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Geachte voorzitter, 

Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van twee moties die zijn 
aangenomen naar aanleiding van het plenaire debat Burgerinitiatief ‘Erken 
Fibromyalgie’ op 30 september 2021. Het gaat om de volgende moties: 

- Motie Hijink c.s. over de Gezondheidsraad om advies vragen over de stand 
en ontwikkelingen van de wetenschap omtrent fibromyalgie1. 

- Motie Westerveld/Kuiken over onderzoek naar genderspecifieke 
aandoeningen inbedden in de onderzoeksagenda2.  

 
Adviesvraag Gezondheidsraad  
De aangenomen motie van lid Hijink verzoekt de regering de Gezondheidsraad om 
advies te vragen over de stand en ontwikkelingen van de wetenschap omtrent 
fibromyalgie. Ik heb de Gezondheidsraad om advies gevraagd. In de bijlage treft u 
een afschrift van de adviesvraag aan. Ik beschouw hiermee de motie Hijink als 
afgedaan. 
Ik verwacht de resultaten van dit onderzoek in het najaar van 2023 te ontvangen. 
Na ontvangst van het advies van de Gezondheidsraad zal ik uw Kamer hierover 
informeren.  
 
Taakopdracht aan ZonMw 
De motie van de leden Westerveld en Kuiken verzoekt de regering, om samen met 
onderzoeksinstituten, patiëntenverenigingen en (universitaire) ziekenhuizen 
onderzoek naar aandoeningen die vooral bij vrouwen voorkomen, structureel in te 
bedden in de onderzoeksagenda. Op 30 november 2021 heb ik overeenkomstig 
het gewijzigde amendement van de leden Ploumen en Bergkamp3 aan ZonMw een 
taakopdracht Gender en Gezondheid verstrekt.  
  

 
1 TK 2021-2022, Kamerstuk 35 826, nr. 4 
2 TK 2021-2022, Kamerstuk 35 826, nr. 6 
3 TK 2020-2021, Kamerstuk 35 570 XVI, nr. 39 
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Het doel van deze taakopdracht is het stimuleren van duurzame aandacht voor en 
integratie van sekse en gender in onderzoek en onderzoeksprogrammering in 
gezondheid en zorg, teneinde goede gezondheid en passende zorg voor iedereen 
te realiseren ongeacht sekse en/of gender. In de bijlage treft u een afschrift van 
de brief aan ZonMw hierover aan. Ik beschouw hiermee de motie Westerveld en 
Kuiken als afgedaan.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers


