 
De NZa stimuleert het leveren van passende zorg waaronder het beter benutten van innovatie en 
preventie in de regio. Dit wordt gedaan door o.a. het leggen van bestuurlijke verbindingen, bijdragen 
aan datagedreven werken en advisering op het gebied van communicatie en strategie. In deze 
rapportage wordt ingegaan op de vragen: hoe staan de regionale experimenten ervoor? En waar 
focussen we op als NZa? 
NZa, 28 september 2021 
 
Pgb-toekenning gebaat bij juridisch borgen gewaarborgde hulp en betere sturingsinformatie. 
Gewaarborgde hulp in pgb-verstrekking. 
Berenschot, 1 oktober 2021  
 
Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg / Betrokken partijen over de ontregelaanpak in de periode 
2018-2021 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in mei 2018 met het programma 
[Ont]Regel de Zorg in samenwerking met vele partijen die betrokken zijn bij het verminderen van 
regeldruk in de zorg. Doel was, de ervaren regeldruk voor zorgverleners en patiënten merkbaar te 
verminderen. Dit programma loopt in de zomer van 2021 af. Het ministerie van VWS wil het 
programma evalueren en de geleerde lessen benutten voor het verbeteren van zijn beleid. Hoe 
kijken partijen die betrokkenen zijn bij het programma [Ont]Regel de Zorg terug op de aanpak ervan? 
Wat ging volgens hen goed en wat had beter gekund? In opdracht van het ministerie van VWS heeft 
De Argumentenfabriek antwoorden gezocht op deze vragen. 
De Argumentenfabriek, 1 oktober 2021  
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Jongeren maken de Stad: Creative Change 
Jongeren maken de Stad is de jongerenbeweging in Lelystad waar jongeren ondersteund en 
gestimuleerd worden om hun talent te ontwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze 
voor zichzelf, anderen én de stad zouden dromen. 
Movisie, 13 oktober 2021 
 
Toolbox inwonersperspectief Verbetertraject Toegang 
In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en 
ondersteuning binnen het sociaal domein. Zij formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee 
aan de slag. Movisie begeleidt gemeenten om dit samen met inwoners, en professionals te doen. Om 
de toegang te verbeteren is de inbreng van en samenwerking met inwoners van essentieel belang. 
Tegelijkertijd zorgt het samenwerken met inwoners gemeenten ook voor vragen. Deze toolbox helpt 
gemeenten om inwoners te betrekken. 
Movisie, 25 oktober 
 
Infographs balansmodel mantelzorgers 
Iedereen kan in een mantelzorgsituatie terechtkomen en dus met een zorgsituatie te maken krijgen. 
Naast het verlenen van mantelzorg, hebben mantelzorgers ook andere verantwoordelijkheden, zoals 
hun gezin en werk. Veel mantelzorgers kunnen goed de balans houden in hun leven, maar soms kan 
deze balans (tijdelijk) weg zijn. Als dat gebeurt kunnen professionals en anderen deze mantelzorgers 
helpen om de balans te herstellen. Het balansmodel geeft antwoord op de vraag welke 
ondersteuning in welke omstandigheden helpt om mantelzorgers in balans te houden. 
Movisie, 27 oktober 2021 
 
Challenge Armoede (+ live Q&A met ervaringsdeskundigen) 
Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? Veel professionals, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen worstelen met deze vraag. Voor hen heeft Movisie de Challenge Armoede 
ontwikkeld. Met één korte opdracht per dag doen de deelnemers kennis op waarmee zij mensen in 
armoede en met schulden beter kunnen helpen. De deelnemers bouwen zo meer kennis op over de 
relatie tussen armoede, schulden en psychische problematiek. 
Movisie, 29 oktober 2021 
 
Evaluatie maatregelen complexe zorg 
Rapportage fase 1 en 2.  
HHM, 29 oktober 2021  
 
Vernieuwing in de dagelijkse praktijk 
Suzanne Verdonschot heeft in haar onderzoek 'Van kleine doorbraak naar grootschalige vernieuwing' 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om veranderingen en vernieuwingen in de praktijk te 
versterken. 
Movisie, 1 november 2021 
 
Vijf condities Kaats & Opheij voor succesvolle samenwerking 
Een goede samenwerking draagt bij aan een betere mantelzorgondersteuning. Kaats & Opheij 
beschrijven vijf condities voor een succesvolle samenwerking. 
Movisie, 1 november 2021  
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Waarderend veranderen: wat is dat? 
De methode Waarderend veranderen is een aanpak én en zienswijze om veranderingen te realiseren. 
De kracht van deze aanpak ligt in de focus op waarderen. Je werkt met een ‘positief kernthema’ en 
sluit daarmee aan bij waar de energie stroomt. Je bouwt voort op eerdere successen en kwaliteiten 
en werkt met creatieve werkvormen. 
Movisie, 1 november 2021  
 
Jaarrapportage 2020 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 2020.  De rapportage is op 9 december 2021 aan de Kamer 
aangeboden. 
IGJ, 1 november 2021  
 
Magazines In voor mantelzorg-thuis 
In voor mantelzorg-thuis wil een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de 
thuissituatie. We zetten in op goede lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. En op 
meer samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. In tien lokale lerende 
praktijken, vijf praktijkversnellers en een aantal werkplaatsen verspreid over Nederland is er de 
afgelopen drie jaar gewerkt aan het versterken van mantelzorgondersteuning. 
Movisie, 3 november 2021 
 
Webinars: samenwerken aan mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgers die in balans zijn en het zorgen vol kunnen houden. Dat willen we allemaal. Hiervoor 
is samenwerking met en vóór mantelzorgers essentieel. Hoe doe je dat?  In voor mantelzorg-thuis 
organiseerde zes webinars over mantelzorgondersteuning. 
Movisie, 3 november 2021  
 
Briefrapport wachttijden GGZ 
Toezicht regionale aanpak wachttijden ggz: resultaten verkenning mei-juli 2021. 
NZa, 3 november 2021 
 
Verwijzer mantelzorgondersteuning 
Deze wegwijzer mantelzorgondersteuning is speciaal gemaakt voor iedereen die mantelzorgers 
(door)verwijst naar verdere hulp en ondersteuning. De wegwijzer is gebaseerd op de acht 
vraaggebieden van mantelzorgers die dienen als uitgangspunten voor mantelzorgondersteuning. 
Movisie, 9 november 2021  
 
SOFA-model: de rollen van mantelzorgers 
Professionals komen tijdens hun werk vaak in contact met mantelzorgers. Voor een goed samenspel 
tussen professionals en mantelzorgers helpt inzicht in de rollen die mantelzorgers hebben. Het SOFA-
model geeft zicht op deze rollen en wat jij, als professional, hierin kunt doen. Houd jij met alle rollen 
voldoende rekening? 
Movisie, 9 november 2021  
 
Basishouding van de integraal werkende professional 
We weten dat zorg en problemen zich niet alleen tot een onderdeel van het dagelijks leven 
beperken. Een opeenstapeling kan chronische stress veroorzaken, waardoor iemand niet meer in 
staat is volwaardig te functioneren. Uit onderzoek blijkt dat de kenmerken van professionals een 
sterkere voorspeller zijn van de uitkomst van een ondersteuningstraject dan persoonskenmerken van 
cliënten. Wat vraagt dit van jou als professional? 
Movisie, 10 november 2021  
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Eindrapportage verkennende analyse VG7 
In deze rapportage beschrijft de NZa de resultaten van het onderzoek waarmee we informatie 
hebben verzameld om te komen tot een tijdelijke oplossing voor de grootste financiële knelpunten in 
de bekostiging van de zorg voor cliënten met VG7. In dit hoofdstuk gaat de NZa in op de aanleiding 
en de doelstellingen van het onderzoek. 
NZa, 10 november 2021 
 
Factsheet: Verbetertraject Toegang 
In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en 
ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. 
Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Movisie helpt en 
begeleidt ze om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid te doen. 
Movisie, 11 november 2021  
 
Nieuwe Movisies: Leefbaarheid en veiligheid 
Het thema van de nieuwste editie van Movisies is: Leefbaarheid en veiligheid. In verschillende 
artikelen duiken we dieper in op dit thema en geven we handreikingen om leefbaarheid en veiligheid 
te bevorderen. 
Movisie, 16 november 2021  
 
Nieuwe bundel Wij in de Wijk (3) toont de kracht van bonding 
Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar 
medebewoners in een kwetsbare positie? De net verschenen casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien 
dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 
Movisie, 17 november 2021  
 
WIFA-model: aandachtspunten in samenwerking met vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van cliënten én 
mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is essentieel. Dat werkt 
motiverend, draagt bij aan een prettig werk-, zorg- en leefklimaat en aan meer aandacht voor zorg en 
welzijn van de cliënt. Het WIFA-model helpt je hierbij. Dat staat voor: Waarderen, Informeren, 
Faciliteren en Afstemmen. Houd jij hier als professional voldoende rekening mee? 
Movisie, 17 november 2021 
 
Monitoring Onbeperkt meedoen! Eindrapportage overkoepelende indicatoren: 2016-2020 
Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de 
algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de 
coronapandemie. Wel geven meer mensen met een beperking aan de mogelijkheden te hebben om 
hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen. Dit blijkt uit dit onderzoek van het Nivel in 
samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland. Op 19 november 2021 is 
de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de eindevaluatie van het overheidsprogramma 
'Onbeperkt meedoen!', waarvan dit Nivel-onderzoek deel uitmaakt. 
Nivel, 22 november 2021 
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Samenwerken in netwerken: een stappenplan 
Steeds meer mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning wonen thuis. Waar nodig bieden 
familie, buren en vrienden zorg en ondersteuning. Zij willen dat graag goed doen én die zorg kunnen 
volhouden. Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen 
verschillende professionals en organisaties binnen zorg en welzijn. Denk aan het sociaal wijkteam, de 
gemeente, de huisarts, de welzijnsorganisatie of de thuiszorg. Deze samenwerking opstarten is soms 
best complex. Het vormen van een netwerk kan hierbij helpen. Je kunt elkaar versterken en beter 
samenwerken. Gezamenlijk heb je meer impact op mantelzorgers en zo kunnen zij de zorg langer 
volhouden. 
Movisie, 22 november 2021  
 
Rapport Handvatten duiding zorgplicht zorgkantoren 
Deze handvatten helpen u, de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren, om invulling te geven aan de 
uitvoering van de zorgplicht. 
NZa, 23 november 2021  
 
Monitor beheerskosten Wlz 2020 
In de ‘Monitor beheerkosten 2020’ rapporteert Zorginstituut Nederland over de ontwikkelingen in 
het beheerskostenbudget Wlz en de kosten van de verbindingskantoren. 
23 november 2011 
 
De reis naar onafhankelijke cliëntondersteuning in De Wolden 
Enkele jaren geleden formuleerde het College van Burgermeester en Wethouders in De Wolden de 
opgave om met cliëntondersteuning aan de slag te gaan. In de zomer van 2018 ging een projectgroep 
aan de slag en sloot gemeente De Wolden zich aan bij het Koploperproject Cliëntondersteuning. Een 
belangrijk doel was om cliëntondersteuning nog onafhankelijker te organiseren in De Wolden. Nu - 
drie jaar later en in samenwerking met inwoners, de lokale welzijnsorganisatie en professionals - zijn 
de resultaten zichtbaar. 
Movisie, 24 november 2021 
 
Rapport Uitvoering wettelijke taken door het CAK - verantwoordingsjaar 2020 
Het rapport gaat over de uitvoering van de wettelijke regelingen door het CAK in het 
verantwoordingsjaar 2020 waarop de NZa toezicht houdt. De NZa heeft daarbij de organisatorische 
ontwikkelingen bij het CAK tot 1 augustus 2021 in zijn onderzoek betrokken.  
NZa, 24 november 2021  
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg 
Gevolgen van Covid-19.  
NZa, 25 november 2021 
 
De kosten van onze langdurige zorg in 2020 (Deelrapport Toezicht op de langdurige zorg) 
De Wlz-uitvoerders voeren de Wet langdurige zorg (Wlz) uit. Zij maken hiervoor zorgkosten en 
beheerskosten. De rechtmatige besteding van deze kosten neemt toe. Dit draagt bij aan het 
betaalbaar houden van onze langdurige zorg. Zorgkantoren richtten hun processen goed in om de 
verantwoording en controle van de kosten van de coronapandemie goed uit te voeren. 
NZa, 29 november 2021 
 
De kosten van onze langdurige zorg 2020 
Onderdeel van alle onderzoeksrapporten over 'Toezicht op de langdurige zorg'. 
NZa, 29 november 2021 
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Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2020-2021 
Jaarlijks samenvattend toezichtsrapport aan beide kamers ogv artikel 28 Wet marktordening 
gezondheidszorg (Wmg). 
NZa, 30 november 2021 
 
Eindrapport Keuzehulpen en centrale Vindplaats/ Een verkenning van problemen en oplossingen 
De ambitie voor de langere termijn is dat het ‘Samen Beslissen’ tussen patiënt en zorgprofessional 
plaatsvindt in elk (digitaal) gesprek, waar nodig met goede en betrouwbare ondersteunende 
instrumenten, zoals keuzehulpen als vast onderdeel van het zorgtraject, zodat de gekozen 
behandeling het beste aansluit bij de persoonlijke situatie van de patiënt. 
Capgemini Invent / Programma Uitkomstgerichte Zorg, 30 november 2021 
 
Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen - Cijferoverzicht 202 
Een doel van deze monitor is om het aantal onbedoelde zwangerschappen in beeld te brengen. 
Omdat cijfers over ‘onbedoelde zwangerschappen’ niet beschikbaar zijn, worden hier cijfers 
gepresenteerd over ‘ongeplande zwangerschappen’. 
RIVM, 1 december 2021 
 
Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen - Besluitvorming bij onbedoelde zwangerschappen 
Besluitvorming bij onbedoelde zwangerschappen: ervaringen van vrouwen, mannen en inzichten van 
zorgverleners. 
RIVM, 1 december 2021 
 
Zorg voor alle Wlz-cliënten; sturing door zorgkantoren op het aansluiten van zorgvraag en –aanbod 
(aka 'Fricties') 
Onderdeel van alle onderzoeksrapporten over 'Toezicht op de langdurige zorg'. 
NZa, 6 december 2021 
 
Zorg voor alle Wlz-cliënten; sturing door zorgkantoren op het aansluiten van zorgvraag en –aanbod 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van 
de Wet langdurige zorg door Wlz-uitvoerders en zorgkantoren. Deze rapportage bevat de 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de wijze waarop zorgkantoren 
fricties tussen vraag en –aanbod in de langdurige zorg (helpen) oplossen (2021). 
NZa, 6 december 2021 
 
Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen: probleemanalyse, knelpunten en 
oplossingsrichtingen 
Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor het algemeen welbevinden van ouderen. 
Toch zijn er in Nederland ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte 
mondgezondheid. Om (het risico op) mondproblemen zo klein mogelijk te houden is tijdige 
signalering en multidisciplinaire samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners 
noodzakelijk. Daarnaast zal de mondzorg beter toegankelijk moeten worden voor de kwetsbare 
oudere zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland. 
Nivel, 7 december 2021  
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Wat maakt het verschil? Over het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, 
homoseksuele en biseksuele jongeren. 
Welzijn LHB-jongeren blijft ondanks lichte verbetering achter op dat van heterojongeren. Lesbische, 
homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en 
leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren. De gezinssituatie en ervaringen op school spelen 
hierbij een rol. Dat is de conclusie van SCP-onderzoek naar verschillen in welbevinden, sociale 
relaties en leefstijl tussen jongeren met verschillende seksuele oriëntaties. LHB-jongeren kampen 
vaker met slaapproblemen en problematisch gebruik van sociale media en voelen zich bijna drie keer 
zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren. Ondanks een lichte verbetering en een afname van 
pesten blijft het welzijn van LHB-jongeren fors achter op dat van heterojongeren. Het SCP pleit voor 
doelgericht en passend beleid om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen. 
SCP, 10 december 2021  
 
Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit 
Betaalbare sociale kwaliteit is een fascinerend maar deels nog onontgonnen terrein. De routeplanner 
‘Op weg naar betaalbare sociale kwaliteit’ helpt gemeentelijke ambtenaren en managers en 
bestuurders van sociaal werkorganisaties snel op weg naar de nieuwste kennis en verheldert de 
kernbegrippen van betaalbare sociale kwaliteit. 
Movisie, 14 december 2021 
 
De basis op orde voor dak- en thuisloze jongeren 
Het aantal dak- en thuisloze jongeren in Nederland is hoog. Ondanks een recente daling is er sprake 
van een hardnekkig probleem. Naast het ontbreken van een woning hebben dak- en thuisloze 
jongeren vaak te maken met een combinatie van financiële, psychische en/of verslavingsproblemen 
en soms met een (licht) verstandelijke beperking. In het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 
(2019 – 2021) worden oplossingen ontwikkeld. 
Movisie, 14 december 2021 
 
Hoe kunnen wethouders de toegang tot hulp en ondersteuning verbeteren in de gemeentelijke 
context? 
In de zomer van 2021 zijn, in het kader van het Verbetertraject Toegang, gesprekken gevoerd met 
wethouders van deelnemende gemeenten. In deze gesprekken is ingezoomd op de rol en opvatting 
van de wethouder en de stand van zaken ten aanzien van toegang tot hulp en ondersteuning in de 
gemeente. Ook is er gesproken over de uitdagingen die gemeenten zien. 
Movisie, 15 december 2021 
Reclasseren in de buurt 
‘Samen zorgen voor veiligheid’, zo luidt de subtitel van dit rapport. Reclassering Nederland zet zich in 
om te voorkomen dat mensen (opnieuw) een delict plegen. Ze probeert zichzelf als organisatie 
daarin steeds te verbeteren. Met reclasseren in de buurt heeft Reclassering Nederland onderzocht 
hoe zij letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt kan komen. 
Movisie, 20 december 2021 
 
Peiling: Uitdagingen en vraagstukken rondom basisvaardigheden 
Welke vraagstukken en uitdagingen komen professionals tegen op het terrein van 
basisvaardigheden? Om hun behoeften in kaart te brengen heeft het Expertisepunt 
Basisvaardigheden aan de hand van een vragenlijst een peiling uitgezet. De antwoorden hierop zijn 
gebundeld in een rapportage. 
Movisie, 20 december 2021 
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Toolbox Zorg en werk in balans 
Verschillende lokale en regionale maatschappelijke (vrouwen)organisaties zetten zich in voor een 
samenleving waarin vrouwen en mannen gelijke kansen hebben om werk en zorg te combineren. Om 
de impact van deze organisaties te vergroten, bundelde  Movisie tools, methodieken en goede 
voorbeelden in een toolbox.   
Movisie, 21 december 2021 
 
Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2021: de mening van verpleegkundigen, 
verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg in vergelijking met 2019 
In het onderzoek gaven zorgverleners hun mening over de kwaliteit en veiligheid van de geboden 
zorg. De vragen over de kwaliteit van zorg gingen onder meer over de mogelijkheden voor het bieden 
van individuele zorgverlening. De vragen over de veiligheid gingen over het veiligheidsbeleid, de 
veiligheid van de zorgpraktijk en de veiligheidscultuur. Het rapport beschrijft ook de resultaten per 
sector en een reflectie daarop van kwaliteitsdeskundigen vanuit elk van die sectoren. 
Nivel, 23 december 2021 
 
Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) 2020 
Dit oordeel gaat over de ex-ante vergoeding voor zg-instellingen en kan worden gezien als aanvulling 
op het plausibiliteitsoordeel landelijke regelingen 2020 indirecte meerkosten COVID-Zvw van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de daarin opgenomen algemene toelichting, zoals gepubliceerd 
op 18 februari 2021. Hierin is een plausibiliteitsoordeel gegeven over de ex-ante onderdelen van de 
Regeling voor msz-accent, met uitzondering van de zg-instellingen. 
NZa, 23 december 2021 
 
Plausibiliteitsoordeel ex-post vergoeding indirecte meerkosten COVID wijkverpleging, geriatrische 
revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 2020 
Op 18 februari 2021, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een plausibiliteitsoordeel 
gepubliceerd over bovenstaande ex-ante onderdelen van de regeling. Het ex-post deel van de 
regeling is inmiddels ook uitgewerkt en daarom is een aanvullend oordeel nodig. 
NZa, 23 december 2021 
 
Plausibiliteitsoordeel ex-post vergoeding indirecte meerkosten COVID medisch specialistische zorg 
2020 (msz en msz-accent) 
Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft landelijke integrale compensatieregelingen opgesteld 
voor normatieve vergoedingen die betrekking hebben op medisch specialistische zorg (msz en msz-
accent) . Op 18 februari 2021, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) een 
plausibiliteitsoordeel gepubliceerd over bovenstaande ex-ante onderdelen van deze regelingen. Het 
ex-post deel van deze regelingen is inmiddels ook uitgewerkt en daarom is een aanvullend oordeel 
nodig. 
NZa, 23 december 2021 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 24 december 2021 
In afwachting van de ontwikkelingen rondom de omikronvariant blijft de NZa de komende weken 
met hoge intensiteit de toegankelijkheid van zorg monitoren. 
NZa, 24 december 2021 
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Burgerperspectieven 2021 | kwartaal 4. 
Nederlander maakt zich zorgen, en verlangt naar saamhorigheid. Nederlanders hechten, ook in een 
periode waarin ze het land voor grote maatschappelijke uitdagingen zien gesteld, sterk aan waarden 
als tolerantie, respect voor verschil en saamhorigheid. Over samenleven in de buurt zijn mensen 
positiever dan over samenleven in Nederland als geheel: samenleven in de buurt krijg als 
rapportcijfer een ruime zeven, samenleven in Nederland een zesje. Over Nederland als geheel maken 
ze zich zorgen, volgens 65% gaat het de verkeerde kant op met Nederland. Het vertrouwen in de 
politiek was laag in oktober 2021, en daarnaast maken burgers zich zorgen over onder andere 
corona, stijgende prijzen, de woningmarkt en een toenemende tweedeling in de maatschappij. Dat 
blijkt uit opinieonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt. 
SCP, 27 december 2021  

Thema Cure 
De Groene IC 
MVO Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar 
kansen en knelpunten om de Intensive Care-afdelingen in ziekenhuizen te verduurzamen. 
MVO, 28 januari 2021 
 
Analyse-De groene IC 
MVO Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS een verkenning uitgevoerd naar 
kansen en knelpunten om de Intensive Care-afdelingen in ziekenhuizen te verduurzamen. 
MVO Nederland, 28 januari 2021 
 
Zinnige Zorg Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu; aanleiding voor 2 standpunten ZIN, o.a. 
polysomnografie 
Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland vastgesteld dat verbeteringen mogelijk 
zijn in het zorgtraject voor mensen met obstructieve slaapapneu (OSA). De afspraken om deze 
verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu'. Het 
verbetersignalement stelt effectieve OSA-zorg die in het basispakket zit niet ter discussie. 
ZiNL, 9 maart 2021 
 
Rapportage Onplanbare Nachtzorg Wijkverpleging 
Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het kader voor Evaluatieonderzoek naar de 
implementatie van het kader voor toekomstbestendige wijkverpleging over onplanbare nachtzorg en 
de effecten daarvan 
Berenschot, 17 maart 2021 
 
Rapportage Verkenning naar traineeship in wijkverpleging 
Onderzoek naar de ontwikkeling van een traineeship voor wijkverpleegkundigen. Een traineeship kan 
volgens de onderzoekers bijdragen aan een verhoging van de instroom van wijkverpleegkundigen, 
het verminderen van uitval van startend wijkverpleegkundigen en ervoor zorgen dat startend 
wijkverpleegkundigen de tijd, begeleiding en veiligheid krijgen om zich te ontwikkelen in hun vak. 
Significant, 30 maart 2021 
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Handreiking en Stappenplan - Toeleiding naar vervolgzorg 
Het kan lastig zijn om passende vervolgzorg voor patiënten te organiseren na ontslag uit het 
ziekenhuis. Transferafdelingen doen hun best om de juiste wijkverpleging of (tijdelijke) 
verpleeghuiszorg te regelen, maar dat lukt niet altijd. ZN en V&VN hebben samen een stappenplan 
en handreiking ontwikkeld die transferverpleegkundigen en zorgbemiddelaars kunnen gebruiken om 
tot goede vervolgzorg te komen. 
Optima Forma, 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen medisch-specialistische zorg en 
inzichten uit Zorgbeeld - 4 maart 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de NZa wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 5 maart 2021 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen medisch-specialistische zorg en inzichten uit 
Zorgbeeld - 10 maart 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin zij een overzicht geeft van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. De NZa baseert zich hierbij op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. Een uitgebreidere monitor wordt maandelijks gepubliceerd, met extra 
informatie over productie en wachttijden. 
NZa, 11 maart 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de reguliere ziekenhuiszorg - 25 
maart 2021 
Het doel van dit rapport is om de doorgang van de reguliere zorg te monitoren tijdens de Covid-19 
pandemie. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht, en bevat zowel landelijke als regionale 
inzichten. In de rapporten tot en met januari 2021 werd gekeken naar de gehele coronaperiode. 
Vanaf februari 2021 focussen de rapporten op de periode vanaf de tweede golf, i.e. de periode vanaf 
week 38 van 2020. 
NZa, 26 maart 2021 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 18 maart 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin zij een overzicht geeft van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. Zij baseert zich hierbij op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. Een uitgebreidere monitor wordt maandelijks gepubliceerd, met extra 
informatie over productie en wachttijden. 
NZa, 19 maart 2021 
 
Micromodellering acute zorg 
Technische beschrijving van deelmodellen en data 
NZa, 24 maart 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg 
Het doel van dit rapport is om de doorgang van de reguliere zorg te monitoren tijdens de Covid-19 
pandemie. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht, en bevat zowel landelijke als regionale 
inzichten. In de rapporten tot en met januari 2021 werd gekeken naar de gehele corona-periode. 
Vanaf februari 2021 focussen de rapporten op de periode vanaf de tweede golf, i.e. de periode vanaf 
week 38 van 2020. 
NZa, 25 februari 2021 
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Gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 25 maart 2021 
'In deze rapportage geeft de NZa inzicht in de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg voor 
patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker. 
NZa, 26 maart 2021 
 
ZorgCijfers Monitor: 4e Kwartaalbericht 2020 kostenontwikkeling Zvw en Wlz 
Door zorguitval ivm de coronacrisis dalen de kosten van de reguliere zorg in de Zvw in 2020 met 4,7% 
ten opzichte van 2019. Dat is een daling van € 2,2 miljard. Daartegenover staan de extra 
coronakosten van € 3,9 miljard. Daardoor stijgen de totale gemaakte kosten in de Zvw stabiel met 
3,7%. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het vierde kwartaalbericht 2020 van de ZorgCijfers 
Monitor. 
ZiNL, 14 april 2021 
 
Netwerk van websites met informatie 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en 
gebruiksvriendelijkheid van de verbindingen tussen de websites (thuisarts.nl, apotheek.nl, 
geneesmiddeleninformatiebank.nl, en lareb.nl) van het NPI vanuit het perspectief van de 
websitebezoekers. 
Nivel, 5 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg - 27 januari 2021 
Samen met zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars, ZorgDomein, Dutch Hospital Data 
(DHD) en het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) heeft de NZa een overzicht 
gemaakt van het huidige aantal verwijzingen en de behandelingen die de afgelopen jaren in deze 
periode hebben plaatsgevonden. 
NZa, 28 januari 2021 
 
Monitor contracten medisch-specialistische zorg 2019 
In deze monitor leest u de analyse van 570 ziekenhuiscontracten en 70 contracten met zelfstandige 
behandelcentra (zbc’s) die zijn afgesloten in 2019, aangevuld met bevindingen uit tien interviews met 
zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s). 
NZa, 29 januari 2021 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medische specialistische zorg 
en inzichten uit Zorgbeeld - 3 februari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de NZa wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 4 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medische specialistische zorg 
en inzichten uit Zorgbeeld - 11 februari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de NZa wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 11 februari 2021 
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Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen medisch-specialistische zorg en inzichten uit 
Zorgbeeld - 17 februari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteren wij wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 17 februari 2021 
 
Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
De evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijst uit dat deze wet 
daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen, namelijk het versterken van de 
positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Maar de evaluatie laat ook zien dat 
er nog punten ter verbetering zijn.   
Nivel, 22 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid www.nza.nl 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar http://www.nza.nl is afgerond op 26 oktober 2020. Dit 
onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde 
toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en 
de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting. 
NZa, 11 februari 2021 
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid werkenbijdenza.nl 
Dit rapport is een aanvulling op het reeds uitgevoerde WCAG 2.0 onderzoek. De scope en sample van 
dit onderzoek zijn gelijk aan die van de 2.0 rapportage en staan in dat rapport vermeld. Om u een 
goed beeld te geven van de nieuwe succescriteria voor WCAG 2.1 ontvangt u deze aparte rapportage 
van ons. In dit rapport worden enkel de 2.1 succescriteria besproken. 
NZa, 17 februari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg 
en inzichten uit Zorgbeeld - 7 januari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de NZa wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 7 januari 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen medisch-specialistische zorg en 
inzichten uit Zorgbeeld - 14 januari 2021 
Met dit ‘tussentijdse rapport’ presenteert de NZa wekelijks de cijfermatige ontwikkelingen in 
verwijzingen van de huisarts naar het ziekenhuis. De interpretatie zal alleen in de maandelijks 
rapportages toegevoegd worden. 
NZa, 14 januari 2021 
 
Monitor contracten medisch-specialistische zorg 2019 
Monitor van de Nza over de inhoud van contracten in de medische-specialistische zorg in 2019 
NZa, 26 januari 2021 
 
WOR 1016 Groot Onderhoud fysiotherapie diagnose groepen (FDG's) 
Onderzoek naar aanpassingen aan de fysiotherapie diagnosegroepen (FDG’s) in het 
risicovereveningsmodel voor de somatische zorgkosten. Het Groot Onderhoud FDG’s is er op gericht 
om de indeling van verzekerden in de FDG’s te actualiseren aan de hand van ontwikkelingen in de 
fysiotherapiesector en enkele specifieke onderzoeksvragen. 
8 maart 2021 
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WOR 1022 - Onderzoek restprobleem risicoverevening fase 3 - Gezonde verzekerden 
Dit onderzoek is onderdeel van een reeks onderzoeken naar de restproblemen in de 
risicoverevening. Het onderhavige onderzoek verkent de (over)compensatie van gezonde 
verzekerden in het risicovereveningsmodel. 
7 april 2021 
 
WOR 1027 Groot Onderhoud farmacie kosten groepen (FKG's) 
Onderzoek naar aanpassingen aan de farmacie kosten groepen (FKG’s) in het risicovereveningsmodel 
voor de somatische en ggz zorgkosten. Het groot onderhoud FKG’s is er op gericht om de indeling van 
verzekerden in de FKG’s te actualiseren aan de hand van ontwikkelingen in de geneesmiddelensector 
en enkele specifieke onderzoeksvragen. 
30 april 2021 
 
Voortgangsrapportage 
Ondersteuning regionale aanpak tekorten arbeidsmarkt huisartsenzorg 
Rebelgroup, 1 mei 2021 
 
Kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag 
Voor inrichting en professionalisering van het meldpunt 
GGD GHOR, 1 april 2021 
 
Evaluatie bij Subsidieregeling donatie bij leven 
De hoofdvraag van de evaluatie is of er onnodige financiële barrières voor het doneren bij leven door 
de Subsidieregeling weggenomen worden (die niet elders worden weggenomen) en welke 
oplossingsrichtingen er zijn voor de ervaren belemmeringen. 
KWINK groep, 16 april 2021 
 
Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars 
Rapport beschrijft de uitkomsten van de derde controlereeks die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
heeft gedaan naar de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen. 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg 29 april 2021 
Het doel van dit rapport is om de doorgang van de reguliere zorg te monitoren tijdens de Covid-19 
pandemie. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht, en bevat zowel landelijke als regionale 
inzichten. 
NZa, 29 april 2021  
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 29 april 2021 
In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg voor 
patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker. Dit rapport is een gezamenlijk product van NZa, 
RIVM, IKNL, PALGA, DICA, DHD, ZorgDomein en SONCOS en maakt dankbaar gebruik van 
verschillende bronnen die zijn aangereikt. 
NZa, 29 april 2021  
 
Analyse coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 17 mei 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin een overzicht gegeven wordt van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. Dit is gebaseerd op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. Een uitgebreidere monitor wordt maandelijks gepubliceerd, met extra 
informatie over productie en wachttijden. 
NZa, 20 mei 2021  
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Gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg - 27 mei 2021 
Het doel van dit rapport is om de doorgang van de reguliere zorg te monitoren tijdens de Covid-19 
pandemie. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht en bevat zowel landelijke als regionale 
inzichten. 
NZa, 28 mei 2021 
 
Onderhoud regiomodel GGZ risicoverevening 
Onderzoek om het regiocriterium in het risicovereveningsmodel voor de GGZ te actualiseren en 
verbeteren. 
Significant/APE, 1 juni 2021  
 
Monitor medisch-specialistische zorg 2021 
De monitor geeft inzicht in contractering 2020 en 2021, gevolgd door een aanvullend onderzoek naar 
gelijk gerichtheid en financiële prikkels in de afspraken tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en 
medisch specialisten 
NZa, 2 juni 2021 
 
Pre-Overall Toets risicoverevening 
In dit onderzoek worden de (potentiële) modelverbeteringen uit voorgaande onderzoeken (WOR 
1016, WOR 1027 en WOR 1022) samengevoegd. 
ESHPM, 3 juni 2021 
 
Monitor medisch-specialistische zorg 2021 : inzicht in contractering, gelijkgerichtheid en financiële 
prikkels in 2020 en 2021 en kostenontwikkeling in 2019 (incl. dure geneesmiddelen) 
De monitor geeft eerst een beeld van de contractering in 2020 en 2021. Gevolgd door een 
aanvullend onderzoek naar gelijkgerichtheid en financiële prikkels in de afspraken tussen 
zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten. Tot slot wordt er een overzicht van de 
uitgaven aan medisch-specialistische zorg inclusief dure geneesmiddelen in 2019 gegeven. 
NZa, 3 juni 2021 
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 31 mei 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa wekelijks deze rapportage waarin zij een overzicht geeft  van actuele verwijzingen en 
informatie over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. Zij baseert zich hierbij op informatie van 
ZorgDomein en Zorgbeeld. 
NZa, 4 juni 2021 
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld - 7 juni 2021 
Tot nu toe is dit rapport wekelijks gepubliceerd. Vanaf volgende week zal dit rapport nog maar één 
keer in de twee weken worden gepubliceerd. 
NZa, 10 juni 2021  
 
Advies Governance en Financiering 
Project Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen. 
ZiNL, 10 juni 2021 
 
Conversieonderzoek risicoverevening, bekostiging GGZ 
Onderzoek n.a.v. de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel voor de GGZ in 2022. Dit onderzoek 
gaat in op de benodigde kosten en kenmerkenconversie voor de risicoverevening. 
KPMG, 8 juni 2021  
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Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel 
Dit document ziet op de laatste stap in de totstandkoming van de tarieven: de concrete invulling van 
de tariefberekening voor elke prestatie. 
NZa, 11 juni 2021  
 
Advies Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen 
ZiNL heeft een advies opgesteld over vaccinatiezorg voor medische risicogroepen in de Zvw. Diverse 
medische risicogroepen, zoals patiënten met een verminderde afweer, ontvangen niet altijd de 
vaccinaties die voor hen noodzakelijk zijn of krijgen dit niet vergoed. Dit rapport geeft advies over 
verbetering van vaccinatiezorg voor medische risicogroepen die onder de Zvw valt. 
ZiNL, 11 juni 2021  
 
Analyse van de coronacrisis voor verwijzingen msz en inzichten uit Zorgbeeld -17 juni 2021 
Tot nu toe is dit rapport wekelijks gepubliceerd. Vanaf deze week zal dit rapport nog maar één keer 
in de twee weken worden gepubliceerd. 
NZa, 17 juni 2021 
 
De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2021: Een herhaald onderzoek 
onder aios en alumni 
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het derde landelijke onderzoek naar de mening van aios en 
alumni over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In 2012 is voor het eerst 
vragenlijstonderzoek verricht onder deze groepen en in 2016 is dit onderzoek herhaald. Dit jaar is 
niet alleen vragenlijstonderzoek gedaan, maar is ook kwalitatief bij alumni geïnventariseerd (via 
focusgroepen) wat volgens hen de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de opleiding. Hiermee is  
een extra verdieping en toets van de vragenlijst toegevoegd aan het onderzoek. 
Nivel, 21 juni 2021 
 
IKZ jaarrapportage Signalen fraude in de zorg 2020 
Voor u ligt het rapport Signalen fraude in de zorg 2020. 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 2020 door de partners zijn 
samengebracht, gedeeld en verrijkt binnen het IKZ. 
NZa, 28 juni 2021 
 
Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2020 
In dit rapport staan de bevindingen over het jaar 2020.  
NZa, 29 juni 2021  
 
Substantieel potentieel 
Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde 
voorwaarden 
SiRM, 25 juni 2021 
 
Onderzoek aanvullende verzekeringen 
Update van onderzoek januari 2019 
Zorgweb, 11 mei 2021 
 
Alliantie Ervaringsdeskundigheid in de Jeugdtransgenderzorg 
Visiedocument Alliantie Ervaringsdeskundigheid in de Jeugdtransgenderzorg 
Stg Transgender Netwerk Nederland, 28 juni 2021 
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Voorstel subclusters 
Rapportage 'naar een voorstel van subclusters 
SiRM, 15 maart 2021 
 
Alternatieve bronnen voor zorgvraagtypering 
Rapportage 'alternatieve bronnen voor zorgvraagtypering, inventarisatie gebruik OQ45 als inpunt 
voor zorgvraagtypering 
SiRM, 26 maart 2021 
 
Alternatieve bronnen voor zorgvraagtypering 
Rapportage 'alternatieve bronnen voor zorgvraagtypering, inventarisatie gebruik MATE als input voor 
zorgvraagtypering 
SiRM, 26 maart 2021 
 
Onderzoek inzicht scenario's kosteloos en anoniem 113 
Scenario’s voor anoniem en kosteloos bellen naar het nummer 113 
Dialogic Innovatie& Interactie, 30 april 2021 
 
Onderzoek evaluatie inzet zelfmoordpreventienummers 0800-0113 en 113 
Evaluatie inzet zelfmoordpreventie-nummers 0800-0113 en 113 
Panteia BV, 29 juni 2021 
 
Financiële scenario’s 113 Zelfmoordpreventie 
Onafhankelijk onderzoek inzichtelijk maken financiële scenario's 113 Zelfmoordpreventie voor het 
bieden van adequate hulpverlening in het licht van suïcidepreventie 
Van Berkel Professionals, 2021 
 
Model tekstblokken voor samenwerkingsovereenkomsten in de wijkverpleging 
Parker Advocaten, 2021 
 
Onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van de elektronische medicatieoverdracht 
Dit rapport betreft een analyse van de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van de 
elektronische medicatieoverdracht op basis van de herziene richtlijn ´Overdracht van 
medicatiegegevens in de keten ´en de bijbehorende informatiestandaarden. Naast de 
maatschappelijke impact is tevens de impact voor de betrokken zorgsectoren onderzocht. Het gaat 
hierbij om de kosten, baten en haalbaarheid van de implementatie van medicatieoverdracht in de 
huisartsenzorg, de openbare farmacie, de medisch specialistische zorg, de VVT, de geestelijke 
gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de trombosezorg en de mondzorg.  
Ecorys, 14 juni 2021 
 
Voortgang Preventie in het Zorgstelsel | Tweede Kamer der Staten-Generaal 
In opdracht van het Ministerie van VWS heeft Wageningen Universiteit een bestuurskundig 
onderzoek uitgevoerd naar het 12-jarige beleidsproces waarin de betaaltitel GLI tot stand is 
gekomen, en die in werking trad op 1 januari 2019. In het rapport geven onderzoekers een 
gedetailleerde procesreconstructie en analyse van de totstandkoming van het landelijke beleidskader 
voor de GLI als coördinatie instrument. Om te kunnen duiden wat de betekenis is van de GLI ten 
opzichte van het staande preventie en zorgbeleid hebben ze de GLI geanalyseerd in relatie tot het 
institutionele kader van de Zvw. 
19 februari 2021 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/15/naar-een-voorstel-voor-subclusters
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/26/alternatieve-bronnen-voor-zorgvraagtypering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/26/alternatieve-bronnen-voor-zorgvraagtypering
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/13/scenarios-bekostiging-hulplijn-113-voor-preventie-zelfdoding-en-evaluatie-inzet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/13/scenarios-bekostiging-hulplijn-113-voor-preventie-zelfdoding-en-evaluatie-inzet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/13/scenarios-bekostiging-hulplijn-113-voor-preventie-zelfdoding-en-evaluatie-inzet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/07/13/modellen-samenwerkingsovereenkomsten-in-de-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/14/mkba-medicatieoverdracht
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/14/mkba-medicatieoverdracht
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13482&did=2021D28705


Vervolg monitor maximering GVS bijdragen 
Het kabinet heeft de eigen bijdrage geneesmiddelen gemaximeerd op 250 euro per persoon per jaar. 
De minister voor MZS heeft toegezegd de gevolgen te monitoren. 
SFK, 22 juni 2021 
 
Onderzoek restrisico I-B 
Onderzoek naar de doelen en uitgangspunten van de risicoverevening. WOR 1019, WOR 1030a en 
WOR 1030b dienen in samenhang te worden bezien. 
Equalis, 20 mei 2021 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere ziekenhuiszorg - 29 juni 2021 
Het doel van dit rapport is om de doorgang van de reguliere zorg te monitoren tijdens de Covid-19 
pandemie. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht en bevat zowel landelijke als regionale 
inzichten. 
NZa, 1 juli 2021 
 
Analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de oncologische zorg - 30 juni 2021 
In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de gevolgen van COVID-19 op de reguliere zorg voor 
patiënten met een (mogelijke) vorm van kanker. Dit rapport is een gezamenlijk product van NZa, 
RIVM, IKNL, PALGA, DICA, DHD, ZorgDomein en SONCOS en maakt dankbaar gebruik van 
verschillende bronnen die hen zijn aangereikt. 
NZa, 1 juli 2021 
 
Verantwoording tarieven Zorgprestatiemodel - b-release 
Dit document ziet op de laatste stap in de totstandkoming van de tarieven: de concrete invulling van 
de tariefberekening voor elke prestatie. 
NZa, 1 juli 2021 
 
Verkennend onderzoek Toegankelijkheid openbare apotheekzorg 
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 
toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. Aanleiding voor het onderzoek is een brief van cao-
partijen. Daarin geven zij aan dat de gecontracteerde tarieven onvoldoende ruimte bieden voor 
marktconforme loonontwikkelingen in de sector. Volgens de cao-partijen draagt dit bij aan 
oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk. Deze arbeidsmarktproblematiek kan 
gevolgen hebben voor de continuïteit van apotheekzorg voor de patiënt. 
NZa, 6 juli 2021 
 
Addendum: Samenvatting verdiepende vragen organisatie onplanbare nachtzorg 
Onderzoek gedaan naar de implementatie en effecten van het landelijke kader voor 
toekomstbestendige wijkverpleging over onplanbare nachtzorg.  
Berenschot, 7 juli 2021  
 
Gevolgen van de coronacrisis voor verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg en druk op de 
zorg - 15 juli 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de NZa deze rapportage waarin een overzicht wordt gegeven van actuele verwijzingen en informatie 
over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. 
NZa, 15 juli 2021 
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Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten huisartsenzorg 2020 
ZN heeft samen met de LHV, de VPH en InEen landelijke afspraken gemaakt om huisartsen in 2020 te 
compenseren voor de financiële consequenties als gevolg van COVID. Dit oordeel ziet op de 
plausibiliteit van de vergoeding voor indirecte meerkosten van €2,25. 
NZa, 26 juli 2021 
 
Monitor macroimpact zorgprestatiemodel 20210722 
In de brief over de monitor macro impact zorgprestatiemodel worden de resultaten van de monitor 
kort toegelicht en de maatregelen en afspraken die deze verantwoorde transitie waarborgen 
benoemd. 
NZa, 28 juli 2021 
 
Stip op de horizon voor de geboortezorg 
Gezondheid van zwangere vrouw en kind als startpunt voor visie op bekostiging 
Common Eye, 30 augustus 2021 
 
Spoorboekje integrale bekostiging geboortezorg 
Dit spoorboekje bevat de meest prominente uitvoeringsvraagstukken en oplossingsrichtingen 
rondom integrale bekostiging geboortezorg. 
KPMG, 27 augustus 2021 
 
Gevolgen coronacrisis voor verwijzingen naar de msz en druk op de zorg - 26 juli 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de Nza deze rapportage waarin een overzicht wordt gegeven van actuele verwijzingen en informatie 
over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. 
NZa, 29 juli 2021 
 
Gevolgen coronacrisis voor verwijzingen naar de msz en druk op de zorg - 9 augustus 2021 
Om actueel zicht te houden op recente ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg, publiceert 
de Nza deze rapportage waarin een overzicht wordt gegeven van actuele verwijzingen en informatie 
over capaciteit en druk op (ziekenhuis)zorg. 
NZa, 12 augustus 2021 
 
Medicatieverificatie bij ontslag: nieuwe benadering vanuit een Safety-I en Safety-II perspectief: derde 
evaluatie van het VMS thema 
Dit project is uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met Amsterdam  
Public Health (APH) research institute en maakt onderdeel uit van de Monitor patiëntveiligheid 
2019/2022. Dit rapport geeft inzicht in de implementatie van medicatieverificatie bij ontslag en biedt 
aanknopingspunten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren. 
Nivel, 18 augustus 2021 
 
GVS-advies roxadustat (Evrenzo®) bij de behandeling van bloedarmoede bij chronische nierschade 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel roxadustat opgenomen kan worden in het GVS. Een 
geneesmiddel wordt alleen vergoed als het in het GVS is opgenomen. Roxadustat kan worden 
gebruikt bij de behandeling van volwassenen met symptomatische anemie (bloedarmoede) bij 
chronische nierschade. Het Zorginstituut adviseert de minister om roxadustat op te nemen op bijlage 
1B van het GVS. 
ZiNL, 3 september 2021 
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GVS-advies drospirenon/estetrol (Drovelis®) 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het middel drospirenon/estetrol opgenomen kan worden in 
het GVS. Een geneesmiddel wordt alleen vergoed als het in het GVS is opgenomen. 
Drospirenon/estetrol is een anticonceptiemiddel dat mondeling wordt ingenomen. Dit middel is 
onderling vervangbaar met de anticonceptiva in het GVS. Het Zorginstituut adviseert om 
drospirenon/estetrol in dat cluster van het GVS te plaatsen. 
ZiNL, 31 augustus 2021 
 
Zinnige Zorg - Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of 
longembolie 
Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen 
het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan van gekoppelde gegevens uit 
huisartsendossiers en declaraties van medisch-specialistische zorg. Dit onderzoek vond plaats om na 
te gaan hoe de nazorg wordt geboden bij diepe veneuze trombose (DVT) of longembolie (LE). 
ZiNL, 25 augustus 2021 
 
Standpunt Oncotype bij vroeg stadium borstkanker 
Het Zorginstituut concludeert dat de genexpressietest Oncotype DX® kan worden vergoed uit het 
basispakket. De test is bedoeld voor vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker. Met de test 
kan na een operatie bekeken worden of een nabehandeling met chemotherapie zinvol is. Op basis 
van de testuitslag kan de patiënt samen met de arts bepalen of chemotherapie wel of niet wordt 
ingezet. De test wordt vanaf 10 augustus 2021 vergoed. 
ZiNL, 11 augustus 2021 
 
GVS-advies weesgeneesmiddel tafamidis (Vyndaqel®) bij de behandeling van transthyretine-
amyloïdose met cardiomyopathie (ATTR-CM) 
Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg tafamidis niet te vergoeden uit het 
basispakket, tenzij de prijs met minimaal 50% daalt én er afspraken worden gemaakt over gepast 
gebruik. Tafamidis is een geneesmiddel voor mensen de ziekte ATTR-CM. Behandeling met het 
middel zorgt ervoor dat een patiënt minder snel achteruitgaat en een kleinere kans op sterven heeft. 
ZiNL, 11 augustus 2021 
 
Pakketadvies avelumab (Bavencio®) bij de behandeling van blaaskanker 
Zorginstituut heeft beoordeeld of avelumab uit het basispakket vergoed moet worden. Dit is een 
geneesmiddel voor volwassenen met lokaal gevorderd of uitgezaaid urotheelcelcarcinoom 
(blaaskanker). De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van avelumab in de sluis voor dure 
geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat avelumab voor deze vorm van kanker effectief is, 
maar vanwege de hoge prijs adviseert men om avelumab pas op te nemen in het pakket na 
prijsonderhandelingen. 
ZiNL, 21 juli 2021 
 
Pakketadvies sluisgeneesmiddel betibeglogene autotemcel (Zynteglo®) voor de behandeling van een 
vorm van erfelijke bloedarmoede 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of betibeglogene autotemcel (beti-cel) vergoed moet worden. Dit 
geneesmiddel is voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met bèta-thalassemie. De 
behandeling met beti-cel werkt bij patiënten die ermee zijn behandeld, maar er is meer onderzoek 
nodig. De onzekerheid staat niet in verhouding tot de hoge prijs van beti-cel. Daarom adviseert het 
Zorginstituut de minister om het middel pas op te nemen in het basispakket na onderhandelingen 
over de prijs. 
ZiNL, 21 juli 2021 
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Zinnige Zorg - Verbetersignalement Maagklachten 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor mensen met Maagklachten. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren 
staan in het 'Verbetersignalement Maagklachten'. 
ZiNL, 13 juli 2021 
 
Pakketadvies niraparib (Zejula®) bij eierstokkanker 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het sluisgeneesmiddel niraparib vergoed moet worden. 
Niraparib is bedoeld voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met een specifieke 
vorm van eierstokkanker. Het Zorginstituut adviseert de minister om niraparib alleen voor een 
subgroep op te nemen in het pakket. De minister voor Medische Zorg heeft in juli 2021 besloten ons 
advies over te nemen. 
ZiNL, 24 juni 2021 
 
Advies Kwaliteitsraad Passende Zorg 
De RvB van Zorginstituut Nederland heeft de Kwaliteitsraad gevraagd een dialoogbijeenkomst 
Passende Zorg te organiseren en te adviseren over de vervolgstappen van de beweging Passende 
Zorg. De Kwaliteitsraad heeft naar aanleiding van dat verzoek het Advies Passende Zorg opgesteld. 
Dit advies beschrijft welke vervolgstappen nodig en gewenst zijn om passende zorg in de praktijk te 
stimuleren. 
ZiNL, 30 juli 2021 
 
ZorgCijfers Monitor: 1e Kwartaalbericht 2021 kostenontwikkeling Zvw en Wlz 
De kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) lijken weer op een normaal niveau te komen in de loop 
van 2021. Vergeleken met 2020 dalen de verwachte extra coronakosten. De geleverde zorg lijkt in 
sommige sectoren weer terug te keren naar het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit de 
voorlopige cijfers van de ZorgCijfers Monitor over het eerste kwartaal van 2021 van Zorginstituut 
Nederland. 
ZiNL, 14 juli 2021 
 
Eigen betalingen voor hulpmiddelgebruikers 
Een vragenlijstonderzoek 
Nivel, 30 juli 2021 
 
Implementatie van Kijksluiter in de apotheek: een vragenlijstonderzoek onder apothekers 
Dit rapport beschrijft een onderzoek over Kijksluiter onder openbaar apothekers. Kijksluiter is een 
bibliotheek van animatievideo’s die de informatie uit de officiële bijsluiter van geneesmiddelen 
bevatten. In 2019 is Kijksluiter op grote schaal geïmplementeerd in apotheken. Er is o.a. onderzocht 
hoeveel apotheken Kijksluiter aanbieden en aan hoeveel en aan welke patiënten zij dat doen. Ook is 
onderzocht hoe apothekers de implementatie van Kijksluiter in de apotheek hebben ervaren, en of 
het opnemen in de dagelijkse routine bepaalde belemmeringen of bevorderingen kent. 
Nivel, 2 september 2021  
 
Borging toegang mgz voor Wlz-cliënten door zorgkantoren (deelrapport Toezicht op de langdurige 
zorg) 
In 2021heeft de NZa een onderzoek uitgevoerd naar wat de zorgkantoren doen om de toegang tot 
medisch-generalistische zorg (mgz) te borgen voor cliënten met een indicatie voor zorg uit de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Medisch-generalistische zorg is geneeskundige zorg zoals huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde (SO), artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) en de hen 
ondersteunende beroepsgroepen (bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist) in samenspel plegen te 
bieden. 
NZa, 13 september 2021  
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Brief VWS toegankelijkheid ambulancezorg 
Covid-19 heeft een zware wissel getrokken op de toegankelijkheid van zorg. Ook de 
ambulancezorgsector is hard geraakt door de coronacrisis. De voorlopige responstijdpercentages 
over het jaar 2020 laten een daling zien ten opzichte van de definitieve responstijdpercentages uit 
2019. Deze lagere responstijdpercentages hebben niet geresulteerd in signalen over de 
toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. In deze brief licht de NZa hun bevindingen toe. 
NZa, 13 september 2021  
 
De Transparantiemonitor 2020/2021. Verschillende invullingen van transparantie, maar ook 
gezamenlijk richting de toekomst: een overkoepelend rapport 
Met een transparant zorgsysteem is informatie over behandelingen en zorgaanbieders - en de 
kwaliteit daarvan - toegankelijk voor zorggebruikers. Als patiënten goed geïnformeerd zijn kunnen zij 
zelf meer regie in handen nemen en de juiste keuzes maken omtrent hun medische zorg. Binnen de 
Transparantiemonitor 2018-2022 onderzoekt het Nivel herhaaldelijk wat de stand van zaken is 
omtrent transparantie in de zorg en hoe transparantie bijdraagt aan de best passende zorg voor 
patiënten. 
Nivel, 13 september 2021 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Leeftijdsgebonden maculadegeneratie 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). De afspraken om 
deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Leeftijdsgebonden 
maculadegeneratie’. 
ZiNL, 14 september 2021  
 
Brief VWS Advies over verder versoepelen maatregelen i.r.t. toegankelijkheid zorg 
Sinds het najaar van 2020 monitort de NZa de druk op de (kritiek) planbare zorg. Op basis van de 
data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal wordt zichtbaar dat de huidige IC-druk 
ervoor zorgt dat de (kritiek) planbare zorg nog niet altijd volgens planning wordt geleverd. Op dit 
moment is dat het geval bij zeven ziekenhuizen. De IC-druk wordt niet alleen veroorzaakt door Covid-
zorg, maar ook door ander letsel en het RS-virus. In deze brief adviseert de NZa, VWS om bij 
eventuele versoepelingen van de geldende coronamaatregelen rekening te houden met de druk op 
de planbare zorg en daarmee de toegankelijkheid ervan. 
NZa, 15 september 2021  
 
Personele bezetting en patiëntveiligheid in de medisch specialistische ziekenhuiszorg: een verkenning 
van de wetenschappelijke literatuur en synthese van openbare cijfers in Nederland. 
Knelpunten in de personele bezetting in de zorg worden vaak in direct verband gebracht met 
verminderde patiëntveiligheid. Daarbij draait het niet alleen om het aantal ‘handen aan het bed’. Uit 
recent onderzoek van het Nivel blijkt dat ook kwalitatieve aspecten van de personele bezetting van 
groot belang zijn. Het verlagen van de werkdruk en verbeteren van de werkomgeving komen naar 
voren als kansen voor het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. 
Nivel, 17 september 2021 
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De Transparantiemonitor 2020/2021. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een 
vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers 
De afgelopen drie jaar is er niet veel veranderd in de mate waarin zorggebruikers informatie zoeken 
en vinden over gezondheid en zorgorganisaties. Wel zien we dat de bronnen die zij hiervoor 
gebruiken, enigszins veranderen. Zo wordt de website Thuisarts.nl vaker gebruikt. Verder ervaren 
patiënten dat zij niet altijd betrokken worden door hun arts bij het kiezen voor een behandeling; 
gezamenlijke besluitvorming blijft een uitdaging. Dit blijkt uit onderzoek binnen de 
Transparantiemonitor 2020-2021 van het Nivel. 
Nivel, 20 september 2021  
 
