
2017D27959 Verslag houdende een lijst van vragen 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de Minister en Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Vaststelling van de begrotings-
staten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 
voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34 775 XVI). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Lodders 

De griffier van de commissie,
Post 
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Nr. Vraag 

1 Op welke manier wordt het Nederlandse lid van het Internationaal 
Olympisch Comité (IOC) voorgedragen? Heeft de Nederlandse 
overheid daarin een rol gespeeld? 

2 Krijgt het Nederlandse lid van het IOC voor zijn advieswerk voor de 
Nederlandse Sportraad een vergoeding? Zo ja, hoe hoog is die 
vergoeding? En krijgt het Nederlandse lid direct of indirect een 
vergoeding van de rijksoverheid voor zijn werk als lid van het IOC? 

3 Hoeveel middelen voor sport en bewegen zijn er in totaal niet 
juridisch verplicht? 

4 Wat is het huidige percentage zorgmijding en hoe verhoudt dit zich 
ten opzichte van het ziekenfonds? 

5 Wat waren de gemiddelde wachttijden voor heupoperaties, 
knieoperaties, cataract en borstkankeroperaties in Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk, Zweden, België en Duitsland in de periode 
2012–2017? 

6 Het rapport Pakketbeheer weesgeneesmiddelen van oktober 2015 
door Zorginstituut Nederland geeft aan jaarlijks een Monitor 
Weesgeneesmiddelen uit te geven. Tot op heden is dit nog niet 
verschenen, wanneer wordt dit rapport verwacht? 

7 Op welke wijze wordt er al dan niet rekening gehouden met het 
bestaan van een gerichte biomarker tijdens onderhandelingen 
omtrent de toelating van een nieuw geneesmiddel tot het 
verzekerde pakket? 

8 Kan de prijsdruk ertoe leiden dat geneesmiddelen in de toekomst 
niet beschikbaar zijn als geregistreerd geneesmiddel noch als 
apotheekbereiding? 

9 Op welke manier is geborgd dat op het gebied van e-health en het 
versterken van de inzet van ICT verschillende medische sectoren 
van elkaar leren? Op welke wijze worden goede ervaringen 
uitgewisseld? 

10 Kunt u aangeven hoeveel geld er jaarlijks gaat naar de behandeling 
van HIV-patiënten? 

11 Hoeveel meldingen ontvangt de Inspectie voor Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) jaarlijks met betrekking tot ouderenzorg, gehandi-
captenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuiszorg en 
jeugdzorg? 

12 Hoeveel verzorgingshuizen zijn er tot op heden gesloten? 
13 Wat kosten de persoongebonden budgetten (pgb) jaarlijks? 

Hoeveel bedragen de uitgaven voor pgb in de jaren 2015,2016 en 
2017 uitgesplitst per domein? 

14 Hoeveel volwassenen en ouderen zijn eenzaam? Hoeveel wordt er 
besteed aan het bestrijden van eenzaamheid? Hoeveel geld trekt 
de regering uit voor de bestrijding van eenzaamheid? 

15 Kunt u een overzicht sturen met de jaarlijkse uitgaven aan zorg 
vanaf 2000 t/m 2017 in zijn totaal en uitgesplitst per wet? 

16 Hoeveel is er sinds het aantreden van kabinet Rutte I en Kabinet 
Rutte II bezuinigd op zorg? Kunt u hiervan een overzicht sturen per 
bezuinigingsmaatregel en uitgesplitst in aparte tabellen voor Zvw, 
Wlz, Wmo en Jeugdwet? 

17 Hoeveel is er sinds het aantreden van kabinet Rutte I en Kabinet 
Rutte II geïnvesteerd in de zorg? Kunt u dit zowel weergeven in een 
totaalbedrag als uitgesplitst in aparte tabellen voor Zorgverzeke-
ringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet? 

18 Kunt u een overzicht sturen van de bezuinigingen, uitgesplitst per 
Wmo, Wlz, Zvw en Jeugdzorg voor het komende jaar t/m 2020? 
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Nr. Vraag 

19 Kunt u de Kamer een recent overzicht doen toekomen met alle 
bezuinigingen op de langdurige zorg (Wlz, Wmo en jeugdzorg) als 
het gaat om de jaren 2015 t/m 2020 (uitgesplitst naar jaartal)? 

20 Hoeveel geven andere Europese landen uit aan curatieve en 
langdurige zorg? Kunt u hiervan een overzicht sturen? 

21 Kunt u aangeven waarop andere Europese landen bezuinigen als 
het gaat om zorg? Kunt u hiervan een overzicht en uw duiding 
hiervan sturen? 

22 Welke ontwikkelingen in de curatieve en langdurige zorg vinden 
plaats in andere Europese landen? 

23 Kunt u een overzicht geven van bestaande EU richtlijnen en 
verordeningen binnen het domein van VWS? 

24 Kunt u een overzicht geven van EU richtlijnen en verordeningen 
die nog niet zijn aangenomen? 

25 Wat is de Gini-coëfficiënt (inkomensongelijkheid) in de zorg? Hoe 
heeft deze zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld? En hoe verhoudt 
deze Gini-coëfficiënt in de zorg tot de Gini-coëfficiënt voor heel 
Nederland? 

26 Wat verdient een verzorgende gemiddeld in de zorg? Wat verdient 
een verplegende gemiddeld in de zorg? Wat verdient een huisarts 
gemiddeld in de zorg? Wat verdient een medisch specialist 
gemiddeld in de zorg? Wat verdient een directeur van een 
ziekenhuis gemiddeld in de zorg? Wat verdient een directeur van 
een ouderenzorginstelling gemiddeld in de zorg? 

27 Wat is het hoogste inkomen van een medisch specialist in 
Nederland? Wat is het hoogste inkomen van een ziekenhuisdirec-
teur in Nederland? Wat is het hoogste inkomen van een directeur 
van een ouderenzorginstelling in Nederland? Wat is het hoogste 
inkomen van een thuiszorgdirecteur in Nederland? Wat is het 
hoogste inkomen van een werknemer van het Ministerie van VWS? 

28 Hoeveel procent van de zorgpremie gaat daadwerkelijk naar de 
zorg en hoeveel procent gaat naar (de organisatie van) de 
zorgverzekeraar? 

29 Hoeveel medische missers zijn er de afgelopen 15 jaar in Neder-
land gemaakt? Kunt u een jaaroverzicht geven om te laten zien of 
er een stijgende of dalende lijn is? 

30 Hoeveel tuchtzaken zijn er de afgelopen 15 jaar in Nederland tegen 
artsen geweest? Kunt u een jaaroverzicht geven om te laten zien of 
er een stijgende of een dalende lijn is? 

31 Hoeveel spoedeisende eerstehulpposten zijn er de afgelopen 5 jaar 
verdwenen? 

32 Hoeveel zorgaanbieders hebben de afgelopen 5 jaar een patiënten- 
of clientenstop ingesteld? 

33 Hoeveel zorgaanbieders zijn er de afgelopen 5 jaar gefuseerd? 
34 Wat is de ontwikkeling van de vermijdbare sterfte over de 

afgelopen 5 jaar geweest? 
35 In hoeverre nemen vermijdbare ziekenhuisinfecties toe, welke 

maatregelen worden hiertegen genomen en welke doelen worden 
hieraan gekoppeld? 

36 Hoeveel zorgbestuurders verdienden het afgelopen jaar meer dan 
de Wet Normering Topinkomens (WNT) -norm en waar zijn/waren 
ze werkzaam? 

37 Kan een overzicht gegeven worden van alle ontvangsten uit 
bestuurlijke boetes van de toezichthouders in totaal en afzonderlijk 
voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse 
Zorgautorieteit (NZa) voor de afgelopen vijf jaar. 
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38 Waarom heeft de Kamer de eerder toegezegde notitie (WGO 
VWS-jaarverslag 2016, 29 juni 2017) over de tussenstand van de 
Staat van Volksgezondheid en Zorg op basis waarvan de besluit-
vorming over de doorontwikkeling kan plaatsvinden nog niet 
ontvangen? Kunt u deze notitie naar de Kamer sturen? 

39 Welk verband bestaat er tussen het mijden van zorg en de 
inkomensgroep, waartoe iemand behoort? 

40 Hoeveel mensen hebben afgezien van zorg vanwege hogere 
kosten, graag uitgesplitst per zorgsector? 

41 Hoeveel mensen hebben afgezien van de eigen bijdrage Wmo? En 
hoe was die verdeling voor in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
15 en 2016? 

42 Hoeveel mensen zien af van Wlz zorg, vanwege de hoge eigen 
bijdrage? En hoe was die verdeling voor in 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 15 en 2016? 

43 Hoe was de verdeling naar inkomensgroep van mensen die zorg 
mijden in 2017? En hoe was die verdeling voor in 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 15 en 2016? 

44 Hoeveel winst heeft de farmaceutische industrie in de afgelopen 
vijf jaar per jaar gemaakt? 

45 Hoeveel winst hebben fabrikanten van medische hulpmiddelen in 
de afgelopen vijf jaar per jaar gemaakt? 

46 Hoeveel winst hebben medisch specialisten in de afgelopen vijf 
jaar gemaakt? 

47 Hoeveel winst hebben ziekenhuizen in de afgelopen vijf jaar 
gemaakt? 

48 Hoeveel winst hebben zorgverzekeraars in de afgelopen vijf jaar 
per jaar gemaakt? 

49 Hoeveel geld aan reserves hebben de zorgverzekeraars in 
Nederland op dit moment? 

50 Hoe hebben de reserves van zorgverzekeraars zich in de afgelopen 
vijf jaar ontwikkeld? 

51 Hoe heeft de solvabiliteit van zorgverzekeraars zich in de afgelopen 
vijf jaar ontwikkeld? 

52 Wat zouden de gevolgen zijn van het afhankelijk maken van een 
substantieel gedeelte van de overheidsbijdrage aan de Zorgverze-
keringswet van kwaliteitsuitkomsten in de zorg? 

53 Is het technisch mogelijk om een substantieel gedeelte van de 
overheidsbijdrage aan de Zorgverzekeringswet afhankelijk te 
maken van kwaliteitsuitkomsten in de zorg? 

54 Hoe verhouden de zorgkosten per inwoner in Nederland zich tot de 
zorgkosten per inwoner in andere landen? 

55 Hoe verhoudt de betaalde zorgpremie per inwoner (aan zorgverze-
keraars) in Nederland zich tot de betaalde zorgpremie (aan 
zorgverzekeraars) in andere landen? 

56 Hoe verhoudt zich de via de belastingen opgebrachte zorggelden 
in Nederland zich tot de via belastingen opgebrachte zorggelden in 
andere landen? Welk percentage van het BBP zijn deze via de 
belasting opgebrachte zorggelden in Nederland en in andere 
landen? 

57 Kunt u 5 voorbeelden geven van «revolutionaire» ideeën over 
zorgstelsels en de voordelen en nadelen van deze alternatieve 
stelsels kort benoemen? 

58 Zijn er studies naar de impact van een onvoorwaardelijk basisinko-
men (bijstandsniveau) op de zorgkosten? Hoeveel zouden de 
zorgkosten kunnen dalen en is het mogelijk om met deze daling 
een aanzienlijk deel van de kosten van een basisinkomen terug te 
verdienen? 
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59 Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn de afgelopen jaren 
teruggezet van Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG) 15 
naar FWG 10? 

60 Hoeveel en welke interim--managers zijn in 2017 werkzaam 
(geweest) uitgesplitst in alle zorgsectoren? 

61 Hoeveel topbestuurders kent Nederland, per sector geestelijke 
gezondheidszorg (ggz), Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VVT), 
Gehandicaptenzorg (GHZ), Ziekenhuiszorg (ZKH) en wie zijn dit? 

62 Wat is de salariëring van alle topbestuurders per naam en sector 
GGZ, VVT, GHZ, ZKH? 

63 Aan welke politieke partijen zijn de topbestuurders gelieerd, per 
naam en sector GGZ, VVT, GHZ, ZKH? 

64 Wat is het gemiddelde inkomen van medisch specialisten in de 
verschillende landen van Europa? 

65 Aan welke patiëntenorganisaties zijn de topbestuurders gelieerd, 
per naam en sector GGZ, VVT, GHZ, ZKH? 

66 Hoeveel hbo-verpleegkundigen zijn er in 2017 werkzaam in de 
zorg, uitgesplitst per sector? 

67 Hoeveel mbo-verpleegkundigen zijn er in 2017 werkzaam in de 
zorg, uitgesplitst per sector? 

68 Hoeveel wijkverpleegkundigen zijn er in 2017werkzaam in de 
thuiszorg? 

69 Wat is het gemiddelde inkomen van huisartsen in de verschillende 
landen van Europa? 

70 Hoeveel verzorgenden IG zijn er in 2017 werkzaam in de zorg, 
uitgesplitst per sector? Hoeveel verzorgenden zijn er in 2017 
werkzaam in de zorg, uitgesplitst per sector? Hoeveel helpenden 
zijn er in 2017 werkzaam in de zorg, uitgesplitst per sector? 

71 Hoeveel alfahulpen waren/zijn werkzaam in de jaren 2007 t/m 
2017? 

72 Hoeveel huishoudelijk verzorgenden waren/zijn werkzaam in de 
jaren 2007 t/m 2017? 

73 Hoeveel medisch specialisten, uitgesplitst per beroep zijn er in 
2017 werkzaam in de zorg? 

74 Hoeveel verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen zijn 
er werkzaam in 2017 

75 Hoeveel huisartsen zijn er in totaal? 
76 Hoeveel verpleeghuisartsen werken er in 2017 in Nederland? 
77 Hoeveel nurse practitioners en nurse physicians werken er in 

Nederland? 
78 Hoeveel tandartsen en mondhygienisten werken er in Nederland? 
79 Hoeveel anesthesisten werken er in 2015 in Nederland? 
80 Hoeveel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werken jaarlijks in 

de zorg per sector? 
81 Wat kosten de zzp’ers jaarlijks? 
82 Hoeveel bemiddelingsbureaus zijn er in Nederland die zzp’ers 

inzetten voor de zorg. 
83 Hoeveel tandartsen zijn er in Nederland werkzaam, zowel 

Nederlandse als buitenlandse tandartsen? Hoeveel zijn er in 2017 
nieuw opgeleid, hoeveel zijn er vanuit het buitenland ingestroomd 
in de Nederlandse arbeidsmarkt? 

84 Hoe vaak is tuberculose (tbc), schurft of een andere besmettelijke 
ziekte geconstateerd bij asielzoekers of statushouders en hoeveel 
hebben daarvoor in quarantaine gezeten? Welke behandelingskos-
ten zijn hiervoor gemaakt? 

85 Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er in 2017 bijgekomen, uitgesplitst 
naar artsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en 
physician assistents? 
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86 Hoe hoog is het ziekteverzuim onder zorgverleners, uitgesplitst per 
zorgsector? 

87 Wat is de gemiddelde uittreedleeftijd van zorgverleners, uitge-
splitst per zorgsector? 

88 In welke regio’s is er een tekort aan zorgpersoneel, en aan welk 
zorgpersoneel? 

89 Hoeveel mensen zijn geregistreerd in de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (BIG) en hoeveel mensen zijn dit per 
beroepsgroep? 

90 Uit welke landen wordt buitenlands personeel aangetrokken om te 
werken in de zorg in Nederland? 

91 Waarom wordt er met buitenlands personeel gewerkt in de 
Nederlandse zorg? 

92 Hoeveel en welke zorgorganisaties maken gebruik van een au pair 
regeling, als het gaat om zorg? 

93 Hoeveel waarschuwingen heeft Nederland ontvangen en gegeven 
aan andere lidstaten over zorgverleners die niet meer mogen 
werken vanwege eerdere incidenten? 

94 Welke besparing op personeelskosten moet buitenlands personeel 
opleveren in verhouding tot Nederlands personeel? 

95 Welke maatregelen treft de regering om de agressie tegen 
hulpverleners in de zorg aan te pakken? 

96 Hoe wordt gecontroleerd of zorgverleners die werkzaam zijn in de 
zorg daadwerkelijk geregistreerd staan in het BIG-register? 

97 Hoe groot zijn de wachtlijsten voor de hbo-verpleegkundige 
opleiding? 

98 Zijn er wachtlijsten voor andere zorgberoepen? Zo ja, welke? 
99 Hoeveel opleidingsplekken zijn er in Nederland voor zorgopleidin-

gen en voor welke niveaus? 
100 Hoeveel zorgverleners zijn in 2017 ontslagen vanwege bezuinigin-

gen, uitgesplitst per zorgsector en beroep? Wat zijn de cijfers van 
voorgaande jaren? 

101 Hoeveel zorgverleners die in de afgelopen jaren ontslagen zijn 
hebben inmiddels weer een baan (in de zorg) kunnen vinden? 

102 Hoeveel werkzoekenden zijn er in de zorg per sector en 
functieniveau? 

103 Hoeveel mensen maken vanaf 2017 gebruik van Wlz, in aantallen? 
104 Hoeveel mensen maken vanaf 2017 gebruik van de Wmo, in 

aantallen? 
105 Hoeveel mensen maken vanaf 2017gebruik van de Zvw, in 

aantallen? 
106 Hoeveel mensen maken vanaf 2017 gebruik van zorg vanuit de 

verschillende domeinen, Zvw, Wmo, Wlz en jeugdzorg? 
107 Hoeveel mensen maken gebruik van huishoudelijke verzorging? 
108 Hoeveel mensen maken gebruik van dagbesteding? 
109 Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding? 
110 Hoeveel mensen maken gebruik van begeleiding in combinatie 

met persoonlijke verzorging? 
111 Hoeveel mensen maken gebruik van beschermd wonen? 
112 Hoeveel kinderen maken gebruik van de jeugdzorg en jeugd ggz? 
113 Hoeveel mensen maken gebruik van ziekenhuiszorg? 
114 Hoeveel mensen maken gebruik van Wijkverpleging? 
115 Hoeveel mensen wonen in een verzorgingshuis 
116 Hoeveel mensen wonen in een verpleeghuis? 
117 Hoeveel mensen wonen in een beschermd woonvorm? 
118 Hoeveel mensen wonen in een instelling voor gehandicaptenzorg? 
119 Hoeveel mensen wonen in een instelling voor geestelijke 

gezondheidszorg? 
120 Hoeveel mensen maken gebruik van ambulante geestelijke 

gezondheidszorg? 
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121 Hoeveel jeugdigen maken vanaf 2017 gebruik van de Jeugdwet, in 
aantallen? 

122 Hoeveel DOT’s zijn er geopend in 2017, uitgesplitst per 
specialisme? 

123 Hoeveel personen hebben een zorg met verblijf indicatie? 
124 Hoeveel personen hebben een zorg zonder verblijf indicatie? 
125 Kunt u een overzicht geven van de vermogensontwikkeling van 

verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicapteninstellingen, 
thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen van 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 en 2017? 

126 Hoeveel faillissementen hebben het afgelopen jaar plaatsgevon-
den, uitgesplitst per zorgsector? 

127 Hoeveel mensen hebben een zorgzwaartepakket? Graag per 
zorgzwaartepakket de aantallen. 

128 Hoeveel zorgzwaartepakketten zijn er in totaal? 
129 Kunnen de kosten en besparingen in een overzicht worden 

weergegeven voor het opnemen van fysiotherapie in het basispak-
ket voor mensen met reumatische aandoeningen? 

130 Hoe zijn de prijzen van zorgzwaartepakketten de afgelopen jaren 
veranderd? Kunt u een historisch overzicht geven van de prijsont-
wikkeling van zzp’s? 

131 Kunt u een overzicht geven van alle jeugdzorginstellingen die 
vallen onder het toezicht van de inspectie? 

132 Kunt u een overzicht geven van de jaarlijkse premieopbrengsten 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ/Wlz) vanaf 1999 tot 
heden 

133 Hoeveel procent van de zorgaanbieders maakten in 2017 gebruik 
van digitale gegevensuitwisseling met ander zorgaanbieders? Hoe 
was dat percentage in voorgaande jaren? 

134 Hoeveel bv’s, nv’s, verenigingen, vof’s, eenmanszaken en 
stichtingen hebben zich in 2015 geregistreerd als zorgverlener of 
zorginstelling? 

135 Hoeveel zorgorganisaties hebben onderhangende BV’s? 
136 Hoeveel mensen betalen een eigen bijdrage uit vermogen, 

uitgesplitst per AWBZ en Wmo? 
137 Hoeveel mensen zijn een eigen BV gestart om de eigen bijdrage 

met betrekking tot de vermogensinkomensbijtelling te omzeilen? 
138 Kunt u nauwkeurig toelichten per beleidsartikel welke extra 

amendeerruimte nog bestaat? Als deze ruimte ontbreekt, wat is 
hiervoor de reden? 

139 Wat is de stand van zaken met het rapport «Beperkt weerbaar»? 
Zijn er de afgelopen jaren verbeteringen bereikt of juist niet? Kunt 
u een toelichting geven? 

140 Hoeveel mensen maken gebruik van de tegemoetkoming 
specifieke zorgkosten? 

141 Kunt u aangeven hoeveel bezuinigingen waren bij het afschaffen 
van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 
(Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER)? 

142 Kan de regering een overzicht per jaar geven van de kostenontwik-
keling van verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg van 
2000 tot 2005 en van 2006 tot en met 2017 en kunt u deze cijfers 
voorzien van uw duiding? 

143 Kunt u een overzicht geven van alle (aanjaag)teams die het 
ministerie heeft ingezet, welke personen (uit welke organisaties) 
werken voor deze (aanjaag)teams, hoeveel FTE dit bedraagt, wat 
hun salariëring bedraagt, wat hun doelstellingen zijn en welke 
resultaten ze tot nu toe hebben geboekt? 
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144 Hoeveel medicatie (in bedragen en aantal medicijnen) wordt er 
jaarlijks vernietigd na inlevering? Hoe is de ontwikkeling ten 
opzichte van eerdere jaren? 

145 Wat is de verklaring van de toename tussen 2016 en 2017 als het 
gaat om de Zvw uitgaven en grensoverschrijdende zorg? 

146 Hoeveel kosten de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector (HKZ) en andere keurmerken in de zorg? 

147 Hoeveel van deze keurmerken per merk worden jaarlijks 
afgegeven? 

148 Welke besparing is mogelijk als keurmerken in de zorg afgeschaft 
worden? 

149 Welke keurmerken worden er vereist bij zorginkoop, uitgesplitst 
naar zorgkantoorregio? 

150 Wat kost de minutenregistratie jaarlijks? 
151 Wat kost jaarlijks de bureaucratie in Nederland? 
152 Hoe groot is de overhead en de kosten hiervan, uitgesplitst per 

zorgsector? 
153 Met hoeveel procent en kosten is de bureaucratie toegenomen na 

de decentralisaties naar de gemeenten? (uitgesplitst in Wmo en de 
Jeugdwet). 

154 Wat zijn de opbrengsten van medicijnbesparingen door middel van 
onderhandelingen het afgelopen jaar? 

155 Hoevaak halen patiënten hun medicijnen niet in de apotheek op 
vanwege het aanspreken van het eigen risico? 

156 Hoeveel procent van de totale VWS-begroting wordt uitgegeven 
aan: 1) de ambitie om de positie van patiënten en cliënten te 
versterken en 2) patiëntenvertegenwoordigende organen zoals de 
koepels, individuele patiëntenorganisaties, vouchers, etc.? Hoe 
ontwikkelt dit percentage zich over de afgelopen periode en in de 
toekomst? 

157 Hoeveel apothekers zijn er? 
158 Hoeveel apotheekhoudende huisartsen zijn er? Hoeveel waren dit 

er in 2014, 2015, 2016 en 2017? 
159 Wat zou het gaan kosten of opleveren als alle Functiewaardering 

Gezondheidszorg (FWG) respectievelijk 13, 14 of 15 periodieken 
zouden hebben? 

160 Kunt u specificeren wat de Nederlandse deelname aan HBM4EU 
behelst. Kunt u hierbij ook specificeren wat betreft locatie, 
deelnemers, socio-demografische kenmerken van de humane 
biomonitoringsprogramma’s waarmee Nederland deelneemt. Is de 
huidige deelname aan het HBM4EU met een steekproef die 
representatief is voor de gehele Nederlandse bevolking? 

161 Wat is de reden dat medicinale marihuana niet meer wordt 
vergoed via het basispakket? 

162 Bestaat er een tegemoetkoming voor mensen die afhankelijk zijn 
van medicinale marihuana? 

163 Hoe vaak is er melding gemaakt afgelopen jaren bij de Onderne-
mingskamer als het gaat om disfunctionerende bestuurders? 

164 Kunt u aangeven hoeveel bestuurders uitgesplitst per zorgsector 
meer verdienen dan de Balkenendenorm? Kunt u deze bestuurders 
in een overzicht zetten met salariëring, eventuele bonus en auto in 
plaats van doorverwijzen naar het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken? 

165 Kunt u een overzicht geven van alle zorgbestuurders die in 
opspraak zijn geweest vanwege wanbeleid/wanbestuur? 

166 Heeft de Minister in 2017 zorgbestuurders ontslagen en laten 
vervangen? Zo ja, wie waren dat en waarom? Zo neen, waarom 
niet? 
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167 Heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg zorgbestuurders 
ontslagen en laten vervangen? Zo ja, wie waren dat en waarom? 
Zo neen, waarom niet? 

168 Wordt de vergoeding voor medicinale marihuana in 2018 weer 
opgenomen in het basispakket? Zo nee, waarom niet? 

169 Hoeveel sancties heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
afgelopen jaar afgegeven? Welke sancties betreffen dit en wat was 
dit per zorgsector? 

170 Welke meerjaren prognose of raming maakt het kabinet voor de 
behoefte aan intramurale ouderenzorg tot 2030? 

171 Op welke basis wordt de meerjaren prognose of raming voor 
behoefte aan intramurale ouderenzorg gemaakt? 

172 Welke knelpunten worden in de toekomstige behoefte aan 
intramurale ouderenzorg voorzien? Op het gebied van vastgoed, 
beschikbare zorgwoningen, personeel en andere zaken? 

173 Hoeveel faillissementen zijn aangevraagd afgelopen jaar? Kunt dit 
aangeven per zorgsector en hoe verhoudt het aantal faillissemen-
ten zich met voorgaande jaren? 

174 Hoeveel bestuurders verdienen meer dan de Wet Norming 
Topinkomens (WNT)-norm? Kunt u dit aangeven per zorgsector? 

175 Welke ICT-projecten lopen of zijn in voorbereiding bij zowel het 
departement als uitvoerende organisaties van het departement? 

176 Hoe groot is de omvang van deze projecten, hoe lang is de 
(verwachte) looptijd van deze projecten, heeft het BIT over deze 
projecten advies uitgebracht en zo ja, luidde dit positief of 
negatief? 

177 Welke projecten zijn in de laatste jaren succesvol afgerond en 
welke zijn als mislukt aan te merken? 

178 Wordt er in 2018 budget vrijgemaakt voor nieuwe systemen voor 
elektronische communicatie tussen zorgverleners? 

179 Kunt u een inschatting maken van de jaarlijkse (maatschappelijke) 
kosten van voorkombare welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziek-
ten, diabetes 2, overgewicht, diverse vormen van kanker en een 
hoge bloeddruk? 

180 Heeft u inzicht in het aantal morbiditeit- en mortaliteitscijfers in 
Nederland gerelateerd aan luchtvervuiling en gerelateerd aan 
schadelijke stoffen (gespecificeerd) voor CMR en hormoonversto-
rende stoffen? 

181 Hoeveel cliënten- en patiëntenstops waren er afgelopen jaar? En 
hoe was dit voorgaande jaren? Kunt u dit aangeven per 
zorgsector? 

182 In het kader van «gezond en veilig opgroeien», kunt u aangeven of 
de voedselcontactmaterialen BPS en BPF worden uitgefaseerd? 

183 Wat is de gemiddelde ligduur in verzorgingshuizen, verpleeghui-
zen en ziekenhuizen? 

184 Heeft u inzicht in hoeverre de voorlichting uit de folder 
««Zwanger!»» vrouwen daadwerkelijk bereikt? Zo ja, hoeveel 
vrouwen bereikt u met de huidige 
voorlichting? 

185 Wat doet u eraan om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen, 
zoals zwangere vrouwen en kinderen, niet worden blootgesteld 
aan voedselcontactmaterialen als BPS en BPF? 

186 Kunt u een inschatting maken van de financiële opbrengsten van 
elke geïnvesteerde euro in ziektepreventieve en gezondheidsbevor-
derende maatregelen? 

187 Wat is het budget voor de bevordering van borstvoeding? 
188 Hoeveel kost het om de bereidingsfaciliteiten in 350 apotheken op 

peil te houden, zodat apothekers ook kunnen bereiden bij tekorten, 
calamiteiten en als tegenwicht bij dure geneesmiddelen? 
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189 In hoeverre zijn de opbrengsten van patentverloop meegenomen 
in ramingen voor geneesmiddelen? 

190 Heeft u een schatting van hoeveel geld er in de eerste lijn niet gaat 
naar zorg, maar naar administratieve lasten gaat? Kunt u dit 
uitsplitsen naar huisartsenzorg, farmacie en wijkverpleegkundi-
gen? 

191 Hoeveel wordt er tot 2020 op geneesmiddelen bespaard door 
afloop van de patentperiode wanneer het Geneesmiddelenvergoe-
dingen (GVS) niet herijkt wordt? Hoeveel scheelt dit met een 
selectieve herijking? 

192 Gaat er de komende jaren minder geld naar de patiëntenbewe-
ging? Klopt het dat dit bedrag tussen de 3.6 en 4.8 miljoen euro ligt 
of gaat het om andere bedragen? En staat dit niet in contrast met 
de politiek breed gedeelde wens om de patiënt meer centraal te 
zetten en om de positie van patiënten te versterken? 

193 Wat vindt u van het visiedocument dat PP2021 in het voorjaar van 
2017 heeft opgesteld en dat is ondertekend door 81 patiëntenorga-
nisaties? Wat vindt u van de pleidooien voor meer betrokkenheid 
en inspraak van patiënten bij de totstandkoming van beleid? Hoe 
gaat u meer betrokkenheid en inspraak van patiënten proberen te 
realiseren? 

194 Worden verloskundigen getraind in de risico’s van hormoonversto-
rende en andere schadelijke chemicaliën voor de foetus? 

195 In hoeverre kan de toename aan begrote uitgaven aan zorg, welzijn 
en jeugdzorg op Caribisch Nederland van 2016 tot en met 2022 
worden toegeschreven aan uitgaven aan de jeugdzorg? Wat zijn de 
verwachte uitgaven voor jeugdzorg op Caribisch Nederland in de 
periode na 2018? 

196 Waaruit blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse zorg nog steeds 
hoog staat in internationale vergelijkingen? Kan er een overzicht 
gegeven worden van deze vergelijkingen, specifiek ten aanzien van 
de levensverwachting? 

197 Voor de scholing en werving van personeel voor verpleeghuizen 
stelt het kabinet over de periode 2017–2021 in totaal 275 miljoen 
beschikbaar. Op welke manier worden deze kosten in 2018 binnen 
de VWS-begroting gedekt? 

198 Vanaf 2018 maakt het kabinet 335 miljoen vrij zodat verpleeghuizen 
het kwaliteitskader verder kunnen implmenteren. Op welke manier 
worden deze kosten binnen de VWS-begroting gedekt? 

199 Voor de scholing en werving van personeel voor verpleeghuizen 
stelt het kabinet voor de periode 2017–2021 275 miljoen beschik-
baar, zijn deze gelden ook bedoeld voor de begeleiding van 
leerlingen op werkvloer zodat deze uren niet vanuit de directe 
zorguren worden gefinancierd? Worden uit deze gelden ook de 
verletkosten gefinancierd? 

200 Hoe wordt voorkomen dat de 335 miljoen van het kwaliteitskader 
door zorgorganisaties gebruikt gaan worden voor het opvullen van 
financiële tekorten? 

201 Kan de regering de precieze opdracht om ambtelijk-technisch uit te 
werken hoe de regering de wettelijke bevoegdheid kan krijgen om 
te toetsen of de (uitzonderlijke) gevolgen van kwaliteitsstandaar-
den – zoals de uitvoerbaarheid en budgettaire impact – aanvaard-
baar zijn, aan de Kamer doen toekomen? 

202 Op welke termijn is de opdracht om ambtelijk-technisch uit te 
werken hoe de regering de wettelijke bevoegdheid kan krijgen om 
te toetsen of de (uitzonderlijke) gevolgen van kwaliteitsstandaar-
den – zoals de uitvoerbaarheid en budgettaire impact – aanvaard-
baar zijn volbracht? 
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203 Wat zijn de precieze redenen voor het kabinet om ambtelijk-
technisch uit te laten werken hoe de regering de wettelijke 
bevoegdheid kan krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) 
gevolgen van kwaliteitsstandaarden – zoals de uitvoerbaarheid en 
budgettaire impact – aanvaardbaar zijn? 

204 Welke varianten laat de regering uitwerken in de opdracht om 
ambtelijk-technisch uit te werken hoe de regering de wettelijke 
bevoegdheid kan krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) 
gevolgen van kwaliteitsstandaarden – zoals de uitvoerbaarheid en 
budgettaire impact – aanvaardbaar zijn? 

205 Waarom acht het kabinet het noodzakelijk om met de opdracht om 
ambtelijk-technisch uit te werken hoe de regering de wettelijke 
bevoegdheid kan krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) 
gevolgen van kwaliteitsstandaarden – zoals de uitvoerbaarheid en 
budgettaire impact – aanvaardbaar zijn de ruimte te creëren om 
kwaliteitsstandaarden naast zich neer te leggen? 

206 Het kabinet heeft verder opdracht gegeven om ambtelijk-technisch 
uit te werken hoe de regering de wettelijke bevoegdheid kan 
krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) gevolgen van 
kwaliteitsstandaarden-zoals de uitvoerbaarheid en budgettaire 
impact-aanvaardbaar zijn. Op dit moment is deze bevoegdheid er 
niet. Kan er gegarandeerd worden dat een volgend kabinet geen 
wijzigingen kan inbrengen in de 2.1 miljard die voor de verpleeg-
huizen gegarandeerd zijn? 

207 Wat is de reden dat het kabinet heeft besloten om bovenop de 
compensatie de stijging van de zorgpremie en het gemiddeld 
eigen risico voor de laagste inkomens de zorgtoeslag (nog) verder 
te verhogen? 

208 Acht het kabinet de in de periode 2017–2021 in totaal 275 miljoen 
euro die beschikbaar wordt gesteld voor scholing van personeel 
afdoende? 

209 Wanneer worden de resultaten bekend van de opdracht om 
ambtelijk-technisch uit te werken hoe de regering de wettelijke 
bevoegdheid kan krijgen om te toetsen of de (uitzonderlijke) 
gevolgen van kwaliteitsstandaarden – zoals de uitvoerbaarheid en 
budgettaire impact – aanvaardbaar zijn? 

210 In het kader van het kwaliteitskader zullen de bekostigingsmetho-
diek en de tarieven worden aangepast om zoveel mogelijk geld van 
het beschikbare budget in te zetten voor zorg, op welke manier 
gaat dit gebeuren? 

211 De praktijkteams zullen blijven bestaan. Uit hoeveel mensen 
bestaat het praktijkteam? Wat zijn de kosten van het praktijkteam? 
Hoe vaak wordt het praktijkteam geraadpleegd? 

212 Het extra geld voor de verpleeghuizen leidt er toe dat er vanaf 
volgend jaar extra mensen aan de slag kunnen. Hoeveel medewer-
kers zijn er onder Rutte II ontslagen in de verpleeghuizenzorg? 

213 Hoeveel regionale loketten, die huisartsen en ziekhuizen snel 
helpen bij het vinden van een juiste plek voor patiënten, zijn er in 
middels ingericht door zorgverzekeraars? Wat is de dekkings-
graad? In welke gebieden is dit nog onvoldoende? 

214 Hoeveel meer bedden in de eerste lijn zijn er nodig? 
215 Voor eerstelijnsbedden is voor 2018 315 miljoen euro beschikbaar 

gesteld, hoeveel eerstelijnsbedden kunnen hiervoor bekostigd 
worden? 

216 Hoeveel ouderen die in eerste instantie op een eerstelijnsbed 
opgenomen werden stromen er uiteindelijk door naar de Wlz? 

217 Hoeveel ouderen die gebruik maakten van een eerstelijnsbed 
deden dit voor de tweede of derde keer? 
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218 Hoeveel ouderen die opgenomen waren in het ziekenhuis moesten 
daar noodgedwongen blijven omdat er geen eerstelijnsbed 
beschikbaar was? 

219 Hoeveel ouderen die de spoedeisende hulp bezochten en 
opgenomen werden waren daar ten gevolge van een valincident 
thuis? Hoeveel waren daar door slechte voedingstoestand? 
Hoeveel waren daar ten gevolge van onjuist medicijngebruik? 
Hoeveel waren daar als gevolg van een vorm van dementie? 

