
Belangrijkste passages Miljoenennota en Rijksbegroting VWS 2022 

 

Miljoenennota 

Introductie (P.11) 
Nu al bestaan zorguitgaven 26% van de totale begroting. We hebben in Nederland veel over voor 
goede zorg, maar willen ook andere voorzieningen in stand houden. Dit kan op verschillende 
manieren, zoals blijvend aandacht geven aan een gezonde leefstijl, beheersing van de kosten en de 
manier van werken binnen de zorg.  

(P.13/14) 
Gezien de demissionaire status van het kabinet bevat de Miljoenennota op deze terreinen geen 
grote beleidswijzigingen, maar doet het kabinet op deze thema’s wel al gerichte investeringen. Het 
verder aanpakken van deze opgaven, en van uitdagingen op vlak van onderwijs, toeslagen en zorg, 
vraagt om verdere keuzes in de toekomst. […] Welvaart is niet gelijk verdeeld onder alle groepen; de 
coronacrisis raakt kwetsbare groepen harder. De coronacrisis slaat gemiddeld genomen harder toe 
bij laagopgeleiden. Doordat chronische ziekten in deze groep vaker voorkomen, is bij laagopgeleiden 
ook de kans groter op een ernstiger ziekteverloop van corona. Daarnaast zijn er binnen deze groep 
vaak minder mogelijkheden om thuis te werken en is er minder baanzekerheid. 

(P.33) 

 
 
2.2.3 Budgettaire doorwerking reeds genomen kabinetsmaatregelen (P.36) 
Het kabinet streeft ernaar alle uitgestelde zorgbehandelingen in te halen in 2021, met een mogelijke 
uitloop naar de eerste maanden van 2022. Deze inhaalslag zal de komende periode hand in hand 
moeten gaan met het fysieke en mentale herstel van de zorgmedewerkers, op wie de coronacrisis 
een behoorlijke wissel heeft getrokken. Om patiënten met aanhoudende klachten na een covid-
besmetting te ondersteunen is vanaf oktober 2020 C-support gestart, een steun- en adviespunt 
gericht op nazorg. In het Kader Passende Inhaalzorg42 zijn de acties, rollen en 
verantwoordelijkheden en randvoorwaarden beschreven die ervoor moeten zorgen dat patiënten zo 
snel als mogelijk geholpen worden. Het kabinet heeft financiële afspraken gemaakt met de 
verschillende zorgpartijen om ruimte te geven voor passende inhaalzorg.  

De structurele groei van zorgkosten zet druk op de overige publieke voorzieningen. De zorguitgaven 
groeien in de periode 2008 tot en met 2025 structureel harder dan het bbp, net als de 
socialezekerheidsuitgaven. In figuur 2.3.2 is te zien dat andere overheidsuitgaven aan bijvoorbeeld 
onderwijs of veiligheid juist dalen als percentage van het bbp in deze periode. De verwachte stijging 
van de zorguitgaven zal de komende jaren doorzetten. Dit vraagt om keuzes, om zo de zorg en ook 
andere voorzieningen betaalbaar te houden. 
 
 



2.5 Uitdagingen voor de overheidsfinanciën de komende jaren (P. 47-53) 

2.5.1 Zonder interventies blijven de zorguitgaven doorgroeien 
De overheidsfinanciën staan de komende decennia structureel onder druk door vergrijzing. 
Nederland vergrijst. Het aantal 65-plussers in de bevolking neemt fors toe. In 1975 was dit 11 
procent, op dit moment is het rond de 20 procent en in 2050 zal ruim een kwart van de bevolking 
ouder dan 65 zijn. Dit heeft zijn weerslag op de overheidsfinanciën, die erg gevoelig zijn voor de 
vergrijzing, omdat zowel de overheidsuitgaven als -inkomsten leeftijdsafhankelijk zijn. Door de 
vergrijzing stijgen overheidsuitgaven in de toekomst daarmee harder dan de overheidsinkomsten. 
Met name de snelle groei en structurele stijging van de zorguitgaven vormen een grote uitdaging. 
Zorguitgaven zijn de meest vergrijzingsgevoelige overheidsuitgaven. Veel zorgkosten worden 
gemaakt in de laatste levensfase. Gezien de huidige demografische ontwikkelingen is het niet 
verwonderlijk dat de zorguitgaven toenemen. Dat zorgt voor een maatschappelijk dilemma. De 
vraag is hoe veel we met elkaar bereid zijn te betalen voor de zorg en ten koste van wat.  
 