Veranderingen in de urgentietoekenning door de triagist na wijzigingen in de triagecriteria 
Nederlandse Triage Standaard: de resultaten van zes verschillende ingangsklachten. 
De Nederlandse Triage Standaard is continue in ontwikkeling om de triage voor een bezoek aan de 
huisartsenpost te verbeteren. De triage wordt zo goed mogelijk afgestemd op de zorgvraag en de 
urgentie van de patiënt. Dankzij recente wijzigingen in de triagecriteria kon de triagist op de 
huisartsenpost een betere inschatting maken van de urgentie, waardoor vaker de juiste 
urgentiecategorie werd toegekend. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de stichting 
Nederlandse Triage Standaard. 
Nivel, 21 september 2021  
 
De Transparantiemonitor 2020/2021. Het artsenperspectief op transparantie in de zorg. Een 
vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch specialisten. 
Artsen staan over het algemeen open voor de verschillende manieren waarop aan transparantie in 
de zorg wordt gewerkt. Bijvoorbeeld via online informatievoorziening over aandoeningen en 
behandelingen en kwaliteitsregistraties voor kwaliteitsverbetering. Sommige aspecten van 
transparantie kunnen echter op meer draagvlak rekenen dan andere. Dit blijkt uit onderzoek binnen 
de Transparantiemonitor 2020-2021 van het Nivel. 
Nivel, 23 september 2021  
 
De Transparantiemonitor 2020/2021. PROMs: hoe dragen PROMs in de medisch-specialistische zorg 
bij aan transparantie en de best passende zorg voor patiënten? 
PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten waarmee patiënten gevraagd wordt 
naar aspecten van gezondheid, zoals angst, pijn en het functioneren in werk, sport of huishouden. Er 
is rond het gebruik van PROMs veel vooruitgang geboekt in de medisch-specialistische zorg; vrijwel 
alle ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken werken op enige manier met deze vragenlijsten 
voor patiënten. Wel spelen steeds dezelfde knelpunten op bij de implementatie van PROMs. 
Niettemin is de belangstelling voor PROMs groot en blijven initiatiefnemers gemotiveerd. Dit blijkt uit 
de Transparantiemonitor 2020-2021 van het Nivel. 
Nivel, 24 september 2021  
 
De Transparantiemonitor 2020/2021. Thuisarts.nl en ZorgkaartNederland: hoe dragen beide 
publiekswebsites bij aan transparantie en de best passende zorg voor patiënten in specifiek de 
ziekenhuiszorg? 
Publiekswebsites als Thuisarts.nl en ZorgkaartNederland kunnen bijdragen aan transparantie in de 
zorg en ondersteunen patiënten bij het vinden van de best passende zorg. Voor de ziekenhuiszorg 
ontwikkelen beide initiatieven zich steeds verder, al is er ook ruimte voor verdere groei. Dit blijkt uit 
onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel. 
Nivel, 27 september 2021  
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Overkoepelende samenvatting van drie pilots verduurzaming en hun einddocumenten. 
In het kader van de Green Deal Duurzame zorg heeft Intrakoop in opdracht van het Ministerie van 
VWS een aantal pilots uitgevoerd. Over het verduurzamen van voeding in de zorg, over duurzaam 
beheer en onderhoud van technische installaties en over afscheiding. In dit document wordt de 
opdracht en uitkomst samengevat en de samenhang tussen de 3 pilots toegelicht. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Verduurzaming voeding 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met voedingsdeskundigen en een groep ziekenhuizen en 
zorginstellingen, gekeken naar welke mogelijkheden er zijn om voeding in de zorg te verduurzamen 
en specifieker: hoe de ‘eiwittransitie’ in de praktijk te brengen (meer plantaardige en minder dierlijke 
eiwitten). 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage pilot Verduurzaming voeding: Overzicht van de adviezen. 
Dit is een bijlage bij 'Einddocument pilot Verduurzaming Voeding' en bevat op een aantal 
onderwerpen praktische adviezen om binnen een zorginstelling met de 'eiwittransitie' aan de slag te 
gaan. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Duurzaam beheer en onderhoud 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met (technische) deskundigen en een groep zorginstellingen, 
gekeken naar de bestaande technische (gebouwgebonden) voorzieningen en welke mogelijkheden er 
zijn om het beheer & onderhoud daarvan te verduurzamen. Binnen de zorg is er veel aandacht voor 
het verduurzamen en energiezuiniger maken van de gebouwen. Een volgende stap is te gaan werken 
aan de verduurzaming van de technische installaties in de gebouwen. Naast het verduurzamen is de 
kwaliteit van het binnenklimaat een zeer belangrijke factor: het welbevinden van de cliënt, bewoner 
of patiënt staat namelijk altijd voorop in de zorg! 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage Pilot Duurzaam beheer en onderhoud: Overzicht van 18 onderhoudsacties 
(verduurzamingsmaatregelen) 
Dit is een bijlage bij 'Einddocument pilot Duurzaam beheer en onderhoud' en bevat een overzicht van 
18 concrete maatregelen en hun impact, om onderhoud en beheer te verduurzamen. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Einddocument Pilot Afvalscheiding PMD 
In deze pilot heeft Intrakoop samen met facilitaire medewerkers van 4 zorginstellingen uit de 
langdurige zorg, kennispartners en leveranciers, gekeken naar diverse uitdagingen rond 
afvalscheiding en oplossingen daarvoor in kaart gebracht. In de thuissituatie wordt heel vaak al afval 
gescheiden. Het scheiden van bedrijfsafval blijkt echter een stuk complexer. De pilot heeft een plan 
van aanpak opgeleverd waarmee zorgorganisaties hun verschillende afvalstromen beter geschikt 
kunnen maken voor recycling. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Bijlage pilot Afvalscheiding PMD: Stappenplan 
Dit is een bijlage bij Einddocument pilot Afvalscheiding PMD. Het is een stappenplan waarmee 
zorgorganisaties het scheiden van PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) uit de restafval-
stroom kunnen implementeren. 
Intrakoop, 27 september 2021 
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Bijlage pilot Afvalscheiding PMD: Communicatieplan 
Dit is een bijlage bij Einddocument pilot Afvalscheiding PMD. Het is een communicatieplan dat 
zorgorganisaties een leidraad biedt om andere medewerkers en betrokkenen (zoals cliënten) te 
informeren als een instelling op een of meer locaties aan de slag wil gaan met het inrichten of 
verbeteren van de (rest)afvalstroom. 
Intrakoop, 27 september 2021 
 
Rapportage rondje langs de regio's 
Sinds 2019 is de NZa op initiatief van een aantal regio’s actief bij meerdere regionale experimenten. 
De NZa stimuleert het leveren van passende zorg waaronder het beter benutten van innovatie en 
preventie in de regio. Dit wordt gedaan door o.a. het leggen van bestuurlijke verbindingen, bijdragen 
aan datagedreven werken en advisering op het gebied van communicatie en strategie. In deze 
rapportage wordt ingegaan op de vragen: hoe staan de regionale experimenten ervoor? En waar 
focussen we op als NZa? 
NZa, 28 september 2021  
 
Goede zorg voor mensen met multimorbiditeit: handvatten voor de ontwikkeling en evaluatie van 
zorg voor mensen met meerdere chronische aandoeningen. 
Het Nivel heeft een handleiding ontwikkeld om huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn 
te ondersteunen in het bieden van persoonsgerichte zorg aan mensen met meerdere chronische 
aandoeningen (multimorbiditeit). Op veel plaatsen in Nederland zijn huisartsen en hun 
samenwerkingspartners in de eerste lijn bezig om de zorg voor patiënten met chronische 
aandoeningen persoonsgerichter te maken. Dit omdat steeds meer mensen niet één, maar meerdere 
chronische aandoeningen hebben. De ziekte-specifieke zorgprogramma’s, zoals voor de 
diabeteszorg, voldoen voor deze mensen niet. De handleiding van het Nivel biedt handvatten voor 
verbetering. 
Nivel, 29 september 2021 
 
Behandellast bij jongeren met een chronische aandoening: begeleidende kennisbundel bij 
gesprekstool voor jongeren en zorgverleners 
Een behandeling vermindert klachten en symptomen, maar heeft ook gevolgen voor het dagelijks 
leven van jongeren met een chronische aandoening. Het Nivel ontwikkelde een digitale gesprekstool 
die jongeren en hun zorgverleners bewust maakt van deze zogenoemde behandellast en hen 
ondersteunt bij het praten hierover. Met de Bodymaptool kunnen jongeren op een visuele manier - 
door het toevoegen van foto’s, tekst en iconen aan een afbeelding van een ‘lijf’ - aangeven wat zij 
ervaren en wat hen zou helpen. De tool is vrij beschikbaar op de Nivel-website. 
Nivel, 30 september 2021 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg; gevolgen van Covid-19 - 30 september 2021 
In deze monitor presenteert de NZa de eerste inzichten over de toename van de werkvoorraad in 
ziekenhuizen als gevolg van de coronapandemie. Dit is een belangrijke schakel in het zicht op de 
gevolgen van de coronacrisis op de reguliere zorg. Inmiddels hebben 31 ziekenhuizen met een plan 
inhaalzorg hun cijfers over de werkvoorraad gedeeld met verzekeraars. 
NZa, 30 september 2021  
 
WOR 1054 Definitieve eindrapportage Normbedragen RV2022 inclusief WOR1054a 
Deze rapportage beschrijft de berekening van de normbedragen voor de risicovereveningsmodellen 
2022 van de somatische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eigen betalingen onder het 
verplicht eigen risico. 
Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM), 30 september 2021 
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WOR 1053 Definitieve eindrapportage Overall Toets RV2022 
Dit onderzoek test de uitgangsmodellen voor de risicoverevening 2022 
Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM), 30 september 2021 
 
WOR 1052 Definitieve eindrapportage Gegevensfase RV2022 
In dit onderzoek staan verzamelde en bewerkte gegevens voor de risicoverevening van 2022. 
Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM), 30 september 2021 
 
Evaluatierapport standpunt 2014 en convenant 2017 invasieve behandeling varices 
Het evaluatierapport over het ‘Standpunt invasieve behandeling van varices (spataderen): wanneer 
te verzekeren basiszorg?’ en het daarop volgende convenant is gepubliceerd. Deze evaluatie 
beschrijft de implementatie van het standpunt en het convenant over de vergoeding van 
spataderbehandelingen in de praktijk. Daarbij is onderzocht of het voor patiënten duidelijk is 
wanneer zij wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. 
ZiNL, 30 september 2021  
 
Zorggebruik en aanbod 
Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.  
Vektis, september 2021  
 
Jongerenvraagbaakdiabetes 
Eindrapportage door NDF uitgevoerde verkenning naar een jongerenvraagbaak diabetes en andere 
chronische aandoeningen. 
Nederlandse Diabetes Federatie, juli 2021 
 
Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg / Betrokken partijen over de ontregelaanpak in de periode 
2018-2021 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte in mei 2018 met het programma 
[Ont]Regel de Zorg in samenwerking met vele partijen die betrokken zijn bij het verminderen van 
regeldruk in de zorg. Doel was, de ervaren regeldruk voor zorgverleners en patiënten merkbaar te 
verminderen. Dit programma loopt in de zomer van 2021 af. Het ministerie van VWS wil het 
programma evalueren en de geleerde lessen benutten voor het verbeteren van zijn beleid. Hoe 
kijken partijen die betrokkenen zijn bij het programma [Ont]Regel de Zorg terug op de aanpak ervan? 
Wat ging volgens hen goed en wat had beter gekund? In opdracht van het ministerie van VWS heeft 
De Argumentenfabriek antwoorden gezocht op deze vragen. 
De Argumentenfabriek, 1 oktober 2021  
 
WOR 1060 DEF onderzoek RVE chronisch zieken - eindrapport - Gupta Strategists 
Evaluatie Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.  
VWS, augustus 2021  
 
Evaluatie Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden 
VWS, augustus 2021 
 
Monitor 2016 
Toetsing van de werking van het risicovereveningssysteem en de representativiteit van de 
beslisinformatie. 
PWC, 31 augustus 2021  
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Chronische nierschade in de huisartsenpraktijk: ervaringen van twee jaar implementeren in 
grootstedelijke achterstandswijken 
Bij patiënten met chronische nierschade (CNS) is de werking van de nieren (sterk) verminderd. CNS is 
onomkeerbaar en bij verdere verslechtering van CNS ontstaat uiteindelijk een levensbedreigende 
situatie. Vroege diagnose en behandeling kan progressie van de ziekte mogelijk vertragen en de 
ziektelast beperken. In dit onderzoek is onderzocht hoeveel patiënten bekend zijn met CNS en in 
hoeverre zij volgens de richtlijnen worden gemonitord en behandeld in de huisartsenpraktijk. Het 
onderzoek is uitgevoerd met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en werd gefinancierd door 
de Nierstichting. 
Nivel, 6 oktober 2021  
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Diepe veneuze trombose en longembolie 
Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut vastgesteld dat het zorgtraject voor mensen met 
diepe veneuze trombose en longembolie goed is, maar dat er op enkele vlakken verbeteringen 
wenselijk zijn. Deze zijn te realiseren door richtlijnen beter te ontwikkelen, richtlijnen beter te volgen 
en de voorwaarden daarvoor te verbeteren. De afspraken daarover staan in het Verbetersignalement 
Diepe veneuze trombose en longembolie. 
ZiNL, 11 oktober 2021  
 
Standpunt chemohyperthermie bij een bepaalde vorm van blaaswandkanker (NMIBC) 
Het Zorginstituut concludeert dat chemohyperthermie bij de behandeling van een bepaalde vorm 
van blaaswandkanker kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Bij een 
eerdere beoordeling bleek dat de behandeling niet voldeed aan de ‘stand van de wetenschap en de 
praktijk’. Naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke publicaties heeft het Zorginstituut een 
nieuwe beoordeling gedaan. 
ZiNL, 12 oktober 2021 
 
Vroegopsporing hoog risico patiënten voor hart- en vaatziekten: een studie naar de potentie van 
machine learning op basis van het elektronisch patiëntendossier van de huisarts 
Dit rapport is een studie naar de potentie van machine learning op basis van het elektronisch 
patiëntendossier van de huisarts. Hierin worden de mogelijkheden beschreven van machine learning 
voor ondersteuning bij het vroeg opsporen van hoogrisico-patiënten voor hart- en vaatziekten en 
wordt er een overzicht gegeven van mogelijke vervolgstappen. Het Nivel heeft dit onderzoek 
uitgevoerd met subsidie van de Hartstichting. 
Nivel, 28 oktober 2021 
 
Monitor Toegankelijkheid van Zorg - 28 oktober 2021 
Covid-19 heeft een zware wissel getrokken op de toegankelijkheid van de zorg. Nog altijd heeft de 
zorg aan coronapatiënten gevolgen voor de reguliere zorg. Vooral de niet-urgente en planbare zorg 
werd langdurig afgeschaald om ruimte te bieden aan de zorg voor coronapatiënten. Het doel van dit 
rapport is om een beeld te krijgen van de huidige stand van de (inhaal)zorg en de toegankelijkheid 
hiervan, en te monitoren hoe dit ontwikkelt. Hierdoor kunnen we knelpunten signaleren, en ingrijpen 
als dat nodig is. Dit rapport wordt maandelijks uitgebracht, en zal regelmatig worden aangevuld met 
nieuwe inzichten. 
NZa, 28 oktober 2021  
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Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) bij acute myeloïde leukemie (AML) 
Zorginstituut heeft beoordeeld of venetoclax in combinatie met een ander middel vergoed kan 
worden uit het basispakket. Deze combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt bij de behandeling 
van acute myeloïde leukemie indien men niet in aanmerking komt voor chemotherapie. Het 
Zorginstituut concludeert dat het geneesmiddel effectief is en kan worden vergoed. Wel adviseren 
we de staatssecretaris van VWS over de prijs te onderhandelen.  
ZiNL, 10 november 2021 
 
Pakketadvies osimertinib (Tagrisso®) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) 
Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel osimertinib vergoed kan worden uit het 
basispakket. Dit middel kan worden gebruikt als aanvullende behandeling na volledige 
tumorverwijdering bij volwassenen met stadium IB-IIIA NSCLC met bepaalde mutaties. Het 
Zorginstituut concludeert dat osimertinib in het basispakket kan worden opgenomen. Wel adviseren 
we de staatssecretaris van VWS over de prijs te onderhandelen.  
15 november 2021 
 
Specialist Ouderengeneeskunde naast de Huisarts in de Eerste Lijn: Arts op de Juiste Plek? 
Onderzoek hoe de specialist ouderengeneeskunde beter kan worden ingezet in de eerstelijnszorg om 
de kwaliteit van zorg  aan ouderen thuis te verbeteren. 
Erasmus School of Health Policy & Management, Health Care Governance, november 2021 
 
Meer tijd voor de Patiënt: Geleerde lessen voor uitrol en structurele verankering 
Een vergelijkend onderzoek naar 7 ‘Meer tijd voor de Patiënt’ (MTVDP) projecten in de 
huisartsenzorg. 
Nivel, november 2021 
De huisartsenzorg op Aruba: gezien vanuit de bevolking, de patiënten en de zorgverleners. 
In dit rapport is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van huisartsenzorg op Aruba. Dit rapport biedt 
zorgverleners en beleidsverantwoordelijken een breed scala aan aanknopingspunten voor 
verbetering. 
Nivel, 17 november 2021 
 
Meer tijd voor de Patiënt: geleerde lessen voor uitrol en structurele verankering. Een vergelijkend 
onderzoek naar zeven 'Meer tijd voor de Patiënt' projecten in de huisartsenzorg. 
Het concept Meer Tijd Voor De Patiënt (MTVDP) leunt op de gedachte dat een langere consulttijd 
ertoe leidt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. En deze 
kennis is van belang om de vervolgzorg vanuit de praktijk beter en efficiënter in te richten. De eerste 
resultaten van de MTVDP-projecten waren positief. Er bleek behoefte te zijn aan overzicht over wat 
er nodig is voor het verder uitrollen en structureel verankeren van deze projecten. Daarom 
onderzocht het Nivel, in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg, zeven 
door zorgverzekeraars gefinancierde MTVDP-projecten. 
Nivel, 22 november 2021 
 
Geriatrische revalidatiezorg in de Zorgverzekeringswet 
De geriatrische revalidatiezorg (revalidatie voor ouderen) is sinds 2013 opgenomen in de 
zorgverzekering. Sinds 2013 zijn er veel ontwikkelingen in deze zorg geweest. Eén daarvan is de wens 
om ook zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf, goed te bepalen welke zorg nodig is en deze meer 
ambulant te geven, waarbij de patiënt thuis is. Deze gewenste ontwikkelingen kan nu nog niet. Ook is 
alle zorg van de specialist ouderengeneeskunde sinds 2020 in de Zvw opgenomen en daarom lijkt de 
zorg nu dubbelop geregeld in de Zvw. Om deze redenen, adviseert het Zorginstituut een artikel in het 
Besluit zorgverzekeringen te schrappen. 
ZiNL, 23 november 2021 
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Monitor Toegankelijkheid van Zorg 
Gevolgen van Covid-19. 
NZa, 25 november 2021 
 
Rapport kostenonderzoek materiële kosten meldkamer ambulancezorg 2021 
In dit rapport wordt het kostenonderzoek naar de materiële kosten van de meldkamer 
ambulancezorg 2021 beschreven. 
NZa, 29 november 2021 
 
Nota van bevindingen toekomst bloedvoorziening 
Onderzoek naar de toekomst van de bloedvoorziening en de publiekrechtelijke sturing van de 
Bloedvoorzieningsorganisatie. 
NSOB, 29 november 2021 
 
Eindrapportage traineeship in de wijkverpleging 
Traineeship in de wijkverpleging, inspiratie en handelingsperspectieven.  
Significant, 30 november 2021  
 
Inspiratiedocument, traineeship in de wijkverpleging 
Inspiratiedocument, traineeship in de wijkverpleging. 
Significant, 30 november 2021  
 
Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021 
De 'Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021' van het Zorginstituut geeft inzicht in het gepast 
gebruik van sluisgeneesmiddelen in de huidige zorgpraktijk. In deze monitor is onderzoek gedaan 
naar de inzet van 3 geneesmiddelen die uit de sluis in het verzekerde pakket zijn opgenomen. Deze 3 
middelen waren in 2019 verantwoordelijk voor de helft van de totale kosten van 
sluisgeneesmiddelen van € 528 miljoen. We hebben gekeken naar de periode 2017 tot en met 2019. 
ZiNL, 6 december 2021 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor patiënten met een onderste luchtweginfectie. De verbetermogelijkheden en 
acties om deze te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties’. 
ZiNL, 6 december 2021 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Urineweginfecties 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor patiënten met een urineweginfectie. De verbetermogelijkheden en acties om 
deze te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Urineweginfecties’. 
ZiNL, 6 december 2021 
 
Zinnige Zorg - Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijkheden 
zijn in het zorgtraject voor kinderen met middenoorontsteking. De afspraken om deze verbeteringen 
te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Middenoorontsteking bij kinderen’. 
ZiNL, 6 december 2021 
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De jeugdarts KNMG, arts infectieziektebestrijding KNMG en de arts 
M+G/jeugdgezondheid/infectieziektebestrijding in Nederland: een tussentijdse capaciteitsraming 
voor de periode 2021-2041 
Bij zowel artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid dreigt er een groot tekort als er 
op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid. Het Nivel heeft in zijn capaciteitsramingen voor 
de beroepsgroepen artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid uitgezocht hoe groot 
het verwachte tekort over twaalf jaar zal zijn en hoeveel personen er idealiter jaarlijks opgeleid 
moeten worden om deze tekorten te verkleinen en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt van deze beroepen. 
Nivel, 9 december 2021 
 
Pakketadvies ravulizumab (Ultomiris®) bij de behandeling van de beenmergziekte PNH en de 
bloedziekte aHUS 
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel ravulizumab bvergoed kan worden uit het 
basispakket. Dit middel kan worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde patiënten met 
paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS). Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris van VWS over de prijs te onderhandelen. 
Geadviseerd wordt het middel níet te vergoeden voor de behandeling van aHUS, omdat de werking 
wetenschappelijk niet voldoende kan worden aangetoond. 
ZiNL, 12 december 2021 
 
Verbetersignalement ZZ Astma 
Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in 
het zorgtraject voor mensen met Astma. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in 
het 'Verbetersignalement Astma'. 
ZiNL, 14 december 2021 
Inzicht in de onderkant van de geneesmiddelenmarkt 
Onderzoek geeft een defintie en omschrijving  van de onderkant van de geneesmiddelenmarkt (om 
inzicht hierin te vergroten. Daarnaast wordt de invloed van instrumenten, beleid en gedrag in dit 
deel van de geneesmiddelenmarkt onderzocht. 
Berenschot, 16 december 2021 
 
Pakketadvies ipilimumab/nivolumab bij mesothelioom   
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het geneesmiddel ipilimumab vergoed kan worden uit het 
basispakket. Deze middelen worden gebruikt bij de behandeling van mensen met asbestkanker. De 
aanleiding voor deze beoordeling is de plaatsing van ipilimumab in de pakketsluis voor dure 
geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat ipilimumab effectief is en kan worden 
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wel adviseren we de staatssecretaris van 
VWS over de prijs te onderhandelen. 
ZiNL, 17 december 2021 
 
Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: de spoedzorgketen in beeld gebracht met 
routine zorgdata 
Dit rapport is een vervolg op een eerdere haalbaarheidsstudie die in 2019 door het Nivel is 
uitgevoerd. In de huidige studie wordt onderzocht in hoeverre gecombineerde, routinematig 
vastgelegde zorgdata in de ambulancezorg, huisartsenpraktijken en HAPs te gebruiken zijn om 
zorgpaden in de spoedzorgketen cijfermatig inzichtelijk te maken. 
Nivel, 20 december 2021 
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Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2021: de mening van verpleegkundigen, 
verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg in vergelijking met 2019 
In het onderzoek gaven zorgverleners hun mening over de kwaliteit en veiligheid van de geboden 
zorg. De vragen over de kwaliteit van zorg gingen onder meer over de mogelijkheden voor het bieden 
van individuele zorgverlening. De vragen over de veiligheid gingen over het veiligheidsbeleid, de 
veiligheid van de zorgpraktijk en de veiligheidscultuur. Het rapport beschrijft ook de resultaten per 
sector en een reflectie daarop van kwaliteitsdeskundigen vanuit elk van die sectoren. 
Nivel, 23 december 2021 
 
Wijziging Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021 
Op 14 december 2021 heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut besloten tot wijziging van de 
beleidsregels. Dat besluit is op 27 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. 
ZiNL, 27 december 2021 

Thema Gezondheidsbevordering en –bescherming 
Patiënteninformatie op maat / Een onderschatte factor 
Een patiënt gaat door verschillende informatiestadia in zijn ziekteproces (patiëntinformatiereis). In 
elk stadium heeft een patiënt andere vragen en behoeftes en dus is telkens andere 
patiënteninformatie (content) nodig. Context (informatie op maat) is de toepassing van content op 
een specifieke situatie. Om van content praktisch toepasbare informatie te maken, moet de juiste 
content op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomen. Duidelijke informatievoorziening 
voor de patiënt is niet alleen een belangrijk patiëntenrecht, uit de literatuur en de praktijk blijkt dat 
het ook bijdraagt aan een sneller herstel en een kleinere recidiefkans. 
In dit rapport worden de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van content en context in 
kaar gebracht en wordt laten zien waarom maatwerk zo belangrijk is in de (digitale) 
informatievoorziening. Ook wordt een aantal aanbevelingen gedaan om de grote hoeveelheid 
content in de zorg effectiever en efficiënter in te zetten. 
Stichting BetrouwbareBron, 8 februari 2021 
 
Factsheet servies bamboe en melamine 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om melamine kunststof serviesgoed 
waarin bamboe en/of maisvezels zijn verwerkt, niet (meer) te gebruiken. Bij gebruik bestaat een kans 
dat er te veel formaldehyde in het voedsel of drinken terecht komt. De NVWA laat importeurs en 
aanbieders van deze producten weten dat zij de producten direct uit de handel moeten halen. De 
autoriteit treedt handhavend op als de producten in Nederland worden aangeboden. Daarnaast 
adviseert het Voedingscentrum om ook servies dat voor 100% van de kunststof melamine is 
gemaakt, niet te gebruiken voor heet eten en drinken voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. 
NVWA, 15 februari 2021 
 
Advies van BuRO over gezondheidsrisico's van bamboe bekers 
Bamboebekers zijn populair als herbruikbare beker voor koffie en thee. Bij het drinken van hete 
dranken uit bamboebekers is er een risico dat formaldehyde in de drank terechtkomt. Daarbij 
kunnen de huidige toegestane grenswaarden overschreden worden. Hierbij geldt bovendien dat 
bamboe niet is toegelaten als onderdeel van kunststofbekers. Daarom adviseert BuRO de minister 
voor Medische Zorg en Sport onder andere om de consument hierover te informeren en de NVWA 
om deze voedselcontactmaterialen van de markt te weren. 
NVWA, 15 februari 2021 
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De risico’s voor de volksgezondheid van aviair influenzavirus in separatorvlees van pluimvee 
Breng het belang van keukenhygiëne en de juiste verhitting bij de bereiding van pluimveevlees onder 
de aandacht van de consument. Dat adviseert BuRO de minister voor Medische Zorg en Sport. 
Consumenten die een juiste keukenhygiëne hanteren en het vlees voldoende verhitten, worden niet 
blootgesteld aan het aviair influenzavirus. 
NVWA, 22 februari 2021 
 
ZorgDichtbij Wijzer 
Tijdens de eerste golf van de COVID pandemie zag iedereen een kans liggen in de bredere inzet van 
digitale hulpmiddelen om zorgverlening daarmee buiten de muren van het ziekenhuis te kunnen 
continueren. Een gelegenheidscoalitie van betrokkenen uit de zorg en patiënten ontwikkelden 
daarvoor een praktische keuzehulp in het zien en vinden van alternatieve kanalen en middelen. 
Kernvraag hierbij was: Wanneer kan zorg dichtbij, thuis, digitaal of juist het beste in het ziekenhuis 
worden verleend? De ZorgDichtbij Wijzer is een ondersteunend instrument voor klinische teams bij 
hun lokale en ziekte specifieke zorgpad ontwikkeling. 
Gelegenheidscoalitie ZorgDichtbij Wijzer, 4 maart 2021 
 
Risico’s van watercrassula in Nederland voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en andere 
maatschappelijke waarden 
Vanwege de risico's van watercrassula in Nederland voor biodiversiteit, ecosysteemdiensten en 
andere maatschappelijke waarden adviseert BuRO het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit om maatregelen te nemen. 
NVWA, 30 maart 2021 
 
Factsheet toezicht Rookverbod inspectieresultaten 2020 
Deze factsheet beschrijft de resultaten van het toezicht op naleving van het rookverbod in 2020.  
NVWA, 20 april 2021  
 
Factsheet toezicht Leeftijdgrens tabak inspectieresultaten 2020 
Deze factsheet beschrijft de resultaten van het toezicht op naleving van de leeftijdsgrens in 2020. 
NVWA, 20 april 2021 
 
Factsheet Registratie speciaalzaken 2020 
Deze factsheet beschrijft de registratie van speciaalzaken in 2020 die uitgezonderd zijn van het 
uitstalverbod zoals opgenomen in het Tabaks- en rookwarenbesluit. 
NVWA, 20 april 2021 
 
Rapid needs assessment bij rampen en crises: snel inzicht in behoeften en problemen van 
getroffenen 
Deze huidige leidraad is het resultaat van een project om kennis uit literatuur en de Nederlandse 
crisispraktijk te vertalen naar een praktisch hulpmiddel voor GGD’ en om “rapid needs assessments” 
te plannen en uit te voeren. Onder een rapid needs assessment (RNA) wordt verstaan: alle 
activiteiten die er – ongeacht het moment – op gericht zijn om binnen uiterlijk een tot twee weken 
een beeld te kunnen schetsen van de behoeften en problemen van getroffenen. 
Nivel, 3 mei 2021  
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Knelpuntenanalyse compressietechnieken 
De beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) had vanuit haar 
achterban signalen ontvangen dat er in de praktijk knelpunten en vragen speelden over de 
toepassing van compressietechnieken. ZonMw heeft daarom aan het Nivel een onderzoeksubsidie 
verstrekt voor een knelpuntenanalyse om meer inzicht te krijgen in welke knelpunten er precies 
spelen en wat oplossingsrichtingen zijn. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze 
knelpuntenanalyse en de adviezen die daaruit voortvloeien voor een vervolgtraject.  
Nivel, 26 mei 2021  
 
Het gebruik van eierrestproduct uit influenzavaccinproductie als diervoedergrondstof 
BuRO adviseert voorwaarden te stellen aan het gebruik van eierrestproduct uit 
influenzavaccinproductie als ingrediënt voor diervoeder. Onderzoek bijvoorbeeld eerst of er 
ziekteverwekkers en chemische stoffen uit het griepvaccin terecht zijn gekomen in het diervoeder. 
Het griepvaccin wordt geproduceerd voor toepassing bij mensen. 
NVWA, 3 juni 2021 
 
De implementatie van EU verordeningen EU 2019/4 en EU 2019/6 vanuit het perspectief van 
antibiotica resistentie 
Antibiotica-resistentie is een gevaar voor de volksgezondheid. Resistentie die is ontstaan door 
toepassing van antibiotica bij landbouwhuisdieren kan uiteindelijk zijn weg vinden naar 
ziekteverwekkers bij de mens. Het grootste risico voor ontstaan en verspreiding van antibiotica-
resistentie treedt op als bacteriën die infecties veroorzaken bij landbouwhuisdieren worden 
blootgesteld aan niet-dodelijke concentraties van antibiotica. Betere manieren van toepassen en 
vermindering van gebruik kunnen dat risico omlaag brengen. 
NVWA, 23 juni 2021  
 
Factsheet Verkoopbonussen tankstations 
Resultaten van het onderzoek naar (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie aan 
tankstations. 
NVWA, 26 juni 2021 
 
RIVM rapport impactvolle determinanten 
RIVM brengt factoren in kaart die onze gezondheid beïnvloeden Onderzoek RIVM. 
RIVM, 5 juli 2021 
 
Plastic afval recycling 
Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe het afval binnen de MDL-afdeling op locatie VUmc op 
een duurzame manier gerecycled kan worden. Dit onderzoek richt zich specifiek op 
kunststoffenafval, en de verschillende soorten kunststof die weggegooid worden binnen de afdeling. 
Vumc, 21 juli 2021 
 
Jaarlijks rapport NethMap 2021/MARAN 
Consumptie van antimicrobiële middelen en antimicrobiële resistentie onder medisch belangrijke 
bacteriën in Nederland in 2020. Hierin presenteren diverse organisaties samen de gegevens over het 
antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, voor mensen en dieren. 
RIVM, Juni 2021 
 
Subsidieregeling Publieke Gezondheid 
In hoeverre draagt de subsidieregeling Publieke Gezondheid bij om de uitvoerende organisaties in 
staat te stellen om eerder baarmoederhals-, borst- en darmkanker op te sporen of griep te 
voorkomen bij ouderen? 
18 december 2020 
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LEGO Bouwstenen voor Leefomgeving en Gezondheid 
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die 
uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk 
is. Veel profit en non-profit organisaties werken aan een gezonde leefomgeving 
RIVM, 1 mei 2021 
 
Factsheet Veiligheid houten speelgoedtreintjes 
Van de 21 houten speelgoedtreintjes die de NVWA vorig jaar aan een veiligheidsonderzoek 
onderwierp, voldeed 2/3e niet aan de wettelijke eisen. Bij 5 houten treinsets was zelfs sprake van 
ernstige tekortkomingen, zoals loslatende kleine onderdelen waardoor verstikkingsgevaar optreedt 
en magneten die bij inslikken kunnen zorgen voor ernstig letsel. De verkoop van deze treintjes is 
verboden. Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte houten 
treinsets op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen. 
NVWA, 21 juni 2021 
 
Resultaten pilot thuisbereiders 
In 2019 heeft de NVWA en informatietraject gedaan om de risico's van de online verkoop van 
levensmiddelen in kaart te brengen. In dit document vindt u de resultaten van de pilot. 
NVWA, 24 juni 2021 
 
Resultaten onderzoek acrylamide in patat, churro’s en noten 
In dit document vindt u de resultaten van de bemonstering van porties gebakken friet bij cafetaria en 
sportkantines in 2019 en de bemonstering van gebrande noten bij marktkramen en churro's bij 
verschillende locaties in 2020. 
NVWA, 1 juli 2021 
 
Advies over de risico's van het domein consumentenproducten 
Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) adviseert de inspecteur-generaal van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit over de risico’s voor de volksgezondheid die zich voordoen in non-food-
consumentenproducten. Omdat veel producten buiten Nederland en zelfs buiten de EU worden 
geproduceerd, is gekozen voor een productgerichte aanpak en is niet naar de productieketen zelf 
gekeken. Er is een opdeling gemaakt in 16 subdomeinen op basis van wetgeving of specifieke 
doelgroep. Kenmerkend voor consumentenproducten is dat naast de chemische en microbiologische 
risico’s, ook fysische risico’s een belangrijke rol spelen. 
NVWA, 10 augustus 2021 
 
Voedselveiligheid aanbod too-good-to go app 
In dit document vindt u de resultaten van de steekproef die wij hebben gehouden op levensmiddelen 
die worden aangeboden via de app Too Good To Go. 
NVWA, 11 augustus 2021 
 
Factsheet Indoor speeltoestellen inspectieresultaten 2016-2020 
In dit rapport staan de inspectieresultaten van 177 speellocaties met ca. 922 speeltoestellen die de 
NVWA in de periode van 2016 tot en met 2020 heeft onderzocht. 
NVWA, 15 augustus 2021 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/lego-bouwstenen-voor-leefomgeving-en-gezondheid
https://www.nvwa.nl/productveiligheid/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/baby--en-kinderartikelen/inspectieresultaten-houten-treintjes-2020
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/voedselveiligheid-voor-ondernemers/documenten/consument/eten-drinken-roken/startende-ondernemer/publicaties/resultaten-pilot-thuisbereiders
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/voedselveiligheid-voor-ondernemers/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/publicaties/resultaten-onderzoek-acrylamide-in-friet-churros-en-noten
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-de-risicos-van-de-consumentenproducten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/voedselveiligheid-voor-ondernemers/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/publicaties/voedselveiligheid-aanbod-too-good-to-go-app
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/inspectieresultaten-indoorspeelhallen/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/speeltoestellen/indoor-speeltoestellen-inspectieresultaten-rapport-2016-2020


Tijd-Temperatuur Indicatoren op levensmiddelen 
BuRO adviseert voorwaarden te stellen aan het gebruik van een tijd-temperatuur-indicator (TTI) voor 
levensmiddelen om de voedselveiligheid te borgen. Een TTI meet de temperatuur van een 
individuele verpakking vanaf het moment van verpakken. Hiermee is datummarkering flexibeler aan 
te geven dan een datum van minimale houdbaarheid THT (ten minste houdbaar tot) of een uiterste 
consumptiedatum TGT (te gebruiken tot). 
NVWA, 13 september 2021 
 
Factsheet inspectieresultaten Recreatieparken 2020 
In dit document vindt u de resultaten van inspecties door de NVWA in 2020 bij recreatieparken. 
NVWA, 4 oktober 2021 
 