220 Binnen een jaar moeten de wachttijden in de geestelijke gezond-
heidszorg (ggz) terug zijn op de afgesproken termijnen. Wat als dat 
niet gehaald wordt? Is er dan een plan B? 

221 Kunt u toelichten waarom de wachtlijsten in de medisch-
specialistische zorg en in de geestelijke zijn toegenomen? 

222 Welke aanvullende informatie moeten zorgverzekeraars geven, 
zowel voor hun basispakket als voor de aanvullende polis? 

223 Hoeveel hbo-verpleegkundigen, mbo- verpleegkundigen, verzor-
genden niveau 3 en helpenden niveau 2 zijn er werkzaam in de 
verpleeghuis zorg? 

224 Hoeveel medewerkers hebben er een parttime contract, per 
niveau? Wat is het percentage van deze contracten? 

225 De nieuwe normen voor verpleeghuiszorg hebben gevolgen voor 
de wijze van toezicht. Toezichthouders moeten het gesprek 
aangaan met zorgverleners. Deelt u de mening dat in een systeem 
waarin de bewoner centraal staat het gesprek ook aangegaan zou 
moeten worden met de bewoner en zijn naasten? 

226 Wat is het totale budget dat uitgegeven is aan geneesmiddelen per 
jaar sinds 2012? Kan daarbij ook worden aangegeven hoe de 
verdeling intramuraal-extramuraal is? 

227 Wat is de budgetimpact van weesgeneesmiddelen op dit moment 
in Nederland? Graag gespecificeerd naar product en het aantal 
patiënten dat de behandeling ondergaat. 

228 Wat zijn de laatste schattingen van het aantal patiënten met een 
zeldzame aandoening (het liefst uitgesplitst in oncologisch en 
niet-oncologisch) in Nederland? 

229 Hoe staat het met de herziening van de governance/
toezichtstructuur in de langdurige zorg? 

230 Op welke wijze wordt het instrument van voorwaardelijke toelating 
aangepast? Waarom is de Kamer hier niet begin dit jaar over 
geïnformeerd, zoals eerder toegezegd? Ontvangt de Kamer de 
toegezegde informatie nog voor de begrotingsbehandeling? 

231 Door welke maatregelen komt innovatieve zorg eerder in het 
basispakket? 

232 Van welke dure geneesmiddelen verloopt in 2017 en 2018 het 
patent? Wat is de geraamde besparing hiervan? 

233 Wat is de reden dat door decentralisatie de administratieve lasten 
hoog zijn opgelopen 

234 Hoeveel geld is er bespaard door gezamenlijke prijsonderhandelin-
gen w.b. medicijnen in met België, Luxemburg en Oostenrijk? 

235 Welke andere Europese landen hebben interesse in gezamenlijke 
Europese samenwerking wat betreft prijsonderhandelingen over 
medicijnen? 

236 Op welke manier gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
zijn toezicht uitvoeren op de implementatie van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg? 

237 De wijkverpleging gaat zich meer richten op de persoonlijke 
wensen en behoefte van mensen. Betekent dit ook dat mensen 
keuzevrijheid hebben in de keuze van zorgaanbieder? 

238 Het tekort aan zorgprofessionals loopt op. Hoeveel zorgprofessio-
nals zijn er onder Rutte II ontslagen? 
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239 Het tekort aan zorgprofessionals loopt op. Hoe groot is dit tekort 
uitgesplits per zorgsector en beroep? 

240 Uit recente publicaties komt naar voren dat twee van de drie 
onderdelen van het Deltaplan Dementie geschrapt en vervangen 
zijn,kunt u aangeven wat nu de pijlers van dit Deltaplan zijn en hoe 
getoetst gaat worden of de beoogde doelstellingen behaald 
worden? 

241 Hoeveel mensen maken er gebruik vanaf 2016 gebruik van 
jeugdzorg? 

242 Hoeveel mensen maken er gebruik van dagbesteding? 
243 Hoeveel mensen maken er gebruik van huishoudelijke verzorging? 
244 Hoeveel mensen maken er gebruik van begeleiding? 
245 Hoeveel mensen maken er gebruik van begeleiding in combinatie 

met persoonlijke verzorging? 
246 Welke voorbereidingen worden er getroffen om de administratieve 

lasten die de decentralisatie met zich heeft meegebracht te laten 
afnemen? 

247 Wat voor een concrete voorbereidingen worden er getroffen om de 
te hoog opgelopen administratieve lasten, samenhangend met de 
decentralisaties, drastisch te laten afnemen? In welke orde van 
grootheden moet gedacht worden bij de woorden «drastisch te 
laten afnemen»? Welke wetsaanpassingen wordt er naar gekeken? 

248 Welke aanpassingen van de wet worden voorbereid om de 
administratieve lasten, die het gevolg waren van de decentralisa-
tie, te laten afnemen? Welke concrete resultaten worden hiervan 
verwacht? Wanneer ontvangt de Kamer dit wetsvoorstel? 

249 Er wordt geld beschikbaar gesteld voor scholing van personeel en 
voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Op welke 
manier wordt het werken in de zorg aantrekkelijker gemaakt? 

250 Hoeveel opleidingsplekken zijn er in Nederland voor zorgopleidin-
gen? Voor welke niveau’s? 

251 In het kader van de arbeidsmarkt agenda zijn er in de regio 
Noord-Brabant concrete afspraken gemaakt, in welke regio’s zijn er 
nog meer concrete afspraken gemaakt en hoe worden deze 
gecommuniceerd? 

252 Waar het aantrekken van nieuwe medewerkers betreft wordt er in 
de arbeidsmarktagenda nadrukkelijk gesproken over het aantrek-
ken van medewerkers met een lager niveau, hoe kunt u verklaren 
dat er nog steeds collectief ontslag wordt aangevraagd voor 
medewerkers met een lager niveau? 

253 Hoe hoog is het ziekteverzuim onder zorgverleners, uitgesplitst per 
zorgsector en leeftijd? 

254 Wat is de gemiddelde uittrede leeftijd van zorgverleners, uitge-
splitst per zorgsector? 

255 Hoeveel zorgverleners hebben zich vanaf 2015 ingeschreven als 
ZZP-er? 

256 Op welke wijze wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang 
van de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda 2023 en regionale 
afspraken? 

257 Op welke wijze wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang 
van het programma Medmij? 

258 Hoe verhoudt het scholingsbudget voor de periode 2017–2021 voor 
de verpleeghuiszorg van 275 miljoen (pagina 8) zich toch de later 
genoemde 350 miljoen voor scholing in de verpleeghuiszorg? 

259 Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat in 2020 alle Nederlan-
ders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens? 
Over welke gegevens gaat het daarbij? 
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260 Waarom is voor de jaren 2017–2019 in totaal 100 miljoen euro 
vrijgemaakt voor het Versnellingsprogramma Informatie-
uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP)? Wat doen ziekenhuizen, 
revalidatiecentra en andere zorginstellingen hier concreet mee? 
Kan inzichtelijk gemaakt worden waar dit geld precies aan besteed 
is/wordt? 

261 Hoeveel geld is er precies beschikbaar voor het aantrekken van 
personeel op de spoedeisendehulp, ambulancepersoneel en 
zorgprofessionals op de intensive care? Graag een specificatie per 
onderdeel. 

262 Waarom worden ziekenhuizen en zorginstellingen niet verplicht 
om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens? 

263 Hoeveel subsidie wordt er gegeven voor de ontwikkeling van 
ict-toepassingen in zorginstellingen? Kunt u een overzicht geven 
van de afgelopen 6 jaar. Wie kreeg subsidie en waarvoor? 

264 Bij hoeveel subsidieaanvragen voor ontwikkeling van ict-
toepassingen en/of de ontwikkeling van ehealth-applicaties is 
Focuscura de aanvrager, dan wel betrokken bij de aanvraag? Kunt 
u een overzicht geven over de afgelopen 6 jaar? 

265 Bij hoeveel subsidieaanvragen voor ontwikkeling van ict-
toepassingen en/of de ontwikkeling van ehealth-applicaties is 
Philips de aanvrager, dan wel betrokken bij de aanvraag? Kunt u 
een overzicht geven van de afgelopen 6 jaar? 

266 Hoeveel subsidie wordt er gegeven voor de ontwikkeling van 
ehealth toepassingen? Kunt u een overzicht geven van de 
afgelopen 6 jaar? Wie kreeg subsidie en waarvoor? 

267 Wat is het verschil in besteding tussen het bedrag van 275 miljoen 
voor scholing van personeel dat op pagina 8 van de begroting 
wordt genoemd, en het bedrag van circa 350 miljoen voor scholing 
van huidig en nieuw personeel en voor het aantrekkelijker maken 
van werken in de zorg, dat wordt genoemd op pagina 13? 

268 Stimuleert de € 100 miljoen (van 2017–2019) die beschikbaar 
wordt gesteld voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling 
Patiënt & Professional (VIPP) ook de gegevensuitwisseling tussen 
zorgverleners in de eerste en de tweede lijn? Hoeveel zou een 
versnellingsprogramma gegevensuitwisseling voor de eerste lijn 
kosten? 

269 Wat is het verschil tussen het Versnellingsprogramma Informatie-
uitwisseling Patiënt & Professional en het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD)? 

270 Ervan uitgaande dat hulpverleners minder tijd kwijt moeten zijn 
aan administratie en dit alleen kan als administratieve verplichtin-
gen zoveel mogelijk worden geschrapt en gestandaardiseerd; 
hoeveel tijd zijn medewerkers gemiddeld kwijt aan administratie? 
Hoeveel levert het op als zij 5% minder tijd aan administratie 
besteden? 

271 Hoeveel jeugdigen maken vanaf 2016 gebruik van de Jeugdwet, in 
aantallen? 

272 Hoeveel meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling zijn 
er gedaan sinds 2015, graag per jaar? 

273 Hoe vaak is de mogelijkheid van «drang» toegepast in de 
jeugdhulpverlening? 

274 Waar gaat de 25 miljoen, bedoelt om patiënten in de geestelijke 
gezondheidszorg gemakkelijk inzicht te geven in hun 
gegevens, in geïnvesteerd worden? Betreft dit een verdere 
investering in bijvoorbeeld de gegevens in het kader van Routine 
Outcome Monitoring (ROM)? 
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275 Hoeveel tijd zijn hulpverleners nu kwijt aan de administratie? 
Hoeveel tijd kunnen hulpverleners besteden aan de hulp aan 
kinderen en ouders? 

276 Waar wordt het bedrag van 25 miljoen euro in 2018 aan besteed 
om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg inzicht te geven in 
hun gegevens? Wie geeft dit geld waaraan uit? 

277 Heeft u samen met de Algemene Rekenkamer en het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken besproken hoe de borging van de centrale 
beheersing van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst 
verder vormgegeven kan worden, zoals de Rekenkamer in het 
voorjaar van 2017 heeft aangeboden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
wat is er uit deze bespreking voortgekomen? 

278 Op welke wijze verschilt de Europese Algemene Verordening 
Persoonsgegevens met de Wet bescherming persoonsgegevens en 
hoe moeten zorginstellingen zich daarop voorbereiden? 

279 Zet u als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie ook in 
op schadevermindering (harm reduction) van tabaksproducten? Zo 
ja, op welke manier? 

280 Op welke manier wordt gekeken of projecten en interventies op het 
gebied van preventie en leefstijl effectief zijn? Is er een goede 
manier om de effectiviteit te meten? 

281 De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 geeft aan 
dat er naast de «klassieke» leefstijldeterminanten, er meer factoren 
zijn die van invloed zijn op de volksgezondheid, om een verband 
tussen die verschillende factoren en determinanten te leggen is 
onderzoek nodig. Bestaat er in Nederland een databank waaruit 
(bijna) al deze informatie gehaald kan worden? 

282 Hoe komen we tot preventie programma’s die structureel van aard 
zijn, gemonitord worden en bewijs genereren voor het daadwerke-
lijk voorkomen of uitstellen van (chronische) ziekten? 

283 In hoeverre wordt in de Nota voor Gezondheid rekening gehouden 
met onderzoek naar effectiviteit op het gebied van leefstijl en het 
voorkomen van ziekten? 

284 Zet u als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie ook in 
op het voorkomen van ziekten door het preventief slikken van 
medicijnen? Zo ja, kunt u hier enkele voorbeelden van geven? 

285 Wat zijn naar aanleiding van de evaluatie van het Akkoord 
Verbetering Productsamenstelling de vervolgstappen om de 
doelstellingen voor 2020 te halen? 

286 Wat is de stand van zaken van de afspraken op Europees niveau 
om de hoeveelheid suiker, zout en ongezonde vetten in levensmid-
delen omlaag te brengen? 

287 Hoe groot is het percentage sportclubs dat rookvrij is? Hoe past het 
rookvrij maken van sportclubs in het tabaksontmoedigingsbeleid 
van de regering? 

288 Op welke manier denkt u de doelstelling te bereiken dat in 2020 in 
tenminste 75 gemeenten een daling van overgewicht is gereali-
seerd? Wat is de stand van zaken op dit moment? 

289 Op welke manier zet u zich in 2018 op het terugdringen van hart- 
en vaatziekten? Zijn hier doelstellingen aan verbonden? 

290 Kunt u een overzicht geven van de reeds behaalde resultaten van 
het Akkoord Verbetering Productsamenstelling? 

291 Wanneer zal de Kamer worden geïnformeerd over het Jaarplan 
2018 van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling? 

292 Gaat u maatregelen nemen om het aantal jongeren dat ooit heeft 
gerookt nog verder te laten dalen? Zo ja, welke maatregelen? 
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293 Wat zijn de afgelopen jaren, naast de daling van het aantal 
jongeren dat ooit heeft gerookt, andere resultaten van het 
tabaksontmoedigingsbeleid geweest? 

294 Kunt u een overzicht geven van initiatieven binnen het Nationaal 
programma preventie die zijn gericht op ouderen? 

295 Wanneer ontvangt de Kamer de resultaten van de toegezegde 
tussentijdse evaluatie van het Akkoord Productsamenstelling? 

296 Indien de tussentijdse resultaten van het Akkoord Productsamen-
stelling onvoldoende zijn, wordt er dan in 2018 extra maatregelen 
genomen om de gestelde einddoelen in 2020 qua reductie in 
suiker, vet en zout te kunnen halen? 

297 Wat is het budget voor ziektepreventie om mensen te informeren 
over de voordelen van plantaardige voeding voor de (volks)ge-
zondheid en hen te stimuleren om een meer plantaardig voedings-
patroon aan te houden? 

298 Wat is het budget voor gezondheidsbevordering om mensen te 
informeren over de negatieve gevolgen voor de (volks)gezondheid 
van overmatige vlees- en zuivelconsumptie en om mensen te 
stimuleren om minder vlees- en zuivelproducten tot zich te nemen? 

299 In welke 20 gemeenten bevinden zich, uitgesplitst naar procentuele 
cijfers, absolute cijfers, en cijfers per leeftijdscategorie, de meeste 
mensen met obesitas? 

300 Voor welke 75 gemeenten geldt de doelstelling dat in 2020 een 
daling van 
overgewicht moet zijn gerealiseerd en geldt deze doelstelling enkel 
ten aanzien van kinderen of voor mensen van alle leeftijden? 

301 Kunt u een inschatting maken van de jaarlijkse (maatschappelijke) 
kosten van het roken van tabak? 

302 Kunt u een inschatting maken van de jaarlijkse (maatschappelijke) 
kosten van overmatig gebruik van antibiotica door de veehouderij? 

303 Is bekend hoeveel personen in Nederland te maken hebben gehad 
met antibioticaresistentie? Bij hoeveel mensen heeft dit geleid tot 
dodelijk afloop? 

304 Bij welke medicijnen waren er afgelopen jaar tekorten en kon dit 
niet geleverd worden? 

305 Hoeveel winst hebben farmaceutische bedrijven de afgelopen 5 
jaar in Nederland gemaakt, uitgesplitst naar bedrijf? 

306 Kunt u een overzicht geven van alle lopende initiatieven voor 
gezamenlijk inkoop van medicijnen? 

307 Kunt u een overzicht geven van de prijsontwikkeling van genees-
middelen in Nederland van 2012 t/m 2017? 

308 Kunt u een overzicht geven van de prijsontwikkeling van genees-
middelen in Nederland, in vergelijking met andere Europese 
landen? 

309 Hoe vaak halen patiënten hun medicijnen niet in de apotheek op 
vanwege het aanspreken van het eigen risico? 

310 Hoe vaak zijn er leveringsproblemen bij geneesmiddelen in het 
preferentiebeleid? 

311 Zou het aanwijzen van meerdere preferente geneesmiddelen 
kunnen bijdragen aan het terugdringen van geneesmiddeltekorten, 
omdat op deze manier meerdere spelers op de markt actief blijven 
waardoor tekorten eenvoudiger op te vangen zijn? 

312 Wat is de impact op de begroting van VWS als farmaceutische zorg 
niet langer ten laste komt van het eigen risico? 

313 Voor de implementatie van welke nieuwe wet moeten de 6 miljoen 
euro incidentele kosten worden vrijgemaakt in 2018? Over welke 
opdracht wordt hier gesproken? 
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314 Is met de afname van het aantal wanbetalers de achterstallige 
premie ook afgenomen? Zo ja met hoeveel en hoeveel staat er nog 
open aan achterstallig premiegeld? 

315 Hoe wordt de 350 miljoen voor extra personeel in de zorg in gezet. 
Hoe wordt voorkomen dat dit geld aan de strijkstok blijft hangen, 
maar daadwerkelijk wordt ingezet? Is dit bedrag geoormerkt? 

316 Waar wordt het geld dat begroot is als «middelen voor de 
uitvoering en activiteiten op het terrein van stelselverantwoorde-
lijkheid en transformatie» aan uitgegeven? Wat voor soort 
activiteiten en werkzaamheden worden daarmee gefinancierd? 

317 Wat zijn precies de «middelen voor de uitvoering van de activitei-
ten op het terrein van stelselverantwoordelijkheid en transforma-
tie»? Waarom is deze post structureel? 

318 Wat verklaart de significante toename van het over te hevelen 
bedrag vanuit de integratie-uitkering Sociaal Domein, deel Wmo 
en Jeugd ten behoeve van uitvoeringskosten in 2018 ten opzichte 
van de overheveling ten behoeve van uitvoeringskosten en 
reorganisatiekosten in 2017? 

319 Waarom wordt in 2018 35,6 miljoen euro over te hevelen vanuit de 
integratie-uitkering Sociaal Domein? Over welke uitvoeringskosten 
en reorganisatiekosten gaat dit? 

320 Waar worden de middelen voor de uitvoering van de activiteiten 
op het terrein van stelselverantwoordelijkheid en transformatie aan 
uitgegeven? 