Het CPB geeft aan dat als de zorguitgaven tot en met 2060 met 1 procent per jaar meer groeien dan 
verondersteld met zogenoemde constante arrangementen, de staatsschuld circa 70 procent bbp 
hoger zal uitvallen. In dat scenario zou de staatsschuld volgens het CPB in 2060 bijna 100 procent 
bbp bedragen. Dit is echter een scenario waarbij er geen hogere belastingen of (zorg)premies 
zouden volgen. Volgens de huidige systematiek van lastendekkende premies zou de hogere groei 
van de Zvw-uitgaven (zorgverzekeringswet) worden gedekt door extra premies. Dan zou de 
staatsschuld uitkomen op 70 procent bbp en zou de belastingdruk bijna 3 procent bbp hoger liggen. 
Bij volledige dekking via extra belastingen en premies zouden de belastingen bijna 6 procent bbp 
hoger uitvallen en de staatsschuld in 2060 42 procent bbp zijn. Dit geeft aan hoe sterk de 
langetermijngevolgen kunnen zijn van een hogere stijging van de zorguitgaven. 
 
2.5.3 De stijgende zorguitgaven vragen om keuzes 
De toegankelijkheid en kwaliteit van Nederlandse zorg is van hoog niveau, maar de houdbaarheid 
staat op de lange termijn onder toenemende druk. Het huidige kabinet en de vorige kabinetten 
hebben de afgelopen jaren geprobeerd om de zorg doelmatiger te maken. Ondanks deze 
inspanningen nemen de uitgaven aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de komende jaren nog 
steeds jaarlijks met 2 procent toe. Tegelijkertijd heeft het kabinet fors geïnvesteerd in de kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg, waardoor de uitgaven aan de ouderenzorg sterk zijn toegenomen. De 
komende jaren stijgen de uitgaven aan de Wet langdurige zorg (Wlz) jaarlijks met 3 procent. 
 
Bij ongewijzigd beleid zou in 2040 een op vier mensen in de zorg moeten werken om in de 
toenemende zorgvraag te voorzien, terwijl dit in 2017 nog een op zeven was. Tegelijkertijd daalt het 
aantal mantelzorgers. De zorguitgaven verdubbelen naar verwachting en zetten daarmee als 
percentage van het bbp door van 12,7 procent in 2015 naar 16,4 procent in 2040 (zie 
figuurfiguur2.5.2). De houdbaarheid van de zorg staat daarmee onder toenemende druk. Dit heeft 
tenminste twee gevolgen. Ten eerste zorgt de vergrijzing ervoor dat steeds hogere zorguitgaven 
moeten worden opgebracht door een steeds kleinere beroepsbevolking. Ten tweede kan de 
toename aan zorgkosten de ruimte voor investeringen in andere sectoren onder druk zetten. We 
hebben in Nederland veel over voor goede zorg, maar willen ook andere voorzieningen in stand 
houden. Als de zorguitgaven de verwachte economische groei geruime tijd fors overstijgen, kan dit 
andere belangrijke collectieve uitgaven verdringen, zoals die aan onderwijs, sociale zekerheid en 
veiligheid. Ook kan dit ertoe leiden dat de koopkracht in het gedrang komt, omdat hogere premies 
en belastingen nodig zijn. 
 