RIVM rapport DNA en persoonlijke preventie 
In Nederland komen sommige aandoeningen veel voor, zoals hart- en vaatziekten, kanker en 
obesitas. De oorzaak hiervan is een combinatie tussen genetische aanleg, gedrag en 
omgevingsfactoren. Het ministerie van VWS wilde weten of DNA-testen samen met leefstijladviezen 
kunnen helpen voorkomen dat mensen zo’n ziekte krijgen.  
RIVM, 18 oktober 2021 
 
Factsheet Campagnes tabaksindustrie 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft campagnes voor tabaksproducten en 
aanverwante producten getoetst aan het reclameverbod. Deze factsheet beschrijft de resultaten van 
dit onderzoek. 
NVWA, 9 november 2021 
 
Belangrijke cijfers over volksgezondheid 
Deze kerncijfers geven een beeld van belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Bijvoorbeeld 
over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen Nederlandse regio's en gemeenten 
en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende landen. Als er voor een cijfer een 
bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal Preventieakkoord, is dat ook beschreven. 
Daarmee kunnen de kerncijfers richting geven voor nieuw beleid. 
RIVM, 10 november 2021 
 
Kerncijfers Publieke Gezondheid 
De Kerncijfers geven een beeld van de thema’s die voortvloeien uit de wet publieke 
gezondheid.  Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen 
Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende 
landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal 
Preventieakkoord, is dat ook beschreven. 
RIVM, 10 november 2021  
 
Factsheet Publieke Gezondheid 
De Kerncijfers geven een beeld van de thema’s die voortvloeien uit de wet publieke 
gezondheid.  Bijvoorbeeld over verschillen in gezondheid van kinderen en jongeren tussen 
Nederlandse regio's en gemeenten en hoe we het doen ten opzichte van een aantal omringende 
landen. Als er voor een cijfer een bepaald doel wordt nagestreefd zoals in het Nationaal 
Preventieakkoord, is dat ook beschreven. 
RIVM, 10 november 2021 
 

https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/documenten/consument/eten-drinken-roken/levensmiddelenketen/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-tijd-temperatuur-indicatoren-op-levensmiddelen
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/attractietoestellen/documenten/consument/consumentenartikelen/non-food/attractietoestellen/inspectieresultaten-recreatieparken-2020
https://www.rivm.nl/publicaties/verkenning-dna-testen-voor-persoonlijke-preventie-van-veelvoorkomende-aandoeningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/09/factsheet-onderzoek-naar-campagnes-van-de-tabaksindustrie
https://www.rivm.nl/nieuws/belangrijke-cijfers-over-volksgezondheid-gepubliceerd-in-compact-overzicht
https://www.rivm.nl/nieuws/belangrijke-cijfers-over-volksgezondheid-gepubliceerd-in-compact-overzicht
https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-kerncijfers-publieke-gezondheid-2021


Rapportage supplementen bij COVID-19 
Binnen het deelprogramma COVID-19 behandelingen van ZonMw is op verzoek van 
het ministerie van VWS ruimte gemaakt voor onderzoek naar mogelijke (preventieve) behandelingen 
met vitamines en/of supplementen. Om invulling te kunnen geven aan kansrijke ontwikkelingen en 
mogelijke kennishiaten op dit terrein heeft ZonMw IVM gevraagd een rapport te schrijven over de 
mogelijke inzet van supplementen bij de behandeling en preventie van COVID-19. De focus in deze 
rapportage is gelegd op 9 supplementen: vitamine D, vitamine C, zink, quercetine, resveratrol, omega 
3-vetzuren, vitamine K, selenium en probiotica. Voor de genoemde supplementen zijn de volgende 
aspecten in kaart gebracht: 

1. Achtergrondinformatie supplement en hypothese voor de geclaimde werking bij COVID-19. 
2. Overzicht van nationale en internationale standpunten. 
3. Resultaten van gerandomiseerde klinische studies. 
4. Resultaten van overige relevante studies. 
5. Overzicht van lopende klinische studies. 

Gezondheidsraad, 1 december 2021  
 
Rapportage leefstijl en COVID-19 
In opdracht van ZonMw is een kennisinventarisatie uitgevoerd in het kader van het COVID-19 
programma van ZonMw. De inventarisatie had als doel om een overzicht te bieden van de reeds 
beschikbare wetenschappelijke kennis over de invloed van leefstijlfactoren op vatbaarheid, 
ziektebeloop en herstel van COVID 19. Ook moest uit de inventarisatie duidelijk worden welke 
kansrijke ontwikkelingen en kennishiaten bestaan en welke stappen nodig zijn om de kansrijke 
ontwikkelingen verder te brengen en/of de kennishiaten op korte termijn op te pakken. 
Algemene conclusies: 

− Er zijn aanwijzingen dat de verschillende leefstijlfactoren het beloop en het herstel van 
COVID-19 kunnen beïnvloeden, maar er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om de 
toegevoegde waarde van de leefstijlfactoren beter te onderbouwen. 

− Het is nog onduidelijk of leefstijl ingezet kan worden in de preventie en/of behandeling van 
Long-COVID 

− Naast de wetenschappelijke onderbouwing van de toegevoegde waarde van de verscheidene 
leefstijlfactoren, zit de uitdaging ook in het implementeren en praktisch toepassen van deze 
kennis. 

− De benodigde data en expertise lijkt zeker aanwezig te zijn in Nederland om de huidige 
kennislacunes te kunnen adresseren. 

− Voor het prioriteren van vervolgstappen rondom de kennislacunes, zou een overzicht van de 
lopende onderzoeken naar COVID-19 en leefstijl in Nederland met daarin opgenomen 
wanneer de resultaten beschikbaar komen een nuttige eerste stap kunnen zijn. 

Gezondheidsraad, 23 december 2021  
 

Thema Sport 
Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen 
De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, 
met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. 
Mulier Instituut, 16 juni 2021 
 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-belangrijk-is-een-gezonde-leefstijl-in-de-strijd-tegen-corona-1/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-belangrijk-is-een-gezonde-leefstijl-in-de-strijd-tegen-corona-1/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26149/toekomstverkenning-arbeidsmarkt-sport-en-bewegen/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26149/toekomstverkenning-arbeidsmarkt-sport-en-bewegen/


Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild 
In de Monitor Nationaal Sportakkoord brengt het Mulier Instituut per pijler van het sportakkoord de 
ontwikkelingen in kaart in de aanpak en de inzet van maatregelen waarmee de ambities worden 
nagestreefd. Deze voortgangsrapportage van juni 2021 is de vijfde in een serie 
voortgangsrapportages waarin het Mulier Instituut het Nationaal Sportakkoord gedurende de 
looptijd (2018-2022) kort cyclisch monitort. 
Mulier Instituut, 15 juni 2021 
 
Monitor Sport en corona III 
Deze rapportage, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is de derde overzichtsstudie in een serie 
monitors vanuit het kennisconsortium Sport en corona. In dit consortium hebben het Mulier Instituut 
en Kenniscentrum Sport & Bewegen op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal 
Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) hun krachten 
gebundeld. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de 
coronamaatregelen voor de sport te monitoren. 
Mulier Instituut, 14 juni 2021 
 
Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief 
sporten en bewegen 
Voor dit onderzoek is in de zomer van 2020 een peiling onder sportbonden uitgezet, als onderdeel 
van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen. 
Mulier Instituut, 8 juni 2021 
 
Monitor Sport en corona IV: de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector 
Gevolgen coronamaatregelen voor sportsector gemonitord: de Monitor Sport en corona geeft inzicht 
in de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie 
en financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, 
sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport, sportevenementen en betaald voetbal. De 
eerste Monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020, de tweede in november 2020 en de derde 
in juni 2021. 
 
Het onderzoek voor deze vierde Monitor Sport en corona vond plaats in september en oktober 2021, 
toen de toekomst met gematigd optimisme tegemoet werd gezien. In november 2021 zijn er weer 
nieuwe beperkende maatregelen en kan dat beeld dus weer veranderen. 
Mulier Instituut, 26 november 2021 
 
Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden: zesde voortgangsrapportage Monitor Nationaal 
Sportakkoord, november 2021 
In de Monitor Nationaal Sportakkoord brengt het Mulier Instituut per pijler van het sportakkoord de 
ontwikkelingen in kaart in de aanpak en de inzet van maatregelen waarmee de ambities worden 
nagestreefd. Deze voortgangsrapportage van november 2021 is de zesde in een serie 
voortgangsrapportages waarin het Mulier Instituut het Nationaal Sportakkoord gedurende de 
looptijd (2018-2022) kortcyclisch monitort. De zevende voortgangsrapportage verschijnt in juni 2022. 
Mullier Instituut, 29 november 2021 
 
Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021 
Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur: het Mulier Instituut monitort de voortgang op het thema 
Duurzame sportinfrastructuur uit het Nationaal Sportakkoord. In dit derde jaarrapport is aandacht 
voor (1) het landschap van sportaccommodaties, (2) verduurzaming in de sport, (3) exploitatie- en 
beheervraagstukken en (4) de beweegvriendelijke omgeving. 
Mulier Instituut, 30 november 2021 
 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26135/monitor-sportakkoord-sport-verenigt-nederland-de-zes-pijlers-gepeild/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26135/monitor-sportakkoord-sport-verenigt-nederland-de-zes-pijlers-gepeild/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26148/monitor-sport-en-corona-iii/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26140/sporten-en-bewegen-voor-mensen-met-een-beperking-aandacht-van-sportbonden-voor-inclusief-sporten-en-bewegen/
https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/26140/sporten-en-bewegen-voor-mensen-met-een-beperking-aandacht-van-sportbonden-voor-inclusief-sporten-en-bewegen/
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https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10538&m=1637756177&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10538&m=1637756177&action=file.download
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10544&m=1637916150&action=file.download


Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021 
Sinds 2019 monitort het Mulier Instituut, in opdracht van het ministerie van VWS, de inzet en 
resultaten van de BRC. De resultaten van de derde editie uit 2021 zijn gebaseerd op een vragenlijst 
die is uitgezet onder de deelnemende gemeenten. 
Mulier Instituut, 1 december 2021 
 

Thema Welzijn 
Versterken inclusieve burgermacht 
Hoe krijgen inwoners invloed over en beslismacht in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken? 
Wat werkt in het bijzonder voor inwoners in een kwetsbare positie? Op deze vragen en meer wordt 
antwoord gegeven in de publicatie ‘Versterken van inclusieve burgermacht’.  
Movisie, 5 januari 2021  
 
Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona 
In deze publicatie wordt er, samen met de Werkplaatsen Sociaal Domein, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en Stenden Hogeschool, stilgestaan bij de impact van COVID-19 op de sociale en mentale 
aspecten van gezondheid. Er wordt gekeken naar de gevolgen vanuit de vier condities van sociale 
kwaliteit, sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment, 
en er worden inzichten gedeeld voor beleid, praktijk en inwoners om de sociale basis in tijden van 
een pandemie te versterken. 
Movisie, 12 januari 2021 
 
Platformisering en kwaliteit van werk 
Het doel van deze deelpublicatie is om de meest recente kennis over de gevolgen van de 
platformeconomie voor de kwaliteit van werk in kaart te brengen. Hierbij is er speciale aandacht voor 
de verschillende uitwerkingen voor verschillende sociale groepen. Als aspecten van kwaliteit van 
werk wordt gekeken naar werkzekerheid, inkomen, werkdruk en de betekenis van werk. Ook is er 
aandacht voor de mogelijkheden die de platformeconomie biedt om leren, zorg en werk te 
combineren. 
SCP, 15 januari 2021 
 
Uit de duivelskring van armoede 
Op 19 januari ontvangt Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen en voorzitter van de Alliantie 
van Kracht tegen Armoede, het onderzoeksrapport ‘Uit de duivelskring van armoede’. In opdracht 
van de Tintengroep schreven onderzoekers Radboud Engbersen (Movisie) en Jurriaan Omlo dit 
onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland. 
Movisie, 18 januari 2021 
 
Effecten zichtbaar maken: handreiking voor bewonersinitiatieven 
Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke en 
financiële waarde zichtbaar maken. Om zelf te leren en verbeteren of om te verantwoorden richting 
buurtbewoners, gemeente of fondsen. Maar hoe pak je dat aan? De publicatie ‘Effecten zichtbaar 
maken’ geeft handvatten. 
Movisie, 19 januari 2021 
 

https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25683/monitor-brede-regeling-combinatiefuncties-2020/
https://www.movisie.nl/publicatie/versterken-inclusieve-burgermacht
https://www.movisie.nl/publicatie/hoopvol-kwetsbaar-omzien-naar-elkaar-tijden-corona
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/01/15/platformisering-en-de-kwaliteit-van-werk
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https://www.movisie.nl/publicatie/effecten-zichtbaar-maken-handreiking-bewonersinitiatieven


Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties 
Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de 
overheid met betrekking tot het coronavirus te voldoen. Met deze handreiking kunnen 
vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Wanneer een organisatie weer kan beginnen hangt af van het besluit van de overheid. Hierbij is het 
erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen. 
Movisie, 25 januari 2021 
 
Wegwijzer monitoring in het sociaal domein 
Goede monitoring is belangrijk om de ontwikkelingen rondom de decentralisaties in het sociaal 
domein te kunnen volgen. Ook is er behoefte om de effecten van het gemeentelijke beleid op een rij 
te zetten en te beoordelen. Hoe maak je het onderwerp monitoring toegankelijker voor de niet-
specialisten binnen de gemeentelijke praktijk? Met de Wegwijzer monitoring in het sociaal domein, 
ontwikkeld door De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Movisie. 
Movisie, 28 januari 2021 
 
Handreiking voor adviesraden van gemeenten over mantelzorg 
Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere 
bekenden aan een naaste verlenen. Het is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke 
familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten 
ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger 
of beroepskracht. 
Movisie, 28 januari 2021 
 
Samen of gescheiden naar school 
In februari zijn de open dagen van het voortgezet onderwijs en staan ouders van groep 8 leerlingen 
voor de keuze naar welke school hun kind gaat. Door de coronamaatregelen zijn veel scholen alleen 
online te bezoeken, de kans is groot dat ouders vooral zullen kiezen voor scholen waarmee zij al 
bekend zijn. Het SCP publiceert nu haar rapport ‘Samen of gescheiden naar school’. 
SCP, 4 februari 2021 
 
Open armen dichte deuren; Percepties van Syrische en Eritrese statushouders over hun sociaal-
culturele positie in Nederland 
Na een positieve start waarbij Syrische en Eritrese statushouders zich welkom en geaccepteerd 
voelen, blijkt op de lange termijn meer nodig om volwaardig mee te doen en zich verbonden te 
voelen met Nederland(ers). Naast goede toegang tot werk en het beheersen van de taal vinden 
statushouders het lastig om echte relaties op te bouwen met Nederlanders. Voor een succesvolle 
sociaal-culturele integratie is het van belang dat de Nederlandse samenleving openingen en 
mogelijkheden biedt om volwaardig mee te doen. Gunstige ervaringen ten aanzien van contacten 
met Nederlanders en Nederlandse instanties dragen bij aan de identificatie met Nederland en 
Nederlanders. Dit geldt met name voor de beleidsterreinen participatie- en discriminatiebeleid 
(gemeenten, Rijk, werkgevers). 
SCP, 8 februari 2021 
 
Betere besluiten in het sociaal werk 
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 
ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende 
modellen van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks 
werk besluitvorming te versterken. 
Movisie, 1 februari 2021 
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Ouderenmishandeling: wat kan ik als vrijwilliger doen? 
Vrijwilligers komen veel en regelmatig langs bij ouderen. Ze zien en horen veel. Wat moet je doen als 
vrijwilliger als je je opeens zorgen maakt? 
Movisie, 8 februari 2021 
 
Desnoods eet ik twee weken brood met pindakaas 
Jonge, alleenstaande vluchtelingen die achttien geworden zijn, zitten ineens zonder vangnet en 
begeleiding vanuit jeugdzorg. Hoe regel je je geldzaken in een land dat je net kent? Kennisplatform 
Integratie en Samenleving (KIS) brengt in het nieuwe rapport ‘Desnoods eet ik twee weken brood 
met pindakaas’ het vraagstuk in kaart. Daarnaast biedt het – voor gemeenten en andere betrokken 
organisaties en professionals – tips en handreikingen voor oplossingen om de financiële 
zelfredzaamheid van deze jongeren te versterken. 
Movisie, 10 februari 2021 
 
Laat welzijn van jongeren zwaarder wegen 
Circa 150 wethouders Jeugd en maatschappelijke organisaties uit heel Nederland stuurden premier 
Rutte en het demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding is de grote gevolgen die de 
aanhoudende COVID-19-pandemie heeft voor de jeugd. 
Movisie, 15 februari 2021 
 
Innovatiekamers ABC in beeld 
De rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van laaggeletterdheid wordt erkend. De afgelopen 
jaren is de vraag naar taalambassadeurs flink gegroeid. Voor Stichting ABC wordt het steeds lastiger 
om aan de toenemende vraag naar taalambassadeurs te voldoen. In 14 innovatiekamers wordt de 
inzet van ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid versterkt en verankerd. Hun 
(start)situatie en ambities worden in beeld gebracht.  
Movisie, 18 februari 2021 
 
Het leven in een verpleeghuis 
Een aantal jaar geleden kwam de verpleeghuiszorg geregeld in het nieuws en maakte men zich 
zorgen over de kwaliteit van leven in verpleeghuizen, het tekort aan personeel en de wachtlijsten in 
de ouderenzorg. Ook kwam via de media een aantal schrijnende incidenten naar buiten. Om de 
kwaliteit van zorg en leven in het verpleeghuis te verbeteren is sindsdien veel geïnvesteerd. In de 
publicatie Het leven in een verpleeghuis schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau een algemeen 
landelijk beeld waarbij breed wordt gekeken naar de ervaren kwaliteit van leven en de ervaren 
kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in 2019 en wordt er bekeken hoe deze aspecten zich hebben 
ontwikkeld in de periode 2015-2019. 
SCP, 19 februari 2021  
 
Eigen kracht als 'samenkracht' 
Voor een krachtige en inclusieve samenleving zijn sociale verbanden van wijkbewoners essentieel, 
moet er meer vanuit de ‘wijk’ worden gedacht en moeten wijkteams zoeken naar meer collectieve 
oplossingen en interventies. Hoe krachtiger, gezonder of rijker het collectief functioneert, hoe beter 
het individu kan floreren. Hoe beter professionals de ‘collectieve’ opdracht uitvoeren, hoe minder 
beroep inwoners doen op individuele hulp en ondersteuning. Want als de context goed is, gedijt het 
individu beter. 
Movisie, 22 februari 2021  
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Robotisering kwaliteit van werk 
Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op de kwaliteit van werk: 
het inkomen en de werkzekerheid van werkenden, de ervaren werkdruk, de betekenis van werk en 
de mogelijkheden om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren. Robotisering werkt door in het 
welzijn van mensen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de betekenis van werk en 
ruimte te bieden voor zeggenschap bij medewerkers. Dat zal doorwerken in het functioneren van 
organisaties én de kwaliteit van de samenleving. 
SCP, 25 februari 2021 
 