321 Waarom wordt in de periode 2017–2019 in totaal 22,5 miljoen euro 
uitgegeven om zorgaanbieders te ondersteunen bij de volledige 
implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Waar 
worden die middelen aan uitgegeven? 

322 Op welke wijze worden de structurele middelen naar aanleiding 
van de motie Heerema ingezet? Kunt u een lijst geven met de 
«talentvolle en kansrijke sportprogramma’s», en een specificatie 
van het flankerende beleid? Kunt u daarbij ook een uitsplitsing van 
de uitgaven maken? 

323 Op welke wijze worden de structurele middelen naar aanleiding 
van de motie Heerema ingezet? Kunt u een lijst geven met de 
«talentvolle en kansrijke sportprogramma’s», en een specificatie 
van het flankerende beleid? Kunt u daarbij ook een uitsplitsing van 
de uitgaven maken? 

324 De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) wordt langer in de lucht 
gehouden omdat de transformatieopgave nog in volle gang is. 
Waarop is gebaseerd dat er nog behoefte is aan de TAJ? 

325 Waarom was er een onderuitputting van 35 miljoen euro van de 
Transitie Autoriteit Jeugd in 2016? 

326 Welke centrale gemeentelijke voorzieningen inzake de Jeugdwet 
worden centraal belegd bij VWS? 

327 Wat betreffen de «overige mutaties» in 2018 (59,578 miljoen)? 
328 Wat betreffen de «Overige mutaties» in 2022 ter waarde van 15,525 

miljard euro? 
329 Kan per begrotingsartikel aangegeven worden wat de bestuurlijke 

verplichtingen zijn? Welke middelen per begrotingsartikel zijn 
daarmee vrijelijk beschikbaar voor alternatieve aanwending? 

330 Kunt u aangeven hoe de middelen uit de subsidieregeling 
transgendervrouwen worden besteed? Hoe verschilt dit met 
andere jaren? 

331 Kunt u aangeven wat de verwachte resultaten zijn van de 
beschikbaar gestelde middelen voor het verminderen van ervaren 
regeldruk? 
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332 Waarom is besloten een begrotingsreserve aan te leggen voor 
eventuele schade in het kader van de achterborg, terwijl het nog 
nooit nodig is geweest voor het Waarborgfonds voor de Zorgsec-
tor (WFZ) om die achterborg in te roepen? Hoe groot wordt deze 
reserve? 

333 Om welke redenen is er besloten tot het aanleggen van een extra 
begrotingsreserve inzake het Waarborgfonds voor de Zorgsector 
(WFZ) om verdere risico’s te beperken? Zijn er risico’s geconsta-
teerd die de kans op een beroep op deze achterborg vergroten? 
Graag uw toelichting. 

334 Hoe vaak is er inmiddels gebruik gemaakt van het Waarborgfonds 
Zorgsector? 

335 Wat zijn de opbrengsten van de in 2016 ingestelde VWS-monitor? 
336 Hoe verhoudt uw eerdere toezegging (WGO VWS-jaarverslag 2016, 

29 juni 2017) dat de Kamer bij de begroting 2018 een advies zou 
ontvangen over de verbeter- en uitbreidingsmogelijkheden van de 
VWS-monitor zich met de tekst in de begroting dat dit advies in het 
najaar 2018 aan de Kamer zal verzonden? 

337 Hoe worden vrouwen proactief op de hoogte gebracht van de 
risico’s van schadelijke hormoonverstorende stoffen, zodat zij goed 
geïnformeerde keuzes kunnen maken? 

338 Waarom wordt in de tabel bij de indicator Gezond blijven alleen 
het percentage jongeren wat betreft overgewicht en roken 
genoemd? 

339 Wat kosten de persoonsgebonden budgetten jaarlijks? 
340 Hoeveel persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks afgegeven 

per zorgdoelgroep en sector? 
341 Hoeveel indicaties «Begeleiding» hebben een Persoonsgebonden 

budget (pgb) financiering? 
342 Hoeveel indicaties «Persoonlijke verzorging» hebben een pgb 

financiering? 
343 Hoeveel mantelzorgers worden betaald uit het pgb? 
344 Hoeveel mensen zetten per jaar hun zorg in natura om in pgb? 
345 Wat is het hoogste en laagste pgb-bedrag voor iemand? 
346 Hoeveel klachten heeft het Sociale Verzekeringsbank (SVB) de 

afgelopen 2 jaar binnengekregen? 
347 Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen uit de 

begroting 2018 met betrekking tot het persoonsgebonden budget? 
348 Hoeveel procent van de maandelijks ingediende declaraties voor 

pgb wordt goedgekeurd en hoeveel procent wordt hiervan 
afgekeurd? 

349 Hoeveel pgb’s zijn in 2017 afgegeven, uitgesplitst per maand, 
indicatie en zorgsector? Hoeveel was dit in 2016 en 2015? 

350 Hoeveel gemeenten doen uitbetaling van pgb’s zelf? Welke 
gemeenten zijn dit? 

351 Hoeveel pgb aanvragen zijn in 2016 en 2017 geweigerd? 
352 Welk bedrag is er reeds uitgekeerd aan pgb-houders in het kader 

van de compensatieregeling? 
353 Hoeveel mensen hebben een compensatie ontvangen? 
354 Hoeveel onrechtmatige pgb declaraties zijn er sinds de invoering 

van het trekkingsrecht goedgekeurd? 
355 Welk bedrag aan pgb fraude is er sinds de invoering van het 

trekkingsrecht opgespoord? 
356 Wat is de reden van het verschil tussen de beschikbaar gestelde 

middelen voor preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, 
drugs en tabak) tussen 2016 en 2017? 
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357 Waarom is er vanaf 2018 jaarlijks 1.060.000 begroot voor commu-
nicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak terwijl er geen 
leeftijdsverhoging aangekondigd is en de uitgaven in 2016 en 2017 
0 waren? 

358 Wat is de stand van zaken rondom de invoering van het uitstalver-
bod voor tabaksproducten? 

359 Waar wordt het jaarlijkse bedrag tot 2022 voor de communicatie 
van verhoging van leeftijdsgrenzen alcohol en tabak aan besteed? 

360 Kunt u een overzicht geven van de niet-juridisch verplichte 
opdrachten (€ 14,9 miljoen) binnen het begrotingsartikel 
Volksgezondheid? 

361 Kunt u aangeven hoe het bedrag van 2,4 miljoen euro voor 
preventiecoalities wordt besteed? 

362 De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ontvangt van 
VWS in 2018 81,4 mln. Komt dat bovenop het bedrag (ruim 333 
mln) dat in de begroting EZ staat? 

363 Kunt u een overzicht geven van de aanvragen voor de subsidiere-
geling preventiecoalities die momenteel bekend zijn? Welk deel 
van deze aanvragen betreft preventieactiviteiten gericht op 
ouderen? 

364 Welke taak en mogelijkheden ligt er bij gemeenten op het gebied 
van depressiepreventie voor mantelzorgers? 

365 In hoeverre wordt de € 10,5 mln. die begroot is voor een goede 
bescherming tegen infectieziekten, preventie van chronische 
ziekten en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) toegewezen aan de 
JGZ? 

366 Welke bedragen zijn gemoeid met de preventie van schadelijk 
middelengebruik, onderverdeeld in alcohol, drugs en tabak voor de 
jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 en waar wordt dit aan 
besteed? 

367 Hoeveel moet de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en haar 
verschillende afdelingen bezuinigen en hoe gaan de GGD’S deze 
bezuinigingen invullen? Kunt u zowel een bedrag als een percen-
tage aangeven? 

368 Hoeveel jongeren zijn afgelopen jaar opgenomen op een 
alcoholpoli? 

369 Wat is de gemiddelde leeftijd van jongeren die behandeld worden 
voor comazuipen? 

370 Wat zijn de omzet- en winstcijfers van de alcoholbranche? 
371 Wat is de ontwikkeling van het aantal kinderen en jongeren dat de 

afgelopen 10 jaar is begonnen met roken? 
372 Wat is de ontwikkeling van het aantal kinderen en jongeren dat de 

afgelopen 10 jaar is begonnen met roken van e-sigaretten? 
373 Hoeveel Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-gemeenten zijn er 

momenteel? 
374 Hoeveel procent van het aantal scholen heeft een gezonde 

schoolkantine? 
375 Hoeveel procent van het aantal scholen heeft een rookvrijschool-

plein? 
376 Welke vaccinaties voor ouderen worden in 2018 vergoed? 
377 Wat is de verklaring voor de jaarlijkse afname sinds 2007 van de 

deelname aan het Nationaal Programma Grieppreventie? 
378 Wat is de verklaring voor de jaarlijkse afname sinds 2007 van de 

deelname aan het Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker? 
379 Kunt u inzicht geven in de sociaal economische gezondheidsver-

schillen over de afgelopen jaren? Kunt u daarbij onderscheid 
maken naar mensen met een laag, een modaal en een hoog 
inkomen? 
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380 Kunt u inzicht geven in het aantal uur dat in het basisonderwijs 
besteed wordt aan lessen gericht op gezonde leefstijl, zowel 
inclusief als exclusief gymlessen? Om welke lessen gaat dit en 
welke lessen zijn scholen verplicht te geven? 

381 Wat zijn de doelstellingen voor 2018 om tot minder vet, suiker en 
zout in producten te komen? 

382 Heeft u inzicht in het aantal morbiditeit en mortaliteitscijfers in 
Nederland gerelateerd aan luchtvervuiling en gerelateerd aan 
schadelijke stoffen (gespecificeerd) voor CMR en hormoonversto-
rendestoffen? 

383 Hoeveel (zwangere) vrouwen bereikt u met de huidige voorlichting 
over schadelijke (hormoonverstorende) stoffen? 

384 Wat verstaat u onder aanvullende gezondheidszorg en coördinatie 
omtrent onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa) (€ 34,4 miljoen)? Kunt u aangeven hoe dit bedrag besteed 
word? Kunt u aangeven hoeveel soa-onderzoeken er per jaar 
gedaan worden welke uit dit budget gefinancierd worden? Is er 
sprake van een afname van het aantal soa-onderzoeken nu de 
eisen voor een gratis soa-test zijn aangescherpt? 

385 Hoe staat het met het voornemen om het onderdeel (vaccin)onder-
zoek van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein te 
privatiseren per 2018? 

386 Welke acties zijn ingezet om de bekendheid van het bestaan van 
het vaccin tegen gordelroos te vergroten? 

387 Kunt u een een overzicht geven van het gebruik van de gordelroos-
vaccinatie in de afgelopen 5 jaar? 

388 Zijn er resultaten bekend van de Taskforce Rookvrije Start? Hoeveel 
geld gaat er naar het Taskforce Rookvrije Start? 

389 Wat zijn de ambities rondom tabaksontmoediging in 2018 en hoe 
wordt er samengewerkt met bedrijven en organisaties? 

390 Welke plannen zijn er voor campagnes op het gebied van 
tabaksontmoediging voor 2018, bijvoorbeeld in het kader van 
Rookvrije Start 

391 Hoeveel draagt de overheid in 2018 bij aan de ondersteuning van 
de Taskforce Rookvrije Start? 

392 In de begroting wordt in de paragraaf Gezond gewicht en gezonde 
leefstijl met name aandacht gegeven aan activiteiten gericht op 
jongeren. Voert de overheid wat betreft gezonde leefstijl en gezond 
gewicht ook specifiek beleid gericht op ouderen? Welk deel van het 
begrote bedrag wordt gebruikt voor activiteiten gericht op 
ouderen? 

393 Wanneer verwacht u het advies van de Gezondheidsraad inzake 
vergoeding van de hiv-preventiepil PrEP? 

394 Stijgt of daalt het aantal medische heroïnebehandelingen en 
waarom? 

395 Hoe zijn de middelen ten behoeve van het bevorderen van 
seksuele gezondheid precies verdeeld? 

396 Hoeveel middelen gaan er structureel naar Fiom? 
397 Hoeveel middelen krijgt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

(GGD) om neutrale keuzehulp bij abortus te bieden? 
398 Hoeveel behandelingen op de spoedeisende hulpbehandelingen in 

ziekenhuizen zijn een gevolg van sportblessures? Kunt u deze 
cijfers voor de afgelopen zeven jaar geven? 

399 Is deze 3 miljoen euro ontvangsten als gevolg van in eerdere jaren 
te hoog verstrekte subsidievoorschotten nog te begroten voor 
andere doeleinden? 

20



Nr. Vraag 

400 Waarom wordt het opzetten van een gezamenlijk inkoopplatform 
voor geneesmiddelen alleen gestimuleerd en niet gefinancierd? 
Waaruit bestaat die stimulatie en wie draait op voor de 
financiering? 

401 Hoe worden de eigen bereidingsfaciliteiten in apotheken op peil 
gehouden en waar nodig uitgebreid? 

402 Hoeveel ziekenhuizen in Nederland zijn bezig met het concentreren 
of afstoten van afdelingen en/of specialismen? Welke ziekenhuizen 
zijn dit en welke afdelingen of specialismen betreft het? 

403 Hoeveel en welke ziekenhuisfusies hebben plaatsgevonden de 
afgelopen 10 jaar en welke fusies staan op de planning en bij welke 
ziekenhuizen? 

404 Wat zijn de meest recente cijfers over babysterfte in Nederland? 
405 Zijn er ten opzichte van andere jaren wijzigingen in de aanrijtijd 

van ambulances bij acute problematiek of bij zwangerschap bij 
vrouwen? 

406 Hoeveel klinische verloskunde afdelingen zijn de afgelopen 10 jaar 
gesloten en welke ziekenhuizen betrof dit? 

407 Hoeveel Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) werken 
er momenteel met een integrale bekostiging? 

408 Hoeveel vrouwen kiezen voor een geboorte in het ziekenhuis om 
geen eigen bijdrage hoeven te betalen? 

409 Hoeveel poliklinieken bestaan thans waar zorg wordt verleend die 
een eerstelijns karakter heeft («pretpoli’s»). Wat is het verschil met 
2016? 

410 Wat zijn de totale kosten van pretpoli’s en hoeveel kan worden 
bespaard wanneer deze zorg wordt verplaatst naar de eerste lijn? 

411 Is het aantal spoedeisende hulpposten (SEH’s) in 2017 gewijzigd 
ten opzichte van 2016? Zo ja, wat is het verschil? 

412 Hoeveel spoedeisende hulpposten zijn afgelopen jaren gesloten en 
welke sluitingen in welke ziekenhuizen staan op de planning? 

413 Hoeveel patiëntenstops hebben welke ziekenhuizen dit jaar 
afgekondigd? 

414 Hoe hoog is de overhead in de ziekenhuissector en hoeveel kan 
hierop bezuinigd worden? 

415 Hoe hoog is de bureaucratie in de ziekenhuissector en hoeveel kan 
hierop bezuinigd worden? 

416 Hoe hoog is de verspilling in de ziekenhuissector en hoeveel kan 
hierop bezuinigd worden? 

417 Wat is de ontwikkeling van het aantal patiënten dat in het 
ziekenhuis wordt behandeld voor de jaren van 2006 tot en met 
2017? 

418 Wat is de ontwikkeling van de kosten per behandelde patiënt in 
ziekenhuizen voor de jaren van 2006 tot en met 2017? 

419 Hoeveel ziekenhuizen in Nederland zijn financieel niet gezond? 
420 Hoeveel ziekenhuizen hebben wachtlijsten boven de treeknorm? 
421 Hoeveel eerstelijns bedden zijn er in 2016 en 2017 bijgekomen? 
422 Hoe hoog is de overhead gemiddeld in ziekenhuizen hoeveel kan 

hierop bezuinigd worden? 
423 Hoe hoog is de bureaucratie in ziekenhuizen en hoeveel kan hierop 

bezuinigd worden? 
424 Waarom wordt nu besloten tot een tolkenvoorziening voor 

statushouders terwijl er een daling van de instroom wordt 
verwacht? Hoe verhoudt dit zich tot het streven om snel Neder-
lands te leren? 
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425 Waarom is de tolkenvoorziening voor statushouders beschikbaar 
voor een periode van zes maanden vanaf het moment dat zij zich 
inschrijven bij de huisarts, terwijl voor het inburgeringstraject drie 
jaar staat en zij dus pas na deze periode geacht worden de 
Nederlandse taal voldoende te beheersen om zelfredzaam te 
kunnen zijn? Heeft u over deze periode van zes maanden overleg 
gehad met de Minister die integratie zijn portefeuille heeft? Zijn de 
huisartsen, die momenteel extra worden belast, met deze 
voorziening voldoende geholpen? 

426 Hoeveel kunnen ziekenhuizen besparen als ze beter onderhandelen 
over de inkoop van hulpmiddelen? 

427 In maart 2017 is de subsidieregeling «medisch noodzakelijke zorg 
aan onverzekerden» van kracht geworden. Hoe is het gebruik van 
de regeling tot nu toe? Ondersteunt de regeling zoals beoogd het 
werkprogramma van het Schakelteam voor mensen met verward 
gedrag? 

428 Wat is het totaal aan subsidies dat wordt uitgetrokken voor de 
aanpak van «verwarde personen»? Graag een overzicht en een 
uitsplitsing naar patiëntengroep: verslaving, psychiatrie en 
dementie. 

429 Hoeveel verwarde personen zijn er nu op straat? 
430 Kunt u uitsplitsen hoe e-healt in de ggz wordt gebruikt? 
431 Hoeveel orgaandonors zijn er afgelopen jaar bij of afgekomen? 
432 Welke eisen worden er gesteld aan de besteding het bedrag van 

105 miljoen euro dat door met Ministerie van VWS beschikbaar 
wordt gesteld aan ziekenhuizen en andere instellingen voor 
medisch-specialistische zorg om hen in staat te stellen hun 
ICT-infrastructuur patiëntgerichter te maken en gestandaardiseerde 
gegevensuitwisseling mogelijk te maken? Welke resultaten mogen 
op basis van dit bedrag worden verwacht? 

433 Welke doelen worden precies onderzocht in het programma 
«Gender en Gezondheid»? 

434 Er is een kwaliteitsslag in de wijkverpleging nodig. Hoe zal deze 
kwaliteitsslag uitgevoerd worden? 

435 Hoeveel wijkverpleegkundige zijn er onder Rutte II ontslagen? 
436 Hoe groot is het tekort aan wijkverpleegkundigen? 
437 Hoeveel mensen maken gebruik van wijkverpleging? 
438 Wanneer is de richtlijn wijkverpleging voorzien? Hoe wordt in de 

gaten gehouden wat de mogelijke budgettaire consequenties van 
de richtlijn zijn? 

439 Kunt u aangeven op welk deel van de kwaliteitsgelden wijkverple-
ging wordt ingezet voor het versterken van specialistische 
wijkverpleging, zoals casemanagement dementie 

440 Kunt u aangeven op welk deel van de kwaliteitsgelden wijkverple-
ging wordt ingezet voor het versterken van specialistische 
wijkverpleging, zoals casemanagement dementie? 

441 Welke van de kwaliteitsgelden wijkverpleging wordt ingezet voor 
het versterken van specialistische wijkverpleging, zoals casema-
nagement dementie? 

442 Hoeveel mensen hebben de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt van 
de Familievertrouwenspersonen in de ggz? 

443 Kunt u aangeven op welk deel van de kwaliteitsgelden wijkverple-
ging wordt ingezet voor het versterken van specialistische 
wijkverpleging, zoals casemanagement dementie en palliatieve 
terminale zorg? 

444 Welke projecten worden er gestart binnen het programma 
Suïcidepreventie? 

22



Nr. Vraag 

445 Kunt u aangeven hoe de gelden van € 3 miljoen voor de curatieve 
zorg bij dementie in het kader van het onderzoeksprogramma 
Memorabel worden besteed? Worden deze middelen ook ingezet 
om meer bewustwording te creëren onder huisartsen en verpleeg-
kundigen over het recht op casemanagement dementie na de 
diagnosestelling? 

446 Kunt u aangeven hoe de gelden van € 3 miljoen voor curatieve 
zorg bij dementie in het kader van het onderzoeksprogramma 
Memorabel worden besteed? Worden deze middelen ook ingezet 
om meer bewustwording te creëren onder huisartsen en wijkver-
pleegkundigen over het recht op casemanagement dementie na de 
diagnosestelling? 

447 Kunt u aangeven hoe de gelden van € 3 miljoen voor curatieve 
zorg bij dementie in het kader van het onderzoeksprogramma 
Memorabel worden besteed? Worden deze middelen ook ingezet 
om meer bewustwording te creëren onder huisartsen en wijkver-
pleegkundigen over het recht op casemanagement dementie na de 
diagnosestelling? 

448 Was de hoeveelheid tolken in de opdracht tolkenvoorziening 
toereikend om alle huisartsen die dit wensten van een tolk te 
voorzien? 

449 Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke 
premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan 
zes maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie? 

450 Wat betekent de volgende zin: «in 2018 zal worden gestart met het 
uitwisselen van gegevens met zorgverzekeraars van personen die 
ingevolge de Zorgverzekeringswet verzekerd zijn, maar geen 
grondslag hebben voor verzekering ingevolge de Wet langdurige 
zorg»? Over wat voor groep mensen hebben we het hier precies? 

451 Hoeveel mensen konden in 2017 hun eigen risico niet meer 
betalen? Wat zijn hiervan de laatste cijfers? 

452 Hoeveel wanbetalers waren er in 2017 aangaande het eigen risico? 
453 Hoeveel mensen moeten op dit moment een bestuursrechtelijke 

premie betalen omdat zij een betalingsachterstand van meer dan 
zes maanden hebben op hun zorgverzekeringspremie? 

454 Kunt u een trendmatig overzicht geven van hoeveel mensen sinds 
2009 een bestuursrechtelijke premie moeten betalen? Kunt u een 
overzicht geven per jaar? 

455 Hoeveel mensen moeten al sinds de invoering van de zorgverzeke-
ringswet in 2009 een bestuursrechtelijke premie betalen? 

456 Kunt u aangeven hoe lang mensen gemiddeld een bestuursrechte-
lijke premie moeten betalen? 

457 Kunt u de ontwikkeling van het aantal mensen dat een bestuurs-
rechtelijke premie moet betalen nader toelichten? Welke invloed 
heeft de stijging van het eigen risico hierop? 

458 Hoeveel mensen hadden in 2017 een betalingsregeling met hun 
zorgverzekering? Hoeveel waren dat er in, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 en 2016? 

459 Bij hoeveel procent van de onverzekerden kan de bestuurlijke 
boete daadwerkelijk worden geïnd? 

460 Hoe vaak hebben ambulances uit moeten wijken naar een ander 
ziekenhuis omdat een ziekenhuis geen capaciteit had om mensen 
op te vangen? Kunt u hiervan een overzicht geven? 

461 Hoe vaak is passend (ambulance)vervoer ingezet voor mensen met 
verward gedrag of acute ggz problematiek? Hoe vaak was dat in 
2010 t/m 2017? 

462 Hoeveel ambulances zijn in publieke en hoeveel ambulances zijn in 
privaat bezit? 
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463 Hoeveel ambulanceverpleegkundigen worden per jaar opgeleid? 
464 Hoeveel ambulance verpleegkundigen waren er in 2016 werkzaam 

in Nederland? 
465 Hoeveel A1, A2, B1 en B2 ritten worden er per jaar uitgevoerd in 

Nederland? 
466 Hoeveel winst is er afgelopen 5 jaar gemaakt door aanbieders op 

het ziekenvervoer, uitgesplitst per jaar? 
467 Bij hoeveel procent van de wanbetalers zorgverzekering kan de 

bronheffing daadwerkelijk worden geïnd? 
468 Wat zijn de prijzen voor zorgzwaartepakketten in 2017 en in 2018? 
469 Kunt u per Zorgzwaartepakket (ZZP) in alle categorieën aangeven 

hoeveel er in 2017 reeds zijn afgegeven en hoeveel indicaties voor 
alle ZZP’s in de periode 2015–2017 zijn afgegeven? 

470 Hoeveel bedragen de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten 
in de jaren 2015, 2016 en 2017, uitgesplitst naar domein? 

471 Hoeveel mensen maken gebruik van een maatwerkvoorziening 
binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitge-
splitst in thuiszorg, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen 
en hulpmiddelen (en/of een combinatie hiervan)? 

472 Hoeveel persoonsgebonden budgetten zijn dit jaar afgegeven, 
uitgesplitst naar de vier zorgdomeinen (Wet langdurige zorg (Wlz), 
Wmo 2015, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (Zvw))? 

473 Voor hoeveel locaties in de intramurale ouderenzorg bestaan 
wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze wachtlijsten, 
zowel binnen als buiten de treeknorm? 

474 Voor hoeveel locaties in de intramurale gehandicaptenzorg 
bestaan wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze 
wachtlijsten, zowel binnen als buiten de treeknorm? 

475 Voor hoeveel locaties in de intramurale geestelijke gezondheids-
zorg bestaan wachtlijsten en wat is de omvang van elk van deze 
wachtlijsten, zowel binnen als buiten de treeknorm? 

476 Hoeveel mensen staan op een wachtlijst voor zorg thuis wat is de 
gemiddelde wachttijd en wat zijn de minimum- en maximum-
wachttijden? 

477 Hoe zien de wachtlijsten eruit in de Wlz, uitgesplitst naar de 
afzonderlijke sectoren? 

478 Hoe zien de wachtlijsten eruit bij zorginstellingen die gefinancierd 
worden vanuit de zorgverzekeringswet, inclusief de ggz? 

479 Hoe zien de wachtlijsten eruit in de Jeugdzorg en wat is de 
omvang van deze wachtlijsten? 

480 Hoeveel verzorgingshuizen zijn er in, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
en 2017 gesloten en hoeveel zijn dat er naar verwachting in 2018? 

481 Hoeveel verpleeghuizen zijn er in, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 
2017 gesloten en hoeveel zijn dat er naar verwachting in 2018? 

482 Hoeveel gehandicaptenzorginstellingen zijn er in, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 en 2017 gesloten en hoeveel zijn dat er naar verwach-
ting in 2018? 

483 Hoeveel ouderen en mensen met een beperking zijn gedwongen 
verhuisd vanwege de sluiting van verzorgingshuizen, verpleeghui-
zen en gehandicaptenzorginstellingen? 

484 Hoeveel banen zijn er verloren gegaan door de sluiting van 
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellin-
gen? Kunt u dit uitsplitsen naar verschillende functies? 

485 Kunt u een overzicht geven van alle organisaties die meedoen aan 
waardigheid en trots? Kunt u daarbij aangeven hoeveel en welke 
van deze organisaties de afgelopen twee jaar een maatregel van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg opgelegd hebben gekregen? 
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486 Hoeveel organisaties hebben geld ontvangen voor aandacht en 
scholing in het kader van het programma waardigheid en trots? 
Hoeveel organisaties hadden daarvoor een plan ingediend? 

487 Hoeveel ouderen hebben met dit geld extra aandacht gekregen en 
hoeveel zorgverleners hebben met dit geld scholing gekregen? 
Wat is over de hele linie de stand van zaken bij de experimenten in 
het kader van het programma «Waardigheid en Trots»? 

488 Hoeveel ouderen zijn er de laatste jaren mishandeld en wat zijn de 
meest actuele cijfers? 

489 Hoeveel ouderen komen jaarlijks bij de huisarts en bij de Spoedei-
sende Hulp (SEH) met opmerkelijk en onverklaarbaar letsel? 

490 Zijn er het afgelopen jaar mensen opgepakt en berecht naar 
aanleiding van mishandeling van ouderen, zo ja hoeveel mensen 
betreft dit? 

491 Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot ondervoeding 
van ouderen? 

492 Hoeveel mensen hebben geen netwerk om zich heen die kunnen 
helpen bij ziekte of zorg? 

493 Hoeveel volwassenen en ouderen zijn eenzaam? 
494 Hoeveel wordt er besteed aan het bestrijden van eenzaamheid? 
495 Welke effecten heeft eenzaamheid op de fysieke gezondheid? Wat 

zijn hiervan de kosten? 
496 Hoeveel cliënt-vertrouwenspersonen zijn er in zorginstellingen 

aangesteld in 2017? 
497 Hoe vaak werd in 2017 gedwongen zorg gemeld bij de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg? En wat voor gedwongen zorg betrof 
dit? 

498 Hoeveel ouderen die opgenomen waren in het ziekenhuis moesten 
daar noodgedwongen langer blijven omdat er ergens anders geen 
plek voor hen was? 

499 Wat is de reële gemiddelde personele bezetting in de intramurale 
ouderenzorg? 

500 Hoe hoog is de overhead in de Wlz en hoeveel kan hierop 
bezuinigd worden? 

501 Hoe hoog is de bureaucratie in de Wlz en hoeveel kan hierop 
bezuinigd worden? 

502 Hoeveel mensen maken gebruik van de Wmo, uitgesplitst in 
thuiszorg, dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en 
hulpmiddelen (en/of een combinatie hiervan). 

503 Hoeveel bezwaren zijn ingediend tegen besluiten van de gemeen-
ten, als het gaat om de Wmo? 

504 Hoeveel rechtszaken zijn gehouden tegen besluiten van de 
gemeenten, als het gaat om de Wmo? Hoeveel was dit in 2015, 
2016 en 2017? 

505 Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar afgezien van zorg 
vanuit de Wmo, omdat ze dit niet meer kunnen betalen? 

506 Kunt u een overzicht sturen hoeveel gemeenten externe adviesbu-
reaus hebben ingeschakeld met betrekking tot de decentralisatie 
en welke kosten zijn hiermee gemoeid? 

507 Hoeveel Wmo-regio’s zijn er? 
508 Hoeveel Wmo overlegtafels zijn er georganiseerd, hoe vaak vindt 

dit plaats en wie zitten aan deze overlegtafels? 
509 Welke partijen van de overlegtafels zijn gesubsidieerd door VWS? 
510 In welke gemeenten worden maximale inkomensgrenzen 

gehanteerd? 
511 Zijn er Wmo verordeningen aangepast of vernietigd? Zo ja bij 

welke gemeenten en met welke reden? 
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512 Hoeveel gemeenten zijn door u op de vingers getikt, omdat zij 
Wmo-beleid uitvoerden die in strijd met de wetgeving is over 2015, 
2016 en 2017? Welke gemeenten waren dit en waarom? 

513 Hoeveel overhead kosten berekenen gemeenten gemiddeld voor 
de inkoop van zorg in het kader van de WMO en Jeugdwet? 

514 Hoeveel overheadkosten berekenen gemiddeld instellingen die 
werken vanuit de WMO en de jeugdzorg? 

515 Hoeveel verordeningen zijn vernietigd als het gaat om de Wmo 
2015? 

516 In hoeveel en welke gemeenten worden nog alfahulpen ingezet? 
517 Hoeveel en welke gemeenten hanteren nog alfacheques? 
518 Wat kost de Wmo jaarlijks uitgesplitst in huishoudelijke verzorging, 

vervoer en hulpmiddelen? 
519 Kunt u in een tabel aangeven wat de bezuinigingen zijn op de 

huishoudelijke verzorging, begeleiding en dagbesteding vanaf 
2016 t/m 2017? 

520 Hoeveel is er minder bezuinigd op de huishoudelijke verzorging, 
dagbesteding en begeleiding? 

521 Hoeveel mensen zijn er geherindiceerd afgelopen jaar en hoeveel 
mensen hebben minder uren/meer uren/dezelfde uren gekregen? 
zowel voor Wlz als Wmo zorg. 

522 Hoeveel huishoudelijk verzorgenden zijn in 2014, 2015, 2016 en 
2017 gekort in hun loon? 

523 Hoe ziet de verdeelsleutel eruit voor de uitkering in het gemeente-
fondsen van gemeenten voor de Wmo, beschermd woonvormen 
en de jeugdzorg? 

524 Hoeveel en welke thuiszorgorganisaties zijn in 2015, 2016 en 2017 
failliet gegaan? 

525 Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn er in 2015, 2016 en 2017 
ontslagen? 

526 Hoeveel thuiszorgmedewerkers zijn geconfronteerd met 
loondump? 

527 Hoeveel is er uitgegeven aan de Wmo vanaf 2010 t/m 2017? 
528 Hoeveel is er bezuinigd op de Wmo vanaf 2006 t/m 2017? 
529 Hoeveel is er bezuinigd op de huishoudelijke verzorging vanaf 

2006 t/m 2017? 
530 Hoeveel is er bezuinigd op dagbesteding en begeleiding vanaf 

2015? 
531 Hoeveel is er bezuinigd op het budget van beschermd 

woonvormen? 
532 Welke gemeenten hanteren te lage tarieven voor huishoudelijke 

verzorging? 
533 Hoeveel dagbestedingslocaties zijn er? Hoeveel dagbestedingslo-

caties zijn gesloten in 2015, 2016 en 2017? 
534 Hoeveel thuiszorgmedewerkers zitten momenteel nog steeds 

zonder werk? 
535 Hoeveel mensen zijn gekort in hun uren huishoudelijke verzorging, 

uitgesplitst per gemeente? 
536 Hoeveel mensen zijn hun zorg vanuit de Wmo kwijtgeraakt, 

uitgesplitst per gemeente? 
537 Hoeveel gemeenten hebben tot nu toe hun beleid aangepast 

conform de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep? Welke 
gemeenten hebben hun beleid nog niet aangepast? 

538 Wat waren de uitvoeringskosten van de Wmo 2015? 
539 Met hoeveel procent is de bureaucratie in de Wmo toegenomen? 

Welke bedrag is hiermee gemoeid? 
540 Hoeveel zorgwoningen zijn er in Nederland? 
541 Hoe groot is het tekort van het aantal zorgwoningen? 

26



Nr. Vraag 

542 Hoeveel mensen zijn langer thuis blijven wonen sinds de 
decentralisaties? 

543 Welke gemeenten hebben de huishoudelijke hulp toelage ingezet 
en bij welke gemeenten ligt dit geld op de plank? 

544 Hoeveel en/of welke gemeenten verstrekken een tegemoetkoming 
aan mensen met hoge zorgkosten en hoeveel of welke gemeente 
verstrekken dit niet? Kunt u hiervan een overzicht sturen? 

545 Hoe vinden de herverdelingseffecten plaats voor de Wmo en welk 
bedrag is hiermee gemoeid? 

546 Kunt u een overzicht geven van de herverdelingseffecten tussen de 
Wmo en de Wlz en welke bedragen hiermee gemoeid zijn? 

547 Hoeveel is er precies bezuinigd op tegemoetkomingen voor 
chronisch zieken en mensen met een beperking tussen 2006 en 
2017? Kunt u hiervan uw duiding geven? 

548 Hoeveel gemeenten hebben een regeling opgesteld voor mensen 
die hoge zorgkosten hebben en welke gemeenten hebben deze 
regeling niet opgesteld? 

549 Hoeveel behandelstops hebben van 2012 t/m 2017 plaatsgevonden 
in de wijkverpleging, uitgesplitst per zorgaanbieder en per jaar? 

550 Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland, waet zijn de meest 
recente cijfers? 

551 Hoeveel overbelaste mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de 
meest recente cijfers? 

552 Wat zijn de laatste recente cijfers van mantelzorg? 
553 Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland, wat zijn de meest recente 

cijfers? 
554 Hoeveel vrijwillige mantelzorgers zijn er in Nederland, wat zijn de 

meest recente cijfers? 
555 Hoeveel respijtvoorzieningen en logeeropvanghuizen zijn er in 

Nederland? 
556 Zijn het aantal respijtvoorzieningen in 2016 gestegen, gelijk 

gebleven of gedaald en wat is uw duiding hierop? 
557 Hoe vaak worden mantelzorgers ingezet als vervanging van 

professionele zorg? 
558 Hoeveel zwerfjongeren telt Nederland nu en hoeveel opvangplek-

ken hebben wij voor deze zwerfjongeren? 
559 Hoeveel opvangplekken zijn afgelopen jaren gesloten? 
560 Hoeveel gezinnen zijn in 2017 op straat beland, wat is hier de 

voornaamste reden van? 
561 Hoeveel opvangplekken zijn er voor gezinnen en is dit voldoende? 
562 Zijn er voor zwerfjongeren en daklozen voldoende aansluitingsmo-

gelijkheden naar werk, wonen en zorg? Wat is hiervan de huidige 
capaciteit? 

563 Hoeveel locaties maatschappelijke opvang zijn er in Nederland? 
564 Hoeveel locaties vrouwelijke opvang zijn er in Nederland? 
565 Hoeveel opvanglocaties zijn er totaal in Nederland? 
566 Hoeveel wachtlijsten zijn er voor maatschappelijke opvang en 

vrouwencentra? 
567 Wat is de huidige capaciteit voor opvangcentra, welke tekorten zijn 

er en in welke regio’s? 
568 Wat zijn de negen thema’s en zeven randvoorwaardelijke knelpun-

ten in het programma Sociaal Domein? 
569 Hoe zijn deze thema’s en knelpunten tot stand gekomen? 
570 Het programma Sociaal Domein moet leiden tot «een voor de 

cliënt merkbaar betere uitvoeringspraktijk». Op basis van welke 
factoren bepaalt u of dit het geval is? 