Wat hebben mensen met cultuur? 
De cultuurbezuinigingen als gevolg van de kredietcrisis van 2008 lijken in het cultuurbereik geen 
sporen nagelaten te hebben. Ook bleef het aantal bezoeken aan culturele instellingen tussen de 
jaren 2010 en 2020 gelijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wat hebben mensen met cultuur’? Culturele 
betrokkenheid in de jaren 10’ dat het SCP vandaag publiceert. Op dit moment zijn veel culturele 
instellingen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Deze bevindingen vormen een 
referentiepunt om later te kunnen beoordelen of en hoe de coronacrisis invloed gehad heeft op de 
culturele betrokkenheid van mensen. 
SCP, 1 maart 2021 
Wat belemmert en helpt wijkteams? 
Na de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 kozen de meeste gemeenten voor het 
opzetten van sociale wijkteams. Teams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend 
te werk gaan; ten behoeve van de zorg- en dienstverlening die gemeenten bieden aan inwoners in 
het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Vijf jaar later kiest een ruime meerderheid van 
gemeenten nog steeds voor het instrument wijkteams, zo blijkt uit de vierde landelijke peiling onder 
gemeenten van Movisie. In deze teams werken professionals met verschillende expertises samen aan 
de ondersteuning van inwoners. 
Movisie, 3 maart 2021 
 
Een jaar met Corona 
Een jaar na de start van de coronacrisis hebben Nederlanders gemiddeld genomen nog steeds een 
hoge kwaliteit van leven. Er zijn echter kwetsbare groepen in de samenleving voor wie deze 
gemiddelden niet op gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongvolwassenen, mensen met een 
migratieachtergrond en mensen met een laag opleidingsniveau, maar ook voor zelfstandigen. De 
verschillen tussen groepen worden onder invloed van corona groter. Dat blijkt uit het rapport Een 
jaar met corona dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag publiceert. Met dit rapport 
blikt het planbureau terug op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het 
najaar van 2020. 
SCP, 3 maart 2021 
 
Anders kijken 
In december 2019 promoveerde Janny Bakker-Klein aan de Erasmus Universiteit op het thema 
‘responsiviteit’. Zij onderzocht hoe gemeentelijke- en sociaal professionals met mensen omgaan, 
vanuit verwondering over schrijnende situaties waarbij mensen veel leed wordt aangedaan. Formeel 
klopte het beleid en klopten de regels, maar in de dagelijkse praktijk pakten deze voor 
belanghebbenden vaak nadelig uit. 
Movisie, 4 maart 2021 
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Barstjes in de lokale gemeenschap 
Lokale plannen voor opwekking van duurzame energie en voor duurzaam natuurbeheer vormen 
nogal eens aanleiding voor conflicten met en tussen bewoners. Die plannen botsen vaak met andere 
plannen, zoals woningbouw en het aantrekkelijk houden van het landschap. Het SCP onderzocht in 
Barstjes in de lokale gemeenschap. Conflicten over verduurzamingsplannen in de leefomgeving drie 
lokale conflicten tussen groepen burgers met verschillende opvattingen. Dit om inzicht te krijgen in 
de werking van lokale conflicten en hoe hier mee om te gaan. Deze conflicten ontstonden over de 
aanleg van een heideverbinding in het Goois Natuur Reservaat, de bouw van een zonnepanelenpark 
in Finsterwolde en het vrijhouden van ruimte voor een energielandschap in de polder Rijnenburg en 
Reijerscop bij Utrecht. 
SCP, 5 maart 2021 
 
De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein 
In het sociaal domein is diverse hulp beschikbaar voor mensen die problemen en tegenslag 
ondervinden op allerlei levensgebieden. Wijkteams, jeugdhulpverleners en sociaal werkers staan 
klaar om inwoners passende zorg en ondersteuning te bieden. In de praktijk blijkt dat de 
hulpverlening niet in staat is om bepaalde personen te bereiken. Vaak gaat het om mensen met veel 
sociale en/of psychiatrische problemen die de veiligheid van anderen en zichzelf in gevaar brengen. 
Movisie, 5 maart 2021 
 
Sociale netwerken van ouders | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) 
Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Mensen uit het netwerk 
van ouders kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door het geven van advies en praktische of 
emotionele steun. De waarde die sociale netwerken voor ouders kunnen hebben heeft de aandacht 
van de overheid, zeker sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Het SCP onderzocht 
met bestaande surveys en nieuwe diepteinterviews met ouders de rol van Sociale netwerken van 
ouders bij de opvoeding en andere ouderschapstaken. Uit dit onderzoek blijkt dat steun vanuit het 
eigen netwerk voor ouders vaak positieve effecten en opbrengsten heeft, maar ook kan leiden tot 
onzekerheid. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk. Juist ouders in een 
kwetsbare positie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. Daarnaast zitten er 
grenzen aan de inzetbaarheid van het netwerk. Een deel van de ouders wil bijvoorbeeld geen steun 
vanwege privacy- en schaamtegevoelens. 
SCP, 9 maart 2021 
 
Coronarichtlijnen: handreiking voor vrijwilligersorganisaties 
Het is belangrijk dat vrijwilligersorganisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de 
overheid met betrekking tot het coronavirus te voldoen. Met deze handreiking kunnen 
vrijwilligersorganisaties protocollen opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Wanneer een organisatie weer kan beginnen hangt af van het besluit van de overheid. Hierbij is het 
erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen. 
Movisie, 10 maart 2021 
 
Kwesties voor het kiezen 2021 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau dat het met 
velen in Nederland goed gaat, maar dat er kwetsbare groepen zijn die achterblijven. Ook komt naar 
voren dat er grote verschillen in onze samenleving bestaan als het gaat om zelfredzaamheid. Dat 
heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van individuele burgers, maar ook voor de samenleving als 
geheel. De coronacrisis trekt hier nog eens een extra wissel op. Welke keuzes vraagt dit van het 
nieuwe kabinet? En wat voor overheid hebben we daarbij nodig? Hoe kijken we bij het maken van 
die keuzes naar de burger en wat zijn de aannames van wat mensen zelf kunnen? 
SCP, 11 maart 2021 
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Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – voorjaar 2021 
Wat komt er in het aanstaande regeerakkoord? Om dat in kaart te brengen maakte het Tijdschrift 
voor sociale vraagstukken de volgende inschatting. De VVD wordt de grootste partij en heeft met 
CDA, D66 en ChristenUnie vier jaar goed samengewerkt, ze halen samen weer een meerderheid (77-
88 zetels). Om soepel te kunnen regeren, is ook een meerderheid in de Eerste Kamer gewenst en 
daarvoor komen PvdA en GroenLinks in beeld. 
Movisie, 11 maart 2021 
 
Nieuwe Movisies: Polarisatie 
Het thema van de nieuwste editie van Movisies is ‘Polarisatie’. Het is verkiezingstijd in Nederland en 
dat is altijd een periode waarin verschillen worden uitvergroot. De coronacrisis doet er nog eens een 
schepje bovenop. De burgemeesters van vijftien steden in Nederland waarschuwden al in de zomer 
van 2020 voor een tweedeling in de maatschappij, doordat de kansenongelijkheid verder toeneemt. 
Uitzichtloosheid en frustratie, met name in kwetsbare wijken waar de werkloosheid en de armoede 
toenemen, leiden tot spanningen in gezinnen en tot boosheid op de overheid. 
Movisie, 12 maart 2021 
 
De rol en meerwaarde van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams 
Wat is de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen voor de cliënt en de professional? Hoe 
werken zij en hoe kunnen ervaringsdeskundigen zo worden ingezet dat zij de meeste toegevoegde 
waarde hebben? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat Movisie en Buurtteamorganisatie 
Sociaal (BTO) in Utrecht deden naar de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams. 
Movisie, 15 maart 2021 
 
Financiële kwetsbaarheid van mantelzorgers 
Een life event, zoals het verlenen van mantelzorg, kan van grote invloed zijn op de financiële situatie. 
Mantelzorgers lopen een verhoogd risico op armoede problematiek en sociale uitsluiting. 
Movisie, 24 maart 2021 
 
Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning & Adviesraden Sociaal Domein 
Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en 
geven advies en informatie over zorg en ondersteuning. In de wet staat dat dit altijd gratis moet zijn, 
voor iedereen toegankelijk is en je alle vragen moet kunnen stellen. Dat kunnen vragen zijn over 
zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs of andere onderwerpen. Onafhankelijke cliëntondersteuners 
staan naast inwoners en denken in hun belang mee. Hoe staat het met onafhankelijke 
cliëntondersteuning in jouw gemeente? 
Movisie, 24 maart 2021 
 
De effecten van Fietsmaatjes: verheugen, genieten en nagenieten 
Door Fietsmaatjes komen mensen met een beperking vaker buiten, zijn ze meer in beweging en 
hebben ze meer sociale contacten en activiteiten. Samen met Movisie, het Mulier Instituut en de 
Leidse Hogeschool werkt Stichting Fietsmaatjes Nederland aan verdere kwaliteitsverbetering. Jasper 
van de Kamp en Marijke Booijink gingen afgelopen jaar in gesprek met zestien gasten: mensen die 
samen met een fietsvrijwilliger fietsen. De resultaten van dit onderzoek lees je in het rapport 
‘Verheugen, genieten en nagenieten: een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van gasten met 
Fietsmaatjes’. 
Movisie, 31 maart 2021 
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Basisfuncties voor lokale teams in kaart 
‘Handelen met een brede blik’ wordt in deze publicatie genoemd als 1 van de basisfuncties van een 
lokaal team. Dat houdt o.a. in dat niet alleen wordt gekeken naar (één probleem van) het individu op 
één moment, maar naar de totale context - die in de loop van de tijd kan veranderen. 
Movisie, 7 april 2021  
 
Levenslange en levensbrede zorg- en ondersteuningsvragen van jeugdigen en jongvolwassenen 
In hoeverre wordt levenslange, levensbrede problematiek bij jeugdigen en jongvolwassenen 
voldoende en tijdig (h)erkend door professionals werkzaam in de toegang tot zorg en ondersteuning? 
Deze problematiek vraagt om een andere benadering en aanpak door de gemeente dan wanneer er 
sprake is van tijdelijke problematiek. In deze publicatie worden knelpunten genoemd en ook 
oplossingsrichtingen gegeven. 
Movisie, 7 april 2021  
 
Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag 
Soms is bij inwoners levenslange, levensbrede zorg/ondersteuning nodig, niet slechts tijdelijk. Deze 
problematiek wordt echter niet altijd (h)erkend door professionals die werken in de toegang. Ook 
kan het zijn dat het toegangsproces telkens opnieuw wordt herhaald omdat er steeds maar voor 
korte tijd ondersteuning wordt toegekend (terwijl de ondersteuningsbehoefte langdurig is). 
Movisie, 7 april 2021 
 
Zorgen voor burgers: onderzoek naar knelpunten bij de toegang tot zorg 
De Nationale ombudsman merkt in dit rapport op dat periodieke herindicaties een knelpunt zijn voor 
mensen van wie vaststaat dat het levenslange/brede problematiek betreft (‘administratieve 
rompslomp’). Het kan ook zijn dat de inwoner in de loop van de tijd te maken krijgt met andere of 
meerdere loketten of wetten. 
Movisie, 7 april 2021 
 
Lokaal en integraal werken aan participatie 
In dit rapport lees je de resultaten van een onderzoek naar wat integraal werken op het snijvlak van 
zorg en welzijn en werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit succesvol is. Daartoe is 
gedurende tweeënhalfjaar intensief opgetrokken met drie gemeenten, Wijk bij Duurstede, Houten 
en Woerden, om de integrale aanpak verder vorm te geven. 
Movisie, 9 april 2021  
 
Met beleid van start 
Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is 
belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve 
opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage 
werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. 
SCP, 12 april 2021 
 
Feiten en cijfers over LHBTI op een rij 
Hoeveel lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s) 
zijn er in Nederland? Hoe accepterend is de Nederlandse bevolking tegenover lesbische vrouwen en 
homo mannen? Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender personen? 
Wat is het effect van negatieve reacties op de gezondheid van LHBTI’s? 
Movisie, 14 april 2021 
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Minicursus: werken vanuit zelfregie 
In deze minicursus leer je wat zelfregie is en hoe je als professional meer kunt werken vanuit 
zelfregie. 
Movisie, 22 april 2021  
 
Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? 
Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de ondersteuning van multiprobleemgezinnen in 
Rotterdam en wat de beste aanpak is bij deze gezinnen (volgens de betrokken gezinnen en 
hulpverleners). 
Movisie, 22 april 2021  
 
Maatwerk magazine 2020 
In dit magazine van Integraal Werken in de Wijk (2020, p. 26) staat een voorbeeld van een 
teambudget voor wijkteams. Het gaat om relatief kleine bedragen waar wijkteams direct over 
kunnen beschikken ‘om de eerste nood te ledigen’. 
Movisie, 22 april 2021  
 
Basiskennis: norm van verantwoorde werktoedeling en beroepsregistratie jeugdhulp 
In de Jeugdwet worden verplichte kwaliteitseisen gesteld aan jeugdhulpaanbieders en 
jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de norm van de verantwoorde werktoedeling. 
Movisie, 22 april 2021 
 
Basisfuncties voor lokale teams in kaart 
Eén van de basisfuncties die minimaal in lokale teams geborgd zou moeten zijn is ‘vindbare en 
toegankelijke hulp’. Wat is er dan nodig en hoe dat te bereiken? En welke dilemma’s spelen er 
rondom het realiseren van een toegangspoort/aanspreekpunt en hoe daarmee om te gaan? 
Movisie, 22 april 2021 
 
Toegankelijke dienstverlening (voor gemeenten) 
Op deze website heeft Stichting Lezen en Schrijven voor gemeenten belangrijke vragen en 
antwoorden over toegankelijke dienstverlening en eenvoudige communicatie op een rij gezet. 
Movisie, 22 april 2021 
 
(Digitale) Inclusie: aan de slag met gemeentelijke dienstverlening 
Hoe zorg je als gemeente voor passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en 
begrijpelijk is? Op deze pagina van VNG Realisatie vinden gemeenten en andere organisaties twee 
brochures met praktische voorbeelden en adviezen. 
Movisie, 22 april 2021 
 
De werkende duizendpoot 
In Nederland combineren veel werknemers betaald werk met zorgen en/of formeel en informeel 
leren. Dit gaat vaak goed, maar werknemers ervaren ook barrières. Om ervoor te zorgen dat mensen 
nu maar ook in de toekomst kunnen werken, zorgen én een leven lang leren moet worden ingezet op 
de kwaliteit van werk. Hiervoor is een combinatie van structurele en culturele veranderingen nodig. 
SCP, 22 april 2021  
 
KIS-publicatie 'Institutioneel racisme: bewijs en aanpak' 
Institutioneel racisme is stevig op de agenda gezet door de Black Lives Matter-beweging. Maar wat is 
het precies? Is er eigenlijk bewijs dat institutioneel racisme ook speelt in Nederland? En zijn er 
effectieve aanpakken voor handen? Onderzoekers van het Kennisplatform Integratie & Samenleving 
(KIS) zochten het uit. 
Movisie, 23 april 2021 
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Werken aan weerbaarheid van individuen en gemeenschappen 
In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. 
Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische 
onderbouwing? Dit lees je het in het rapport ‘Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen’, 
geschreven door Movisie in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) 
Movisie, 23 april 2021  
 
Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen. 
Het SCP onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om 
woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de 
woningeigenaren stappen gezet om de woning te verduurzamen. Volgens de Klimaatwet moeten in 
2050 alle 7 miljoen huizen hernieuwbare energie en warmte gebruiken. Belangrijke stap hierin is de 
isolatie van woningen en het benutten van zonne-energie. Een groot deel van de huiseigenaren heeft 
deze stap echter nog niet gezet; bijna de helft heeft nog niet de isolatie verbeterd en driekwart van 
de eigenaren met een eigen dak heeft nog geen zonnepanelen geplaatst. Verschillende 
belemmeringen houden hen tegen om in beweging te komen. Om een kanteling in de verduurzaming 
door woningeigenaren te realiseren, is aanvullend beleid nodig om huiseigenaren te stimuleren en te 
ondersteunen. 
SCP, 29 april 2021 
 
Responsieve overheid betaalt zich terug in welzijn inwoners 
Een sterke sociale basis is voor veel inwoners onmisbaar om naar tevredenheid te kunnen 
functioneren. Maar wat ís de sociale basis eigenlijk en wat kunnen lokale overheden doen om de 
sociale basis te versterken? De verkenning ‘Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis’ geeft 
antwoord op deze vragen. 
Movisie, 5 mei 2021 
 
Essay Inclusie en diversiteit. Wat, waarom en hoe? 
Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie staan op verschillende plekken bovenaan de agenda. 
Binnen organisaties, in het onderwijs, in beleid, in onderzoek en in de media wil - of misschien moet - 
iedereen ermee aan de slag. Toch is het niet altijd helder wat de betekenis is van diversiteit en 
inclusie en waar het over gaat als we deze begrippen bespreken. 
Movisie, 6 mei 2021 
 
De stand van het sociaal werk in Nederland 
Onderzoek van TNO naar arbeidsproblematiek in zorg en welzijn toonde aan dat veel sociaal werkers 
ontevreden zijn. Movisie onderzocht in ‘De grote raadpleging van het sociaal werk 2020’ hoe dat 
komt en wat de invloed daarvan op hun beroepsuitoefening is. En wat is de impact van de 
veranderingen in het sociaal domein op sociaal werkers? Vele honderden sociaal werkers lieten hun 
stem horen. 
Movisie, 18 mei 2021 
 
Theoriegestuurde effectevaluatie spaarkringen Cash2Grow 
In opdracht van Cash2Grow voerde Movisie een theoriegestuurde evaluatie uit naar de aanpak 
Spaarkringen. Met Spaarkringen van Cash2Grow kunnen mensen via een eenvoudig systeem geld 
sparen en lenen. De kern van deze aanpak is dat mensen dit volgens een vaste structuur doen, 
binnen een veilige en gezellige sfeer, waar ook ruimte is voor het bespreken van andere (financiële) 
thema’s. 
Movisie, 20 mei 2021 
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Opgroeien in een kwetsbare wijk. Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en 
jonge mannen 
In dit rapport worden de inzichten op een rij gezet uit het vele onderzoek naar wat wonen in een 
kwetsbare wijk betekent voor de bewoners, en meer in het bijzonder voor de kansen en risico’s voor 
opgroeiende jeugd. Middels een casestudie in één zo’n wijk, ingebed in literatuur over andere 
wijken, wordt dieper ingegaan op mechanismen die de vastgestelde effecten van de wijk op jeugd 
lijken te veroorzaken en hoe de beleidspraktijk op beleidspraktijk op die sociale processen ingrijpt. 
Uit het onderzoek wordt duidelijk welke beleidsinterventies op grond van de sociale mechanismen 
vermoedelijk effectief zijn. Ook is de respondenten in de casestudie gevraagd naar ervaren 
veranderingen en verbeteringen en ook daaruit komen beleidsaanbevelingen naar voren. 
SCP, 27 mei 2021  
 