571 Hoeveel extra tijd zal het wetsvoorstel in het kader van het 
terugdringen van administratieve lasten medewerkers opleveren? 

572 Hoeveel mensen wonen er in een beschermde woonvorm? 
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573 Hoe staat het met het wetsvoorstel en ministeriele regeling om 
informatiestandaarden te (kunnen) verplichten? Welke problemen 
worden opgelost met dit wetsvoorstel en deze regeling? Welke 
uitdagingen ten aanzien van regeldruk/ administratieve lasten 
blijven er over? 

574 Biedt de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ruimte om 
aanbod voor mensen met psychische problemen (niet zijnde 
Beschermd Wonen) te financieren? 

575 In hoeveel gemeenten is er aanbod voor mensen met psychische 
problemen (niet zijnde Beschermd Wonen) gefinancierd vanuit de 
Wmo? 

576 Wanneer ontvangt de Kamer informatie over de totstandkoming 
van het nieuwe verdeelmodel voor de budgetten van beschermd 
wonen, maatschappelijke opvang en de nieuwe taken van de Wmo 
2015? 

577 Wat kost het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) jaarlijks? 
578 Hoeveel klachten en bezwaren heeft het CIZ afgelopen jaar 

gekregen en hoeveel bedroeg dat in voorgaande jaren? Op welke 
zaken kwamen voornamelijk klachten en bezwaren binnen? 

579 Wat zijn de opbrengsten indien het CIZ wordt afgeschaft en de 
indicatiestelling wordt teruggegeven aan professionele zorgverle-
ners? Is de regering bereid deze besparingsmogelijkheid in de zorg 
te onderzoeken? 

580 Hoeveel personen maken gebruik van Valysvervoer, leerlingver-
voer en zittend ziekenvervoer? 

581 Hoeveel klachten en bezwaren heeft Valys in 2017 ontvangen en 
hoe verhoudt dit zich tot voorgaande jaren? Is hierin een trend 
waarneembaar? 

582 Hoeveel personen maken gebruik van vervoer van- en naar 
dagbesteding? 

583 Hoeveel mensen moeten onterecht een eigen bijdrage betalen van 
vervoer van- en naar de dagbesteding? 

584 Valt begeleiding bij vervoer van- en naar de dagbesteding onder de 
huidige bekostiging of dienen mensen dit zelf te betalen? 

585 Hoe verloopt de uitvoering van de kwaliteitsagenda gehandicap-
tenzorg en de implementatie van het nieuwe kwaliteitskader 
gehandicaptenzorg? 

586 Kunt u toelichten hoe de € 0,5 miljoen voor psychofarmacagebruik 
wordt besteed? Kan deze besteding worden uitgesplitst naar intra- 
en extramurale zorg? 

587 Kunt u toelichten hoe de € 0,5 miljoen voor psychofarmaca 
gebruik wordt besteed? Kan deze besteding worden uitgesplitst 
naar intramurale en extramurale zorg? 

588 Hoe wordt het begrote bedrag voor psychofarmaca besteed? 
589 Wat is stand van zaken bij de experimenten in het kader van het 

programma «Waardigheid en Trots», kan daarbij specifiek ingaan 
worden op de experimenten dementiezorg? 

590 In de begroting van 2018 wordt 36,8 miljoen euro uitgegeven voor 
uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank (SVB) pgb-
trekkingsrechten. In de vorige begroting stond opgenomen dat in 
2018 hier geen geld meer voor zou worden uitgetrokken. Kun u dit 
toelichten? 

591 Vrijwel het gehele bedrag (35,6 mln) wordt uit de integratie-
uitkering sociaal domein gehaald. Betekent dit dat gemeenten 35,6 
miljoen minder hebben om aan zorg te besteden? 

592 Welk bedrag komt volgend jaar aan Wlz-premie binnen bij de 
belastingdienst voordat het beslag voor de heffingskortingen 
plaatsvindt? 
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593 Voor hoeveel zal het Wlz-fonds gecompenseerd worden voor het 
afromen van Wlz-premie ten behoeve van de heffingskortingen 
(hoe hoog is de BIKK)? 

594 Hoe hoog moet de Wlz-premie zijn wanneer zij voor 100% in het 
Wlz-fonds gestort zou worden ten behoeve van de geraamde 
uitgaven voor de Wlz? 

595 Hoe hoog moet de Wlz-premie zijn wanneer deze samen met de 
inkomsten van eigen bijdragen kostendekkend is voor de 
geraamde uitgaven voor de Wlz? 

596 Wat komt er binnen in de BIKK? 
597 Welk bedrag is vanaf 1999 tot heden jaarlijks van de premieop-

brengsten AWBZ aan heffingskortingen besteed en wat is de 
raming voor 2018? 

598 Welk bedrag is vanaf 1999 tot heden jaarlijks via de bijdrage in de 
kosten van kortingen (BIKK) gecompenseerd en wat is de raming 
voor 2018? 

599 Wat is het verschil tussen de compensatie via de BIKK en het 
bedrag dat opgaat aan heffingskortingen per jaar vanaf 1999 en 
wat is de raming voor 2018? 

600 Wat is de jaarlijkse uitgaven aan AWBZ zorgkosten vanaf 1999 tot 
heden? 

601 Wat is de jaarlijkse inkomsten aan eigen bijdragen vanaf 1999 tot 
heden en wat is de raming voor 2018? 

602 Wat is het verschil tussen de totale premieopbrengsten en de 
jaarlijkse uitgaven minus de eigen bijdragen vanaf 1999 tot heden 
en wat is de raming voor 2018? 

603 Wat is de jaarlijkse opbrengst van de eigen bijdragen vanaf 1999 
tot heden en wat is de raming voor 2018? 

604 Wat zijn de jaarlijkse uitgaven aan AWBZ zorgkosten vanaf 1999 tot 
heden minus de opbrengst eigen bijdragen en wat is de raming 
voor 2018? 

605 Kunt u een overzicht geven van AWBZ-premies exclusief heffings-
kortingen minus zorguitgaven en minus opbrengst eigen bijdragen 

606 Hoeveel geld wordt precies uitgetrokken aan de pgb’s en de 
trekkingsrechten pgb voor 2018 en de jaren daarna? 

607 Kunt u een overzicht geven van de bedragen die zorgverzekeraars 
hebben teruggevorderd omdat declaraties onjuist bleken alsmede 
de opbrengst van fraudeonderzoek door zorgverzekeraars voor 
zowel onjuistheden als daadwerkelijke fraude voor de periode 
2006–2017? 

608 Hoeveel zorginstellingen zijn er het afgelopen jaar nader onder-
zocht op mogelijke fraude, hoeveel strafrechtelijke onderzoeken 
naar fraude zijn er ingesteld en hoeveel boetes wegens fraude of 
declaratiefouten zijn er opgelegd? 

609 Een op de drie Nederlanders heeft problemen met het vinden, 
begrijpen en beoordelen of toepassen van informatie en een op de 
twee Nederlanders heeft moeite met eigen regie over gezondheid 
ziekte en zorg. Samen met partijen in de curatieve zorg wordt de 
oprichting van een samenwerkingsverband beperkte gezondheids-
vaardigheden verkend via ZonMW-onderzoek. Wat gebeurt er om 
in de care zorg beter aan te laten sluiten bij mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden? 

610 Hoe ontwikkelt naar verwachting de vraag naar opleidingsplekken 
jeugd GGZ zich over de periode 2017–2022 daar de begrote 
uitgaven aan, en daarmee het aanbod van, opleidingsplaatsen 
jeugd GGZ constant blijft? 

611 Welke maatregelen zijn voorzien om de positie van patiënten te 
versterken? 
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612 Wat is het beschikbare budget ten behoeve van maatregelen om 
de positie van patiënten te versterken? 

613 Kunt u toelichten waarom er vanaf 2017 minder middelen 
beschikbaar zijn voor het beleidsdoel «1. Positie cliënt»? 

614 Hoeveel procent van de totale VWS-begroting wordt uitgegeven 
aan: 1) de ambitie om de positie van patiënten en cliënten te 
versterken en aan 2) patiëntenvertegenwoordigende organen zoals 
de koepels, individuele patiëntenorganisaties, vouchers, etc.? 

615 Kunt u inzage geven in de opbouw van de budgetten die gereser-
veerd zijn voor het beleidsdoel «1. Positie cliënt» bij de onderde-
len: a) Subsidies: Pgo’s en Overig en b) Opdrachten: Ondersteu-
ning cliëntenorganisaties en Overig? 

616 Kunt u uiteenzetten waarom er vanaf 2017 minder middelen 
beschikbaar zijn voor het beleidsdoel «1. Positie cliënt»? Kunt u 
deze keuze cijfermatig onderbouwen? Kunt u daarbij concreet 
aangeven waar het afgenomen budget van ten koste gaat? 

617 Hoe verhoudt de ambitie zich om de positie van patiënten te willen 
versterken ten opzichte van het feit dat het beschikbare budget 
hiervoor afneemt? 

618 Welke maatregelen zijn voorzien om de positie van patiënten te 
versterken en kan de Minister daarbij aangeven wat het beschik-
bare budget is en welke budgetneutraal zijn? 

619 Wat kost het Centraal Administratie Kantoor(CAK) jaarlijks? 
620 Hoeveel klachten en bezwaren heeft het CAK afgelopen jaar 

gekregen en hoeveel bedroeg dit voorgaande jaren? Op welke 
zaken kwamen voornamelijk klachten en bezwaren binnen? 

621 Wat is de precieze omvang van fraude in de zorg? 
622 Hoeveel fraudezaken die betrekking hebben op de gezondheids-

zorg worden momenteel behandeld door het Openbaar Ministerie, 
uitgesplitst per zorgsector? 

623 In welke zorgsectoren vindt de meeste fraude plaats en wat zijn de 
oorzaken hiervan? 

624 Zijn er zorgorganisaties die op dit moment onder verdenking staan 
van het Openbaar Ministerie? 

625 Hoeveel personen zijn in 2017 opgepakt voor fraude in de zorg? 
626 Hoeveel personen zijn berecht in 2017 voor fraude in de zorg? 
627 Hoeveel FTE is er beschikbaar voor de fraudeopsporing? Uitge-

splitst naar het NZa, het Functioneel Pakket, het Openbaar 
Ministerie en de Zorgverzekeraars 

628 Hoeveel FTE’s waren er in 2017 in totaal belast met toezichthouden 
in de zorg? Hoeveel was dat aantal in, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
en 2017? Hoe was dat uitgesplitst naar toezichthoudende instantie 
zoals FIOD, NVWA, NZa, IGZ en Inspectie Jeugdzorg? 

629 Hoeveel (fraude-)onderzoeken zijn er door de NZa gedaan in 2017? 
Hoeveel daarvan hebben geleid tot een bestuursrechtelijke 
maatregel? En hoeveel tot een strafrechtelijke? Hoeveel waren die 
aantallen in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017? 

630 Hoeveel opsporingscapaciteit is er voor fraude met PGB, zowel bij 
politie,OM, FIOD/ECD, Inspectie SZW en zorgkantoren? 

631 Welke maatregelen zijn voorzien om de positie van patiënten te 
versterken en kan de Minister daarbij aangeven wat het beschik-
bare budget is en welke budgetneutraal zijn? 

632 Kunt u inzage geven in de opbouw van de budgetten die gereser-
veerd zijn voor het beleidsdoel «1. Positie cliënt» bij de onderde-
len: a) Subsidies: Pgo’s en Overig en b) Opdrachten: Ondersteu-
ning cliëntenorganisaties en Overig? 
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633 Hoeveel stageplaatsen moeten er totaal met de Subsidieregeling 
stageplaatsen zorg II gecreëerd worden? Hoeveel extra stageplaat-
sen voor het studiejaar 2017–2018 worden er gecreëerd met het 
beschikbaar gestelde budget van € 112 miljoen? 

634 Voor welke opleidingen wordt extra budget vrijgemaakt zodat het 
aantal stageplaatsen kan toenemen? 

635 Kunt u inzage geven in de opbouw van de budgetten die gereser-
veerd zijn voor het beleidsdoel «1. Positie cliënt» bij de onderde-
len: a) Subsidies: Pgo’s en Overig en b) Opdrachten: Ondersteu-
ning cliëntenorganisaties en Overig? 

636 De arbeidsmarktagenda krijgt een extra impuls, wie heeft de regie 
op de effectieve inzet van dit geld? 

637 Hoe verhouden de beschikbare middelen van de arbeidsmarkt-
agenda sectorbreed en de arbeidsmarktagenda verpleeghuizen 
zich tot elkaar? 

638 Hoe gaat de 8 miljoen, bedoelt om samen met betrokken partijen 
te verkennen hoe de structuur van vervolgopleidingen voor 
professionals die werken buiten het ziekenhuis vorm kunnen 
krijgen, precies uitgegeven worden? 

639 Hoeveel meldingen van mogelijke fraude zijn er bij het Informatie 
Knooppunt Zorgfraude gedaan? 

640 Wat was de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor 
zowel de Wmo als Wlz over 2017? 

641 Wat wordt de verwachte opbrengst van de eigen bijdrage, voor 
zowel de Wmo als Wlz in 2018? 

642 Hoeveel en welke gemeenten hebben de eigen bijdrage voor zorg 
verhoogd in 2017 of eerdere jaren? 

643 Welke gemeenten vragen geen eigen bijdrage voor zorg en 
voorzieningen uit de Wmo? 

644 Waar wordt de rest van de middelen voor de jeugdzorg in 
Caribisch Nederland (€ 3 mln.), die worden verantwoord op artikel 
10, aan besteed? 

645 Klopt het dat de hoogte van de integratie-uitkering die gemeenten 
ontvangen in het kader van de Jeugdwet gekoppeld is aan de 
(verwachte) volumegroei? Klopt het dat wegens gebrek aan 
gegevens de taxatie van die volumegroei in de jeugdzorg door het 
Centraal Planbureau (CPB) op nul is gesteld, waardoor de groei 
onvoldoende wordt gecompenseerd? 

646 Zijn er financiële implicaties bij de voorgenomen aanpassingen 
van de Jeugdwet om de administratieve lasten te verlichten? 

647 Hoe blijft de toegang van gemeenten tot de lessen van de 
Kindertelefoon, rekening houdend met het wetsvoorstel dat wordt 
voorbereid om deze voorziening structureel onder verantwoorde-
lijkheid van het Ministerie van VWS te brengen, geborgd? 

648 Hoeveel kinderen wachten op zeer gespecialiseerde hulp in de 
jeugdzorg? 

649 Waarom wordt er in 2019 geen extra kosten voor transitie jeugd 
verwacht? 

650 Hoeveel meldingen van kindermishandeling waren er afgelopen 
jaar? 

651 Is het aantal meldingen van kindermishandeling door de Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gestegen afgelopen jaar? 

652 Kunt u aangeven hoeveel er totaal is uitgegeven aan het jeugdstel-
sel in 2013, 2014, 2015, 2016, en zal worden uitgegeven in 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? 

653 Worden er ook meldingen gemaakt van psychologische kindermis-
handeling bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishande-
ling? 
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654 wanneer kunnen jeugdzorginstanties met liquiditeitsproblemen 
zich niet meer melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) voor 
financiële ondersteuning? 

655 Hoeveel instanties met liquiditeitsproblemen hebben zich in 2015, 
2016 en 2017 (tot heden) gemeld? 

656 Hoeveel middelen ontving de TAJ in 2014, 2015, 2016, 2017 en zal 
nog ontvangen in 2018? 

657 Hoeveel kinderen in Nederland hebben overgewicht en obesitas, 
wat zijn de meest recente cijfers? 

658 Zijn er verschillen in regio’s waar het overgewicht van kinderen 
hoog is? 

659 Hoeveel volwassenen hebben overgewicht en obesitas, wat zijn de 
meest recente cijfers? 

660 Hoeveel en welke scholen hebben schoolzwemmen in het 
onderwijspakket zitten? 

661 Hoeveel en welke gemeenten bieden schoolzwemmen aan in hun 
verordening? 

662 Hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder zwemdiploma? 
663 Hoeveel kinderen en volwassenen zijn de afgelopen jaren 

verdronken omdat zij onvoldoende zwemvaardig waren? 
664 Hoeveel kinderen worden niet bereikt door het Jeugdsportfonds? 
665 Wat is de stand van zaken met het toegezegde onderzoek naar 

«The Daily Mile», het concept waarbij basisschoolleerlingen tijdens 
schooltijd een aantal minuten gaan hardlopen? Wanneer kunnen 
we dat onderzoek verwachten en welke vervolgstappen kunnen 
(vanuit het ministerie) verwacht worden? 

666 Welke initiatieven worden genomen om er voor te zorgen dat er op 
scholen, maar ook in andere organisaties waar mensen langdurig 
zitten, meer bewogen wordt, gelet op het feit dat in Nederland 
mensen gemiddeld ongezond lang stil zitten? Welk beleid wordt 
hierop gemaakt? 

667 Hoeveel kinderen zijn er structureel gaan sporten naar aanleiding 
van de sportimpuls? 

668 Hoeveel kinderen leven in armoede? Wat zijn de meest recente 
cijfers? 

669 Wat is de stand van zaken met het programma om mensen met 
een beperking meer aan het sporten en meer bewegen te krijgen? 

670 Welke prioriteit heeft de regering met het aanpakken van doping? 
671 Wat is het aantal sportblessures in 2017, wat was het aantal in 

voorgaande jaren? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Kunt u 
deze cijfers voorzien van uw duiding? 

672 Hoe hoog zijn de inkomsten uit de loterijopbrengsten en welk 
bedrag gaat hiervan naar de sport? 

673 Wat waren de loterijopbrengsten aan de sport in 2010 t/m 2017? 
674 Wat zijn de verwachte loterijopbrengsten aan de sport in 2018? 
675 Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot matchfixing? 
676 Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot een veiliger 

sportklimaat? 
677 Wat zijn de laatste ontwikkelingen met betrekking tot doping? 
678 Hoeveel buurtsportcoaches zijn in gemeenten aangesteld in 2017? 
679 Kunt u een overzicht sturen van het aantal scholen dat 1 uur, 2 uur 

of 3 uur gymonderwijs geven, zowel voor het basis- als voortgezet 
onderwijs? 

680 Hoeveel onbevoegde leerkrachten geven gymlessen op de 
basisscholen? 

681 Hoeveel basisscholen maken gebruik van ALO (Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding) opgeleide leerkrachten voor gymlessen? 

682 Hoeveel basisscholen en middelbare scholen bieden natte 
gymlessen aan? (zwemonderwijs). 
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683 Hoeveel kinderen, volwassenen en ouderen voldoen niet aan de 
Nederlandse norm gezond bewegen? Kunt u hierover uw duiding 
geven? 

684 Hoeveel geld is er gegaan naar topsportevenementen en welke 
evenementen waren dit? 

685 Hoeveel en welke basis- en middelbare scholen in Nederland laten 
hun kinderen dagelijks sporten en bewegen? 

686 Hoeveel scholen doen mee aan de Daily Maill en hoe was dit vorig 
jaar? 

687 Welke tijdelijke aanpassing van de kansspelbelasting levert 
incidenteel 0,5 miljoen euro op? Waar worden deze middelen aan 
besteed? 

688 Naar welke georganiseerde sport gaat deze bijdrage? 
689 Waarom verdwijnt de bijdrage aan (inter)nationale organisaties? 
690 Aan welk begrotingshoofdstuk wordt er 62.000 overgemaakt en 

waarom? 
691 Wat is de ontwikkeling omtrent de combinorm; zijn er meer of 

minder mensen in de afgelopen jaren gaan bewegen? 
692 Naar welk onderdeel in artikel 4 zijn de middelen overgeboekt en 

hoeveel? 
693 Hoeveel sportblessures zijn er jaarlijks en bij welke sporten komen 

de meeste blessures voor? 
694 Wat is de ontwikkeling omtrent kinderen met overgewicht; is dit 

aantal de afgelopen jaren toe- of afgenomen? 
695 Hoeveel zaken zijn er van intimidatie en geweld in de sport? 
696 Welk bedrag geven waterschappen jaarlijks uit aan het «recreatief 

medegebruik» van waterschapsterreinen? Kunt u dit opsplitsen per 
waterschap per jaar sinds 2012? 

697 Hoeveel geld hebben gemeenten in 2017 geïnvesteerd in het 
onderhouden van vijvers in woonwijken? 

698 Hoeveel buurtsportcoaches zijn er nu werkzaam en in welke 
gemeentes zijn er geen buurtsportcoaches? 

699 Welke organisaties ontvangen deze subsidies voor het tegengaan 
van dopinggebruik en welke Europese regels zijn aan deze 
subsidieverlening verbonden? 

700 Hoeveel sporters maken gebruik van de stipendiumregeling en hoe 
ontwikkelt dit aantal zich door de tijd heen? 

701 Waar liggen de grenzen van de zorgtoeslag en vanaf welke 
percentages geldt de toeslag niet meer? Wilt u dit aangeven voor 
de verschillende inkomenscategorieën. 

702 Kunt u ons voorrekenen hoe hoog de zorgtoeslag voor de 
verschillende inkomensgroepen wordt? 

703 Hoeveel mensen hebben het afgelopen jaar minder zorgtoeslag 
gehad? En hoe verhoudt dit zich met voorgaande jaren? 

704 Wat was de daling van de zorgtoeslag uitgesplitst in verschillende 
inkomensgroepen (minimum, 130% van het minimum, modaal)? 

705 Wat zijn de omslagpunten van de zorgtoeslag vanaf 2006 t/m 2018? 
706 Wat is de bezuinigingsdoelstelling van de zorgtoeslag? 
707 Hoeveel mensen ontvangen zorgtoeslag? 
708 Kunt u aangeven welke inzet er wordt gepleegd op het terrein van 

HIV, lettende op het feit dat Nederland in 2018 gastland is voor de 
mondiale aidsconferentie? Kunt u aangeven of hier budget voor 
beschikbaar wordt gesteld? 

709 Hoe wil de regering het beleid ten aanzien van gezond ouder 
worden in 2018 versterken 

710 Hoeveel externen heeft VWS ingehuurd bij het ministerie, met welk 
doel en welke kosten zijn hieraan verbonden? 
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711 Welke onderzoeken heeft VWS extern laten uitvoeren en bij wie? 
Welke kosten gingen hiermee gemoeid? En is er tussen VWS en de 
onderzoekers gesproken over de concept conclusies? 

712 Kunt u een overzicht geven van congressen waaraan ambtenaren 
deelnamen? Hoeveel geld werd hieraan uitgegeven in 2017? Kunt 
u aangeven wat het doel was van deze congressen? 

713 Kunt u een overzicht geven van congressen en reizen waaraan 
ambtenaren deelnamen in het buitenland? Hoeveel geld werd 
hieraan uitgegeven? Kunt u hierbij aangeven wat het doel was van 
deze congressen en reizen? 

714 Hoe vaak werden reizen en congressen geheel of gedeeltelijk 
bekostigd door externe partijen? 

715 Door wie werden de reizen waar ambtenaren aan deelnamen of 
hun verblijven bekostigd en wat was de bijdrage? 

716 Hoeveel communicatiemedewerkers, of hoeveel FTE heeft het 
ministerie VWS in dienst? 

717 Kunt u aangeven wat de lhbt-monitor inhoudt? 
718 In hoeverre komt door het samengaan van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie voor de Jeugdzorg (IJZ), en 
naast de toename van de begrote uitgaven van € 700.000 naar € 2 
mln. ook door toegenomen efficiëntie meer budget beschikbaar 
voor de kerntaken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ)? 

719 Hoeveel apothekers bereiden op dit moment zelf geneesmiddelen? 
720 Hoeveel kost het om na enkele jaren na patentverloop meerdere 

preferente geneesmiddelen aan te wijzen, die qua prijs dicht bij 
elkaar liggen, met als doel dat patiënten minder hoeven te 
wisselen tussen generieke geneesmiddelen? 

721 De geraamde uitgaven Volledig pakket thuis nemen de komende 
jaren af. Kunt u toelichten wat de verklaring hiervan is? 

722 Hoe komt het dat posten zoals huisartsenzorg, verloskunde, 
kraamzorg etc vanaf dit jaar op een 0-lijn komen te staan? Wanneer 
worden deze posten geïndexeerd? 

723 Kunt u toelichten welke kostenbesparingen er precies gemoeid 
gaan met de hoofdlijnenakkoorden? 

724 Hoe hebben de zorguitgaven zich de afgelopen tien jaar ontwik-
keld? Kan dit gespecificeerd worden voor de ontwikkeling van de 
Zvw, de AWBZ/Wlz, Jeugdzorg, Wmo 2015 en de totale uitgaven? 

725 Hoe verhoudt de ontwikkeling in zorguitgaven in Nederland zich 
tot andere landen in Europa in de periode 2006–2018? 

726 Hoe verhoudt de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg – 
totaal, de curatieve zorg en de langdurige zorg – zich tot andere 
landen in Europa? 

727 Kunt u aangeven in hoeverre de ramingen van de zorgkosten in de 
afgelopen 5 jaar feitelijk juist bleken te zijn? 

728 Wat waren in de afgelopen vijf jaar per jaar de verschillen tussen 
de ramingen van de zorgkosten en de uiteindelijke, feitelijke 
zorgkosten? 

729 De afgelopen vijf jaar bedroeg de uitgavengroei van het Budgettair 
Kader Zorg (BKZ) circa 1,4%. Waarom wordt er voor 2018 
uitgegaan van 5,4%? 

730 Welke besparing wordt verwacht door Brexit wat immers leidt tot 
lagere geneesmiddelenprijzen via de Wet Geneesmiddelenprijzen? 

731 Kunt u de extra investering in medische vervolgopleidingen 
toelichten? Voor welke opleidingen wordt dit ingezet? 

732 Er wordt een lagere opbrengst verwacht van het eigen risico tot 
aan 2021. Waar is dat op gebaseerd? Waarom blijft het oplopen? 
Wat was de opbrengst per jaar sinds de introductie van het eigen 
risico? 
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733 Is de toename eerstelijnsverblijf in verhouding met afbouw 
verzorgingshuizen? 

734 Hoeveel huisartsen hebben in 2016 en 2017 geen contract 
afgesloten met de zorgverzekeraars? 

735 Hoeveel zorgverzekeraars komen de afspraken niet na uit het 
gezamenlijke akkoord bekostiging huisartsenzorg? 

736 Kunt u aangeven op welke wijze de afgesproken groeiruimte van 
2,5% van het kader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 
gebruikt gaat worden om knelpunten uit het akkoord eerstelijn 
2018 op te lossen? 

737 Hoeveel van deze groeiruimte wordt in 2018 ingezet door 
zorgverzekeraars voor het oplossen van deze knelpunten? 

738 Kunt u aangeven hoe het verminderen van de bureaucratie (zie 
pagina 10 beleidsagenda) ervoor zorgt dat alle knelpunten uit het 
akkoord 2018 worden opgelost? 

739 Kunt u het principe toelichten dat er in de éne sector iets wordt 
toegevoegd aan het basispakket (fysiotherapie) en dat dit gevolgen 
heeft in het kader van een andere sector (huisartsenzorg)? 

740 Kunt u aangeven op welke wijze de 0,4 mln. verschuiving van 
huisartsenzorg naar fysiotherapie per 2019 is berekend? 

741 Hoe staat het met de toezegging dat zorg dichter bij mensen thuis 
wordt georganiseerd (zorg op de juiste plek) (zie pagina 8 
beleidsagenda)? Wanneer kunnen we daar de eerste resultaten van 
verwachten? 

742 Hoe gaat u ervoor zorgen dat de maximering van de uurprijs 
verloskundigen ook bij de verloskundigen zelf terecht komt (en niet 
blijft hangen bij de zorgverzekeraar)? 

743 Wat wordt er verstaand onder de kwaliteitsgelden ggz? En waar 
komt die 7 miljoen die hiervoor is begroot vandaan? 

744 Hoeveel mensen maken gebruik van de Wlz? 
745 Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er op dit moment? 
746 Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie Zorgzwaartepakket 

(ZZP) 4? Hoeveel hiervan wonen in een instelling? 
747 Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie ZZP 5? Hoeveel 

hiervan wonen in een instelling? 
748 Hoeveel verzorgingshuisplekken zijn er onder Rutte II verloren 

gegaan? 
749 Hoeveel verpleeghuisplekken zijn er op dit moment? 
750 Bestaat de Huishoudelijke hulp toelage nog? 
751 Het budget voor de Wmo 2015 wordt via de integratie-uitkering 

Sociaal Domein aan gemeenten uitgekeerd. Daarnaast ontvangen 
gemeenten ook budget via de integratie-uitkering Wmo/
huishoudelijke verzorging, de decentralisatie-uitkeringen maat-
schappelijke opvang, vrouwenopvang en huishoudelijke hulp 
toelage (HHT), en de algemene uitkering van het gemeentefonds. 
Kan dit bedrag uitgesplitst worden? 

752 Kan de beoogde wettelijke bevoegdheid om de gevolgen van 
kwaliteitsstandaarden op budgettaire aanvaardbaarheid te 
beoordelen leiden tot besluitvorming van het nieuwe kabinet om 
de voorziene budgettaire oploop/ingroei naar het kwaliteitskader, 
na 2018 te beperken? 

753 Hoe wordt gewaarborgd dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) in 
de handhaving en zorgverzekeraars/zorgkantoren in de contracte-
ring zich baseren op de feitelijke ingroei en geen verdergaande 
eisen zullen stellen? 

754 Kunt u toelichten toelichten welke verpleeghuizen een maximum 
van 15% van de tijd die verzorgers aan administratieve lasten 
moeten besteden, halen? 
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755 Hoeveel zorgverleners maken gebruik van e-health en domotica bij 
ouderen thuis? 

756 Hoeveel ouderen krijgen zorg thuis? 
757 Ervan uitgaande dat het kabinet incidentieel € 100 miljoen 

beschikbaar heeft gesteld voor de verpleeghuislocaties waar 
verbetering van kwaliteit het hardste nodig is; Naar welke locaties 
zijn er al betalingen gedaan? Hoeveel geld hebben deze locaties 
gekregen? Waaraan hebben zij dit geld besteed? 

758 Zijn de begin dit jaar beschikbaar gestelde middelen voor 
verbetering van kwaliteit van verpleeghuizen waar die het hardste 
nodig was allemaal besteed? Waaraan is het geld besteed en welk 
resultaat is er geboekt? 

759 Kunt u aangeven welk deel van de investeringen in verpleeghuis-
zorg, specifiek als het gaat om opleiding, om- en bijscholing, 
beschikbaar worden gesteld voor specialistische dementiezorg? 
Kan dit over de jaren 2017–2021 nader gespecificeerd worden voor 
de bestedingen ten aanzien van 1) kwaliteit verpleeghuiszorg 
(incidenteel), 2) het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (structureel) 
en 3) van de transitie en uitvoeringskosten kwaliteitskader? 

760 Wordt er bij de bestedingen in de verpleeghuiszorg budget 
geoormerkt voor de specialistische verzorging en verpleging van 
de 70% van de bewoners in het verpleeghuis met dementie? 

761 Kunt u aangeven welk deel van de investeringen in verpleeghuis-
zorg, specifiek als het gaat om opleiding, om- en bijscholing, 
beschikbaar worden gesteld voor specialistische dementiezorg? 
Kan dit over de jaren 2017–2021 nader gespecificeerd worden voor 
de bestedingen ten aanzien van (1) Kwaliteit verpleegzorg 
(incidenteel), (2) het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (structureel) 
en (3) voor de transitie en uitvoeringskosten kwaliteitskader? 

762 Wordt er bij de bestedingen in de verpleeghuiszorg budget 
geoormerkt voor de specialistische verzorging en verpleging voor 
de 70% van de bewoners in het verpleeghuis met dementie? 

763 Wordt er bij de bestedingen in de verpleeghuiszorg budget 
geoormerkt voor de specialistische verzorging en verpleging voor 
de 70% van de bewoners in het verpleeghuis met dementie? 

764 Kunt u aangeven welk deel van de investeringen in verpleeghuis-
zorg, specifiek als het gaat om opleiding, om- en bijscholing, 
beschikbaar worden gesteld voor specialistische dementiezorg? 
Kan dit over de jaren 2017–2021 nader gespecificeerd worden voor 
de bestedingen ten aanzien van (1) Kwaliteit verpleegzorg 
(incidenteel), (2) het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (structureel) 
en (3) voor de transitie en uitvoeringskosten kwaliteitskader? 

765 Kunt u aangeven welk deel van de investeringen in verpleeghuis-
zorg, specifiek als het gaat om opleiding, om- en bijscholing, 
beschikbaar worden gesteld voor specialistische dementiezorg? 
Kan dit over de jaren 2017–2021 nader gespecificeerd worden voor 
de bestedingen ten aanzien van (1) Kwaliteit verpleegzorg 
(incidenteel), (2) het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (structureel) 
en (3) voor de transitie en uitvoeringskosten kwaliteitskader? 

766 Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie ZZP 1? Hoeveel 
hiervan wonen in een instelling? 

767 Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie ZZP 2? Hoeveel 
hiervan wonen in een instelling? 

768 Hoeveel mensen hebben er nog een indicatie ZZP 3? Hoeveel 
hiervan wonen in een instelling? 

769 Wat heeft de maatregel extramuraliseren ZZP 1 t/m 3 de afgelopen 
4 jaar opgeleverd? 
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770 Hoe verhoudt de verlaging van de Wlz-groeiruimte zich tot de 
ophoging van het WLZ-kader met circa 2 miljard? Met andere 
woorden hoe moet deze systematiek van ophogen van het kader 
en tegelijkertijd verlagen van groeiruimte gezien worden? 

771 Klopt het dat de tijdelijke subsidieregeling zorginfrastructuur in het 
afgelopen jaar niet volledig benut is? Hoe valt dat te verklaren? Op 
basis waarvan is dan toch de behoefte aan een nieuwe regeling 
vastgesteld? 

772 Hoe verhoudt de verlaging groeiruimte Wlz, ter dekking van de 
verpleeghuiszorg, zich tot de beleidsdoelstelling dat meer mensen 
langer thuis zullen blijven wonen? Kan de Minister aangeven hoe 
de raming voor de groeiruimte tot stand is gekomen en wat dit 
betekent voor de thuiszorg voor het groeiend aantal mensen met 
dementie die thuis wonen? 

773 Hoe verhoudt de verlaging van de groeiruimte Wlz, ter dekking van 
de Verpleeghuiszorg, zich tot de beleidsdoelstelling dat meer 
mensen langer thuis zullen blijven wonen? Kan de Minister 
aangeven hoe de raming voor de groeiruimte tot stand is gekomen 
en wat dit betekent voor de thuiszorg voor de groeiende aantallen 
mensen met dementie die thuis wonen? 

774 Hoe verhoudt de verlaging van de groeiruimte Wlz, ter dekking van 
de Verpleeghuiszorg, zich tot de beleidsdoelstelling dat meer 
mensen langer thuis zullen blijven wonen? Kunt u aangeven hoe 
de raming voor de groeiruimte tot stand is gekomen en wat dit 
betekent voor de thuiszorg voor de groeiende aantallen mensen 
met dementie die thuis wonen? 

775 De groeiruimte Wlz wordt verlaagd met € 70 miljoen in 2019 
oplopend naar € 75 miljoen vanaf 2020 tot 2022 ter (gedeeltelijke) 
dekking van de extra middelen voor het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg. Hoeveel WLZ groeiruimte is er dan nog voor de komende 
jaren beschikbaar en hoe is dat tussen de verschillende sectoren 
verdeeld (gehandicaptenzorg, ouderenzorg, WLz zorg thuis? 

776 Wat gaat er gefinancierd worden uit het Transformatiefonds? 
777 De groeiruimte van de Wlz wordt met 70 miljoen verlaagd, als 

dekking voor het kwaliteitskader. Kan aangegeven worden 
waaraan binnen de Wlz dit bedrag precies onttrokken wordt? 

778 Hoeveel mensen maken gebruik van een Modulair Pakket Thuis? 
779 Hoeveel ziekteverzuim is er onder oudere werknemers in de 

verpleeghuizen? 
780 In het Kwaliteitskader is omschreven dat de sector op basis van 

opgedane kennis en ervaring landelijke context-gebonden normen 
ontwikkeld voor voldoende personeel en vakbekwaam personeel. 
Wanneer zijn deze normen ontwikkeld en wanneer wordt de Kamer 
hierover geïnformeerd? 

781 Kunt u aangeven op welke wijze gewaarborgd wordt dat de 
overheveling van het budget voor de lage ZZP ouderenzorg (1 t/m 
3) naar de Wmo besteed zal gaan worden aan ondersteuning voor 
ouderen zoals respijtzorg en mantelzorgondersteuning? 

782 Kunt u aangeven op welke wijze gewaarborgd wordt dat de 
overheveling van het budget voor de lage ZZP ouderenzorg (VV1 
t/m VV3) naar de Wmo besteed zal worden aan ondersteuning voor 
ouderen, zoals respijtzorg en mantelzorgondersteuning? 