Lang niet toegankelijk. Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van 
de samenleving 
Binnenkort is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland vijf 
jaar in werking. Het verdrag bevestigt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om 
gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, net als ieder ander. Toch ondernemen 
mensen met een lichamelijke beperking duidelijk minder dan anderen en voelen zij zich ook minder 
in staat hun leven naar eigen inzicht in te richten. 
SCP, 8 juni 2021 
 
Klimaataanpak: toekomst bepalende keuzes voor onze samenleving. De energietransitie vanuit 
burgerperspectief 
Iedereen heeft te maken met de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. Voor het halen van 
de klimaatdoelen is brede betrokkenheid en actieve participatie van overheden, bedrijfsleven en 
burgers essentieel. In de samenleving is echter bezorgdheid over zowel klimaatverandering als over 
gevolgen van klimaatmaatregelen. Zorgen over gevolgen voor kosten van levensonderhoud, ervaren 
(on)rechtvaardigheid en groeiende ongelijkheid blijken belangrijke issues.  
SCP, 22 juni 2021 
 
Burgerperspectieven 2021 - kwartaal 2 
De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, 
zijn coronabestrijding en vaccinaties, wonen, het aanpakken van klimaatverandering, 
gezondheidszorg en het onderwijs. Nederlanders zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van burgers, bedrijfsleven en de overheid om die problemen aan te pakken, waarbij men vooral van 
de overheid hoge verwachtingen heeft. Ten opzichte van het najaar van 2020 daalde het politiek 
vertrouwen van Nederlanders sterk. Vaak genoemde redenen om een gebrek aan vertrouwen te 
motiveren, zijn het politieke debat over de vastgelopen formatie en de politieke nasleep van de 
toeslagenaffaire. Een nieuw kabinet krijgt van mensen ook de opdracht om het vertrouwen tussen 
burgers, overheid en politici onderling te herstellen. Dat ziet het SCP terug in het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven 2021 waarvoor in april 2021 veldwerk werd gedaan. 
SCP, 29 juni 2021 
 
Gezondheidsverkenning bewoners gemeente Moerdijk Tweede periode: 2016 – 2019 
Dit is de rapportage van de tweede gezondheidsverkenning die het Nivel heeft uitgevoerd op verzoek 
van gemeente Moerdijk. Dit soort verkenningen stelt in staat om een vinger aan de pols te houden 
zodra mensen zich zorgen maken over hun gezondheid in relatie tot een vorm van blootstelling in de 
omgeving. Dat kan gaan om gewasbestrijdingsmiddelen, intensieve veehouderijen of 
aardgasbevingen en chronische stress door schade aan huis en haard. In dit geval richt de 
gezondheidsverkenning zich, net zoals de eerdere rapportage, op de gezondheid van bewoners in de 
diverse stads- en dorpskernen nabij het industrieterrein Moerdijk. 
Nivel, 7 juli 2021 
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Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk 
Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en 
ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende 
modellen van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks 
werk besluitvorming te versterken. 
Movisie, 20 augustus 2021 
 
Ouderenmishandeling: veilig en beschermd ouder worden. Handreiking voor gemeenten 
Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan 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. 
Movisie, 24 augustus 2021 
 
Zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie: naar een aanbod dat voldoet aan ieders 
behoefte 
Zinvolle dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie en hun naasten van belang om meerdere 
redenen. In de eerste plaats om zoveel als mogelijk gezond te blijven, in de tweede plaats om in 
contact te blijven met anderen en in de derde plaats om te leren omgaan met (de gevolgen van) 
dementie. 
Movisie, 13 juli 2021 
 
SCP-publicatie Thuis of terug naar kantoor. Plus- en minpunten van thuiswerken voor het 
welbevinden van werknemers 
Thuiswerken laat de zeggenschap over werktijden groeien waardoor werknemers hun werk 
gemakkelijker kunnen laten aansluiten bij hun thuissituatie. Dat is de conclusie van het SCP-
onderzoek naar het thuiswerken vóór en in coronatijd. In coronatijd was de groei in zeggenschap 
zelfs wat groter dan gebruikelijk. Tegelijkertijd leent niet ieder werk zich voor thuiswerken, voor 
verschillende beroepen is het noodzakelijk om fysiek op de werkplek aanwezig te zijn. 
CSP, 14 juli 2021 
 
Webinar: Logeerzorg 
In 2015 werden de jeugdzorg, de langdurige zorg en werk en inkomen gedecentraliseerd. De 
gedachte was dat er meer maatwerk zou kunnen worden geleverd als de uitvoering dichter bij de 
burgers zou komen. Gemeenten kennen hun burgers beter en kunnen daarmee ook beter inschatten 
wat er nodig is voor wie. Door efficiëntie-denken, schaalvergroting, protocollering en automatisering 
was die inschatting in de verdrukking gekomen. 
Movisie, 5 juli 2021 
 
Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop en waarden sociale kwaliteit leidend 
Vele actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. Niet 
omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie. 
Movisie, 8 juli 2021 
 
Big data en databronnen: hulp bij impactmeting burgerinitiatief 
Burgerinitiatieven zoeken steeds vaker naar manieren om hun maatschappelijke waarde aan te 
tonen. Big data en openbare databronnen kunnen daarbij behulpzaam zijn, zo blijkt uit de notitie 
‘Impact burgerinitiatieven: (big) data, wat heb je eraan?’ 
Movisie, 8 juli 2021 
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Factsheet: Huiselijk geweld 2021 
Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over 
huiselijk geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. 
Movisie, 8 juli 2021 
 
De terugkeer van de samenlevingsopbouw 
Het versterken van gemeenschappen is allang niet meer het domein van de opbouwwerker alleen. 
Verschillende soorten professionals voeren activiteiten uit op dit vlak. In deze publicatie reflecteren 
we op de groeiende belangstelling voor samenlevingsopbouw en brengen wij nieuwe vormen van 
samenlevingsopbouw in beeld. 
Movisie, 9 juli 2021 
 
KIS-toolkit: Praten over shame sexting 
Jongeren maken een deel van hun seksuele ontwikkeling online door. De coronamaatregelen, 
waarbij beperkt fysiek contact mogelijk is, heeft deze trend alleen maar versterkt. Het online 
leefdomein is voor jongeren een wereld op zich. Het vrijwillig en met wederzijdse instemming maken 
en delen van seksueel getint beeldmateriaal kan bijdragen aan een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Zo worden elk jaar jongeren in Nederland slachtoffer 
van shame sexting: het ongewenst online verspreiden van (gemanipuleerd) seksueel getint 
beeldmateriaal, met als doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen. 
Movisie, 16 juli 2021 
 
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – zomer 2021 
Van Mark Rutte moet elke organisatie een plan maken voor de menselijke maat. Hoe doe je dat? Het 
tijdschrift opent met een tweegesprek tussen econoom Marcel Canoy en Movisie-voorzitter Janny 
Bakker. 
Movisie, 16 juli 2021 
 
Passende zorg voor ouderen thuis 
Een groeiende groep (ruim 1,2 miljoen) 75-plussers in Nederland woont zelfstandig. Onder hen zijn 
ouderen die kwetsbaar zijn in hun woonsituatie maar (nog) niet in een verpleeghuis willen of kunnen 
wonen. In veel gevallen gaat het goed. Maar een deel van deze ouderen krijgt geen, te weinig of 
inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. Een gebrek aan 
voldoende passende zorg en ondersteuning kan leiden tot een verergering van de problemen, een 
lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute – en vaak zwaardere – zorg. 
Diverse knelpunten belemmeren het ontvangen van passende zorg en ondersteuning. Zij houden 
verband met het stelsel maar ook met de werk- en denkwijzen van zorgorganisaties en professionals. 
Dat blijkt uit het verkennende SCP-onderzoek Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart. 
SCP, 8 juli 2021 
 
Vier typen gemeenten: Een instrument om verschillen tussen gemeenten in beeld te brengen 
De maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat, spelen zich voor een belangrijk deel af in 
de lokale omgeving. Of het nu gaat om het sociaal domein, de energietransitie of de woningmarkt, 
gemeenten vormen de centrale schakel tussen de rijksoverheid en burgers. In de manier waarop 
maatschappelijke opgaven zich gemeentelijk manifesteren, bestaan grote verschillen. Ruimtelijke en 
economische omstandigheden lopen uiteen en in verschillende gemeenten drukken verschillende 
inwoners hun stempel op de lokale samenleving. 
SCP, 2 september 2021  
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Policy brief: een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te 
verbeteren 
Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren. 
SCP, 9 september 2021  

Verschil in Nederland 2014-2020 
In het doorlopende onderzoek ‘Verschil in Nederland’ brengt het SCP in kaart hoe de Nederlandse 
bevolking is opgedeeld. Uit de nieuwste editie komt naar voren dat de structurele ongelijkheden 
tussen zes sociale groepen in de periode 2014-2020 niet ingrijpend zijn veranderd. De economische 
omstandigheden waren toen overwegend gunstig, en veel beleid had tot inzet ongewenste sociale 
verschillen tegen te gaan. Desondanks ziet het SCP nog steeds grote contrasten tussen groepen met 
veel en weinig hulpbronnen (werk, inkomen, opleiding, sociale netwerken, cultureel kapitaal en 
gezondheid). Net als in ander SCP-onderzoek treffen we ook hier kwetsbare burgers aan die 
achterblijven, mede doordat achterstanden zich bij hen opstapelen binnen meerdere domeinen. 
SCP, 7 oktober 2021  
 
Verwachtingen en beeld van de Europese Unie: het Nederlandse burgerperspectief 
Houd rekening met verdeelde opinie Nederlanders ten opzichte van Europa en wees transparant 
over uitkomsten burgerdialoog. Uit onderzoek van het SCP over hoe Nederlanders tegen de Europese 
Unie (EU) aankijken, komt naar voren dat de grootste groep Nederlanders het EU-lidmaatschap 
steunt, al is de publieke opinie niet onverdeeld positief. De meningen over wat Europa wel of niet 
kan, of zou moeten betekenen voor Nederland zijn verdeeld. Het SCP vindt het belangrijk dat hier bij 
de burgerconsultaties over de ‘Toekomst van Europa’ rekening mee wordt gehouden. Daarnaast 
adviseert het SCP het kabinet om duidelijk en transparant te communiceren over wat er met de 
uitkomsten van de burgerconsultaties zal worden gedaan. 
SCP, 8 oktober 2021 
 
Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 
Het betreft een landelijke rapportage op basis van de door gemeenten aangeleverde 
onderzoeksresultaten over de cliëntervaringen met de Wmo 2015 in 2020 voor het 
verantwoordingsjaar 2021. 
Verwey-Jonker Instituut, 1 december 2021 

Thema Jeugd 
Ik ben er ook nog 
Kinderen die opgroeien met verstandelijk beperkte ouders 
Aef, 25 januari 2021 
 
Vierde corona quickscan jeugdhulpaanbieders 
De Jeugdautoriteit heeft haar vierde corona quickscans uitgevoerd, om de effecten van de corona 
crisis voor de cruciale jeugdhulp in Nederland. 
Gezondheidsraad, 2 februari 2021 
 
Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders 2019 / Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders 2019 
De Jeugdautoriteit voert in het kader van haar taak van monitoring en signalering jaarlijks onderzoek 
uit naar de (financiële) gezondheid van de jeugdhulpaanbieders. 
Naar aanleiding van dit rapport zal de Jeugdautoriteit komende maanden een verdiepingsonderzoek 
uitvoeren waarbij onderzocht wordt wat de huidige situatie is ten aanzien van mogelijke risico’s voor 
continuïteit van de hulpverlening bij de aanbieders die in dit onderzoek als aanbieders met een hoog 
risico staan aangemerkt. 
Gezondheidsraad, 4 februari 2021 
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Overige rapporten 
Hackathon toolkit 
In deze toolkit wordt uitgelegd hoe Stichting Health Challenges Nederland een hackathon, zoals 
Dutch Hacking Health organiseert. Stap voor stap. De toolkit bevat concrete tools om de hackathon 
uit te voeren. 
Stichting Health Challenges, 18 maart 2021 
 
Evaluatie kennisfunctie VWS 
OPTIMALISEREN EN VERBETEREN: Deze evaluatie heeft als inzet de ervaringen die de afgelopen paar 
jaar zijn opgedaan met de departementale kennisfunctie te bundelen en te benutten om de werking 
ervan te optimaliseren en te verbeteren. Wat kan en moet beter, welke belemmeringen moeten 
hiervoor worden weggenomen en welke maatregelen moeten hiervoor worden genomen? 
Paardekooper Organisatieadvies, 21 januari 2021 
 
Voor de verandering 
Rapport naar voorkomen homoconversie in NL 
Beke, 12 juli 2021 
 
Een levenslange doodswens en persisterende suïcidaliteit: een exploratief onderzoek naar het 
ontstaan, verloop en behoeften van mensen die hieraan lijden. 
Uitgezet via Stichting 113 Zelfmoordpreventie, uitgevoerd door 113 Zelfmoordpreventie, GGZ 
InGeest en Amsterdam UMC, Universiteit voor Humanistiek, Julius Centrum voor 
gezondheidswetenschappen, UMC Utrecht, praktijk Anne Gaijmans, 2 december 2021 
 
Expertisefunctie geestelijke verzorging thuis 
Verkenning in opdracht van het ministerie van VWS 
Zorgmarkten, 12 juli 2021 
 
Goed geregeld? 
Een onderzoek naar gemeentelijke regelingen rondom financieel maatwerk voor hoge zorgkosten. 
Onderzoeksinstituut IVO, Platform31, Verwey-Jonker Instituut en Rebel, juni 2021 
 
Dynamische evaluatie Actieprogramma werken in de zorg 
De rol van de landelijke infrastructuur 
Significant Public en Kennisland, 22 juni 2021  
 
Rapport Fenomeenonderzoek Complexe Juridische Structuren van zorgaanbieders 
Doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van complexe juridische structuren die mogelijk 
risicovol zijn voor het betaalbaar en toegankelijk houden van zorg en daarbij de mogelijkheden te 
verkennen om de geconstateerde risico's te reduceren, zodat zorggeld minder snel en gemakkelijk 
kan weglekken. 
NZa, 8 juli 2021 
 
Eindrapport Evaluatie omzetdrempels zorg 
Onderzoeksbureau AEF heeft een evaluatie uitgevoerd naar nut en noodzaak van het per AMvB 
verruimde ‘toepassingsbereik van het concentratietoezicht door de ACM op ondernemingen die zorg 
verlenen’. Daarin concluderen zij dat de verlaagde omzetdrempels ook in de komende periode nodig 
zijn om de belangen van patiënten en verzekerden adequaat te beschermen. Inhoudelijk wordt 
hierop teruggekomen zodra er een nieuw kabinet is. 
Andersson Effers Felix (AEF), 12 augustus 2021 
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MKBA beeldbeschikbaarheid 
Een indicatie van de maatschappelijke kosten en baten van het verplicht stellen van 
elektronische beelduitwisseling.  
Ecorys/Beter Healthcare, 3 september 2021  
 
Report on the follow-up to the Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International 
Plan of Action on Ageing (MIPAA) in The Netherlands 
Fourth review and appraisal 
IQ Healthcare, RadboudUMC, 11 oktober 2021  
 
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Eindrapport 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, de directie Patiënt en 
Zorgordening (PZo). Zij is vanuit VWS verantwoordelijk voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met Henk van Vliet in 
de periode juni 2021 – september 2021. 
Ecorys, 15 oktober 2021 
 
MKBA Basisgegevensset Zorg (BgZ) 
De maatschappelijke kosten en baten van de digita-lisering van twee toepassingen in de BgZ.  
14 september 2021, Sire Consulting  
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid Zorgbeeld 
Op vrijdag 27 augustus 2021 is het onderzoek naar de toegankelijkheid van Website zorgbeeld.nza.nl 
van Nederlandse Zorg Autoriteit afgerond. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment 
voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat 
voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid 
van webcontent. 
NZa, 7 september 2021  
 
Onderzoeksrapport toegankelijkheid disportal 
Het toegankelijkheidsonderzoek naar Website disportal.nl van Nederlandse Zorg Autoriteit is 
afgerond op donderdag 5 augustus 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment 
voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat 
voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid 
van webcontent. 
NZa, 7 september 2021  
 
Rapportage over transparantie van tarieven paramedische zorg 
De NZa heeft zowel in 2019 als in 2020 een monitor gepubliceerd over de paramedische zorg. In 
beide monitors kwam naar voren dat paramedici ontevreden zijn over de contractering. Die onvrede 
is nog altijd aanwezig en gaat voornamelijk over de hoogte van de tarieven. Ook willen paramedici 
duidelijkheid van de zorgverzekeraar. Ze willen weten hoe het geboden tarief in relatie staat tot de 
kosten voor de zorg en de eisen die worden gesteld aan zorg. 
NZa, 12 oktober 2021  
 
Onderzoeksrapport - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van 
kwetsbare gezinnen 
Onderzoek naar kraamzorg en gynaecologen in Nederland. 
Dijksterhuis & van Baaren, november 2021 
 
Factsheet - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare 
gezinnen 

https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/publicaties/publicaties/2021/09/14/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba-van-beelduitwisseling
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/mipaa20-report-netherlands.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/mipaa20-report-netherlands.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/15/evaluatie-waarborgfonds-voor-de-zorgsector
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/publicaties/publicaties/2021/09/14/maatschappelijke-kosten-batenanalyse-mkba-van-de-basisgegevensset-zorg-bgz
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_653498_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_653503_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_656592_22/1/
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/publicaties/2021/11/30/beter-signaleren
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/publicaties/2021/11/30/beter-signaleren
https://www.kansrijkestartnl.nl/actieprogramma-kansrijke-start/documenten/brochures/2022/03/17/factsheet-gynaecologen
https://www.kansrijkestartnl.nl/actieprogramma-kansrijke-start/documenten/brochures/2022/03/17/factsheet-gynaecologen


Factsheet kraamzorg  
Dijksterhuis & van Baaren, november 2021 
 
Factsheet - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare 
gezinnen 
Factsheet gynaecologen 
Dijksterhuis & van Baaren, november 2021 
 
Samenvattende factsheets - Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren 
van kwetsbare gezinnen 
Samenvattende factsheet eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en verpleegkundigen, kraamzorg  
en gynaecologen. 
Dijksterhuis & van Baaren, november 2021 
 

https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/brochures/2022/03/17/factsheet-gynaecologen
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/brochures/2022/03/17/factsheet-gynaecologen
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/publicaties/2021/12/13/samenvatting-beter-signaleren
https://www.kansrijkestartnl.nl/documenten/publicaties/2021/12/13/samenvatting-beter-signaleren
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