783 Op welke wijze komt overheveling van het budget voor de lage 
ZZP ouderenzorg (VV1 t/m VV3) naar de Wmo ten goed aan 
ondersteuning voor ouderen, zoals respijtzorg en mantelzorgon-
dersteuning? 
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784 Kunt u in een overzicht weergeven hoeveel mensen respectievelijk 
100%, 75%, 50%, 25% en 0% van het verplicht eigen risico kwijt 
waren in het afgelopen jaar? 

785 Hoeveel mensen hebben het eigen risico vrijwillig verhoogd tot 
respectievelijk 485 euro, 585 euro, 685 euro, 785 euro en 885 euro 
in het afgelopen jaar? 

786 Kunt u een overzicht sturen van de hoogte van het eigen risico 
vanaf 2006 t/m 2018? 

787 Brengen de opbrengsten van het eigen risico op wat was 
verwacht? 

788 Wat wordt de verwachte opbrengst van het eigen risico volgend 
jaar? 

789 Hoeveel mensen hebben zorg vermeden vanwege het eigen risico 
vanaf 2006 t/m 2017? Kunt u hiervan een overzicht sturen? 

790 Hoeveel mensen hebben hun gehele eigen risico opgemaakt in het 
afgelopen jaar? 

791 Hoeveel mensen hebben hun gehele eigen risico in de eerste 
maand van het jaar opgemaakt in het afgelopen jaar? 

792 Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben 
hun gehele eigen risico opgemaakt in het afgelopen jaar? 

793 Hoeveel chronisch zieken en mensen met een beperking hebben 
hun gehele eigen risico in de eerste maand van het jaar opgemaakt 
in het afgelopen jaar? 

794 Wat is de verhouding van mensen die chronisch ziek zijn en 
mensen die niet chronisch h ziek zijn als het gaat om het volledige 
verbruik van het eigen risico? 

795 Wat zijn de uitvoeringskosten gemoeid met het de uitvoering van 
het eigen risico? 

796 Kan kwantitatief en kwalitatief worden aangegeven in hoeverre het 
eigen risico in 2017 heeft geleid tot het minder gebruik maken van 
zorg en of dit heeft geresulteerd in gezondheidsschade? 

797 Kunt u een overzicht sturen welke zaken aan het basispakket zijn 
toegevoegd of afgehaald vanaf 2006 t/m 2017? 

798 Hoe was de verdeling naar inkomensgroep van mensen die de 
bestuursrechtelijke premie betalen? En hoe was die verdeling per 
jaar in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017? 

799 Wat waren de landelijke uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars 
inzake het treffen van betalingsregelingen in 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017? Is hier een trend in te 
herkennen? En zo ja, kunt deze verklaren? 

800 Hoeveel mensen maakten in 2017 gebruik van een collectieve 
ziektekostenverzekering die in samenwerking met de gemeente 
aangeboden wordt? En hoeveel mensen waren dat in 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017? 

801 Hoeveel mensen hebben een naturapolis en zijn hierin verschillen 
te zien per zorgverzekeraar? 

802 Hoeveel mensen hebben een budgetpolis en zijn hierin verschillen 
te zien per zorgverzekeraar? 

803 Hoeveel mensen maakten in 2017 gebruik van een collectieve 
ziektekostenverzekering die in samenwerking met de gemeente 
aangeboden wordt? En hoeveel mensen waren dat in 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017? 

804 Hoeveel mensen hebben een restitutiepolis en zijn hierin verschil-
len te zien per zorgverzekeraar? 

805 Hoeveel mensen hebben een aanvullende polis afgesloten en zijn 
hierin verschillen te zien per zorgverzekeraar? 
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806 Hoeveel winst maakten zorgverzekeraars op collectieve zorgverze-
keringen die in samenwerking met gemeenten aangeboden werd? 
En hoe hoog was die winst in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 en 2016? 

807 Wat worden de solvabiliteitseisen in de nabije toekomst? 
808 Kunt u per zorgverzekeraar de solvabiliteit noemen? Hoe groot is 

voor elk van deze verzekeraars het bedrag aan reserves bovenop 
de door de DNB vereiste solvabiliteit? 

809 Wat was de solvabiliteitseis bij de introductie van de nieuwe 
zorgverzekeringswet in 2006? Hoe hoog was het deel van de 
solvabiliteit dat werd opgebracht door het publieke ziekenfonds en 
hoe hoog was het deel dat werd opgebracht door private 
zorgverzekeraars? 

810 Wat zijn de totale kosten die zorgorganisaties maken voor de 
onderhandelingen met zorgverzekeraars? 

811 Hoeveel winst verwacht u volgend jaar bij de zorgverzekeraars? 
812 Kunt u een overzicht sturen wat de winsten van alle zorgverzeke-

raars in totaal en afzonderlijk waren vanaf 2006 t/m 2017? 
813 Wat waren de reserves uitgesplitst naar zorgverzekeraars in 2016? 

Welke reserves waren wettelijk verplicht? En hoe hoog waren die 
bedragen in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, en 2015? 

814 Hoe hebben de reserves van de verzekeraars zich jaarlijks 
ontwikkeld? Kunt u een overzicht hiervan geven van de verzeke-
raars in totaliteit en de afzonderlijke verzekeraars vanaf 2004? 

815 Hoe groot is het deel van het eigen vermogen dat stamt uit de tijd 
dat zorgverzekeraars publieke instellingen waren? Kunt u uw 
antwoord toelichten? 

816 Welke zorgverzekeraars hebben verzekerden gelokt met cadeaus 
over 2016? Welke cadeaus betrof dit? Kunt u hiervan een overzicht 
sturen? 

817 Hoe hoog is het bedrag dat zorgverzekeraars in 2016 uitgeven aan 
reclame? En hoe hoog waren die bedragen in 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 en 2015? 

818 Kunt u aangeven wat sinds de inwerkingtreding van de zorgverze-
keringswet in 2006 de jaarlijks verschuiving van collectief 
gefinancierde zorg naar eigen betalingen is geweest? 

819 Wat was de salariëring van de bestuurders, uitgesplitst per 
zorgverzekeraar over 2016 en hoe verhoudt de salariëring zich tot 
voorgaande jaren? 

820 Hebben de bestuurders van zorgverzekeraars bonussen ontvangen 
over 2016 en voorgaande jaren? Zo ja, welke bestuurders betrof dit 
en hoe hoog was de uitgekeerde bonus? 

821 Hoeveel geeft elke zorgverzekeraar uit aan bedrijfskosten? Kunt u 
dit per zorgverzekeraar aangeven? 

822 Hoeveel premiegeld verdween in 2016 in het eigen vermogen van 
de zorgverzekeraars? En hoeveel was dit in voorgaande jaren? 

823 Hoeveel mensen stapten de afgelopen 10 jaar meer dan 1 keer 
over naar een andere zorgverzekeraar? 

824 Wat is de ontwikkeling van de gemiddelde nominale zorgpremie 
(per jaar) sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006? 

825 Kunt u een overzicht geven van de salariëring van de bestuurders 
die bij de 4 grootste zorgverzekeraars werken en meer verdienen 
dan de Balkenendenorm? 

826 Kunt u een overzicht geven van de huidige samenstelling van de 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de 4 grootste 
zorgverzekeraars? 

827 Kunt u een overzicht geven van de huidige samenstelling van de 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van de 4 grootste 
zorgverzekeraars? 
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828 Kunt u een overzicht geven van de samenstelling van de Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht van de 4 grootste zorgverzekeraars 
over de afgelopen 5 jaar? 

829 Kunt u een overzicht geven van de opleidingsachtergrond en 
arbeidsverleden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
van de 4 grootste zorgverzekeraars over de afgelopen 5 jaar? 

830 In hoeverre drijven onderstaande groepen de zorgpremie op: 
– wanbetalers 
– onverzekerden 
– asielzoekers? 

831 Hoeveel mensen mijden zorg? 
832 Hoe hebben de beheerskosten van zorgverzekeraars zich ontwik-

keld in de periode 2012–2017? 
833 Wat zijn de overheadkosten van zorgverzekeraars geweest over de 

afgelopen vijf jaar procentueel en absoluut gezien? Graag 
uitsplitsen per jaar en indien mogelijk per verzekeraar. 

834 Hoeveel budget hebben zorgverzekeraars per jaar uitgegeven aan 
reclamekosten over de afgelopen vijf jaar? Graag uitsplitsen per 
jaar en indien mogelijk per verzekeraar. Hoe verhouden deze 
kosten zich tot de marketing- en acquisitiekosten van verzekeraars? 

835 Hoe groot zijn de reserves van zorgverzekeraars over de afgelopen 
vijf jaar en hoe verhoudt zich dit tot de vereiste solvabiliteit 
geldend onder Solvency II? Graag uitsplitsen per jaar en indien 
mogelijk per verzekeraar. 

836 Hoeveel van hun reserves hebben zorgverzekeraars over de 
afgelopen vijf jaar aangewend ten behoeve van een premieverla-
ging, zowel absoluut als percentage van het niet-vereiste deel van 
de reserves ten behoeve van de solvabiliteit? Graag uitsplitsen per 
jaar en indien mogelijk per verzekeraar 

837 Hoeveel bedragen de reserves en overreserves van de zorgverze-
keraars? Hoeveel moeten ze wettelijk aanhouden? Wanneer zullen 
de overtollige reserves zijn afgebouwd? 

838 Hoe komt het dat de zorgverzekeraars hun reserves minder hebben 
afgebouwd dan verwacht waardoor er nu een hogere premiestij-
ging is ontstaan? 

839 Hoeveel middelen maken zorgverzekeraars op aan provisie? 
840 Hoeveel middelen maken zorgverzekeraars op aan provisie? 
841 Hoe hebben de door het Ministerie van VWS verwachte nominale 

premie en de door zorgverzekeraars gerealiseerde nominale 
premie zich sinds 2012 ontwikkeld? 

842 Kunnen de uitgaven van de zorgverzekeraars gespecificeerd 
worden naar zorgkosten, beheerskosten en reserveopbouw over 
een periode van 5 jaar? 

843 Welk percentage verzekerden heeft de afgelopen vijf jaar gebruik 
gemaakt van een hoger vrijwillig eigen risico? 

844 Welk percentage premiebetalers maakt het eigen risico volledig 
vol, welk percentage doet dat tot het gemiddeld eigen risico en 
welk percentage gebruikt het eigen risico niet? 

845 Hoe ontwikkelt het gemiddeld eigen risico zich in de periode 
2006–2018? 

846 Hoeveel mensen hebben zorgtoeslag ontvangen in de periode 
2010–2017? Kan dit overzicht worden uitgesplitst naar eenpersoon-
shuishoudens en meerpersoonshuishoudens? 

847 Wat is het aandeel huishoudens, zowel eenpersoons- als 
meerpersoonshuishoudens, dat zorgtoeslag ontvangt? 

848 Hoeveel procent van de mensen die hun eigen risico volmaken 
hebben recht op een volledig, of gedeeltelijke, zorgtoeslag? 

849 Hoeveel mensen maken gebruik van de Wlz? Hoeveel hiervan 
wonen in een instelling? 
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850 Wat betaalt de gemiddelde Nederlander zelf aan zorg in de vorm 
van het eigen risico en eigen bijdragen en hoe verhoudt zich dit tot 
de eigen bijdragen die mensen betalen in andere Europese 
landen? Kunt u een inzicht geven in de ontwikkeling van eigen 
betalingen in de afgelopen vijf jaar? 

851 Hoeveel betalen modale inkomens bij ongewijzigd beleid aan zorg? 
Wat is het percentage van het inkomen in 2010, 2015 en 2020? 

852 Hoeveel betalen minimuminkomens bij ongewijzigd beleid aan 
zorg? Wat is het percentage van het inkomen in 2010, 2015 en 
2020? 

853 Hoeveel betalen hoge inkomens bij ongewijzigd beleid aan zorg? 
Wat is het percentage van het inkomen in 2010, 2015 en 2020? 

854 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een minimum inkomen in 2016 kwijt aan eigen betalingen in de 
zorg, en hoeveel procent is dat in 2017? 

855 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een modaal inkomen in 2016 kwijt aan eigen betalingen in de zorg, 
en hoeveel procent is dat in 2017? 

856 Hoeveel procent van hun besteedbaar inkomen waren mensen met 
een hoog inkomen in 2016 kwijt aan eigen betalingen in de zorg, 
en hoeveel procent is dat in 2017? 

857 Kan inzichtelijk worden gemaakt wat iemand in de volgende 
situaties in de periode 2012–2018 betaalt aan zorg: alleenstaande 
met een minimumloon, alleenstaande met 1 keer modaal, 
alleenstaande met 2 keer modaal, meerpersoonshuishouden met 
minimumloon, meerpersoonshuishouden met 1 keer modaal en 
meerpersoonshuishouden met 2 keer modaal? 

858 Per wanneer zijn de realisatiecijfers over de jeugd-ggz voor 2016 
bekend? 

859 Hoeveel bedden in de GGZ in totaal zijn er sinds het aantreden van 
het kabinet Rutte I en II verdwenen, dus hoeveel intensief 
beschermd wonen (IBW)-bedden, hoeveel klinische bedden, 
crisisbedden, bedden in de verslavingszorg, bedden in de 
vrouwenopvang en bedden in de kinder- en jeugd-GGZ zijn er 
geschrapt? 

860 Hoeveel bedden zullen er in 2018 verdwijnen in de ggz 
instellingen? 

861 Hoe groot is de toename van verwarde personen in de samenle-
ving sinds het aantreden van Kabinet Rutte I? 

862 Kunt u een overzicht geven van alle plussen en minnen uit de 
begroting 2018 met betrekking tot het ggz? 

863 Kunt u een overzicht geven van de bezuinigingen die sinds 2008 
t/m heden op de ggz hebben plaatsgevonden? 

864 Hoe verhoudt de opbouw van ambulante voorzieningen zich tot de 
afbouw van instellingsplaatsen? 

865 Hoeveel behandelstops hebben er van 2012 t/m 2017 plaatsgevon-
den in ggz-instellingen, uitgesplitst per jaar en per instelling? 

866 Hoe lang was de gemiddelde wachttijd voor ggz-instellingen in 
2016? En hoe lang was de gemiddelde wachttijd in de jeugd GGZ? 

867 Hoeveel (jeugd-)GGZ-instellingen hanteren op dit moment een 
wachtlijst? 

868 Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van het aantal 
wachtlijsten en de duur van de wachtlijsten in (jeugd-)ggz-
instellingen van 2012 t/m 2016? 

869 Hoe vaak is de treeknorm voor wachttijden in (jeugd-)ggz-
instellingen overschreden in 2016? 

870 Hoeveel ggz aanbieders leveren op dit moment nog ROM-
gegevens aan, aan de Stichting Benchmark ggz (SBG)? 
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871 Van hoeveel mensen is in totaal ROM-data verkregen en onrecht-
matig aangeleverd aan de SBG? 

872 Hoeveel geld heeft de overheid bijgedragen aan de SBG in 2016 en 
2017? 

873 Hoe vaak hebben zorgverzekeraars te weinig ggz zorg ingekocht in 
2016 en 2017? 

874 Hoe hoog is de bureaucratie in de ggz en hoeveel kan hierop 
bezuinigd worden? 

875 Hoe wordt € 30 miljoen voor de versterking van de wijkverpleging 
besteed? Kunt u aangeven hoe specialistische wijkverpleging, 
zoals casemanagement dementie, hierdoor wordt versterkt? 

876 Hoe wordt € 30 miljoen voor de versterking van de wijkverpleging 
besteed? Kan de Minister aangeven hoe specialistische wijkverple-
ging, zoals casemanagement dementie, hierdoor wordt versterkt? 

877 Hoe wordt € 30 miljoen voor de versterking van de wijkverpleging 
besteed? 

878 Hoe wordt € 30 miljoen voor de versterking van de wijkverpleging 
besteed? Kunt u aangeven hoe specialistische wijkverpleging, 
zoals casemanagement dementie, hierdoor wordt versterkt? 

879 Hoe wordt € 30 miljoen voor de versterking van de wijkverpleging 
besteed? Kunt u aangeven hoe specialistische wijkverpleging 
hierdoor wordt versterkt? 

880 Hoe staat het met de technische uitwerking van de uniforme 
regeling om de gebruikskosten van de Automatische Externe 
Defibrillator (AED) rechtstreeks via de Regionale Ambulancevoor-
ziening (RAV) te vergoeden? Gaat de regeling zoals beloofd van 
kracht op 1 januari 2018? 

881 Voor de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuizen is 
budget overgeheveld vanuit het Budgettair Kader Zorg. Waarom is 
dit alleen ingeboekt voor 2017, 2018 en 2019? 

882 Kunt u aangeven hoe u de rol van ouderenvoorlichters ziet in de 
aanpak en preventie van financieel misbruik? 

883 Ook professionals in revalidatiecentra en verpleeghuizen spelen 
een belangrijke rol in het voorkomen van financiële uitbuiting van 
ouderen. Zij zijn niet goed op de hoogte van de mogelijkheden 
voor de oudere om zich te beschermen tegen financiële uitbuiting. 
Kunt u aangeven hoe hij de rol van deze professionals ziet en hoe 
deze groep beter toegerust kan worden op hun taak in de 
voorlichting over financiële uitbuiting? 

884 Met welke partijen is het ministerie op dit moment nog in gesprek 
om de duurzame beschikbaarheid van apotheekbereidingen te 
waarborgen? 

885 Hoeveel patiënten gebruikten in 2016 een medicijn dat (tijdelijk) 
niet beschikbaar was? Is er verschil te zien voor en na de inspan-
ningen van de werkgroep geneesmiddelentekorten? Wat zijn de 
activiteiten van de werkgroep geneesmiddelentekorten voor 2018? 

886 Kunt een overzicht geven van de humane biomonitoringsprojecten 
in Nederland? 

887 Kunt u specificeren wat de Nederlandse deelname aan HBM4EU 
behelst? 

888 Is de huidige deelname aan het HBM4EU een steekproef die 
representatief is aan de gehele Nederlandse bevolking? 

889 Kunt u in het overzicht van humane biomonitoringsprojecten in 
Nederland het overzicht specificeren naar het aantal deelnemers, 
de locatie van de deelnemers, de leeftijd, aandacht voor kwetsbare 
groepen en de specifieke stoffen waar de deelnemers op worden 
getest? 
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890 Kunt u een overzicht geven van de humane biomonitoringsprojec-
ten in Nederland? Kunt u dit overzicht specificeren naar het aantal 
deelnemers, de locatie van de deelnemers, de leeftijd, aandacht 
voor kwetsbare groepen en de specifieke stoffen waar de 
deelnemers op worden getest?
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