 
 
Bij ongewijzigd beleid zullen de uitgaven in de toekomst snel groeien. Figuur 2.5.3 (links) laat zien 
dat toenemende medische mogelijkheden en welvaart, inclusief sociaalmaatschappelijke trends, het 
overgrote deel van de stijging verklaart bij bijvoorbeeld ziekenhuiszorg. Figuur 2.5.3 (rechts) laat 
voor de ouderenzorg zien dat demografische ontwikkelingen met 2,2 procent het leeuwendeel van 
de toekomstige uitgavengroei bepalen. De complexiteit van de zorgvraag neemt immers toe met de 
ouderdom. Technologie speelt met 1 procent een relatief beperkte rol. Deze vooruitzichten maken 
een maatschappelijke en politieke weging nodig. We zullen moeten nadenken over wat onderdeel 
moet zijn van de collectieve zorg (het verzekerd pakket), de manier waarop deze aansluit bij de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen en de wijze waarop we de zorg organiseren, bijvoorbeeld 
door langer thuis wonen te ondersteunen.  
 
De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) waarschuwt voor een ongelijke behandeling van de 
zorguitgaven. De zorguitgaven groeien, zonder overheidsingrijpen, automatisch mee met de 
toenemende behandelmogelijkheden. De zorg verschilt hierin van andere sectoren, zoals onderwijs, 
waar investeringen in kwaliteit in sterkere mate door de overheid en niet door het veld zelf worden 
gestuurd. Het zorgstelsel is zo ingericht dat nieuwe behandelmethoden snel ingezet kunnen worden 
en dat zorgverleners en zorgverzekeraars medeverantwoordelijk zijn voor de toepassing en evaluatie 
hiervan. Uiteraard moet dit passen binnen de eventueel dan geldende hoofdlijnakkoorden. Wanneer 
de zorg als gevolg hiervan op den duur duurder wordt, is – meer dan nu gebeurt – een politieke 
weging nodig of de groei in kosten gerechtvaardigd is en hoe we dat betalen. Als ervoor gekozen 
wordt om dit niet via de zorgpremies te betalen, zal op andere onderdelen van de zorg moeten 
worden bezuinigd. De SBR waarschuwt ervoor dat, zolang dit nog niet gebeurt, investeringen in de 
kwaliteit van de zorg gemakkelijker tot stand komen dan investeringen in andere collectieve 
sectoren en, door de oplopende zorguitgaven, deze kunnen verdringen. Een volgend kabinet kan de 
discussie over automatische uitgavengroei (en de redenen daarachter) inzichtelijk maken in de 
communicatie en de besluitvorming. Een andere mogelijkheid is om de zorguitgaven vast te 
stellen op een door de politiek te bepalen aanvaardbaar en budgettair houdbaar niveau. Dat zou 
vragen om een wijziging van het zorgstelsel, omdat in de huidige wet de mogelijkheden voor de 
zorgsector zelf om de kwaliteit vast te stellen dan ingeperkt zou moeten worden. Ook kan ervoor 
worden gekozen om de uitgavengroei te compenseren met maatregelen. Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan het verder verhogen van de doelmatigheid gecombineerd met 
hoofdlijnakkoorden of een doelmatigheidskorting. Ook kunnen de zorguitgaven verlaagd worden 



door het pakket te verkleinen, de systematiek van het pakketbeheer aan te passen of te koppelen 
aan de ontwikkeling van de zorguitgaven of de eigen betalingen te verhogen. 
 
2.5.4 Andere opties voor het betaalbaar houden van goede, toegankelijke zorg 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt dat het voor de 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat voor soort 
stelsel men heeft, maar dat het veel belangrijker is hoe dat wordt ingericht. Daarbij komt dat het 
CPB heeft berekend dat de overstap naar een publiek stelsel in Nederland op de korte termijn vele 
miljarden zou kosten. Het is daarom niet de vraag of de overheid en private partijen een rol spelen in 
het zorgstelsel, maar hoe de overheid en private partijen ervoor kunnen zorgen dat de toenemende 
vraag naar zorg betaalbaar blijft en er voldoende personeel voorhanden is. 
 
Door betere organisatie van de zorg, kan de zorg doelmatiger worden geleverd. Zorg wordt niet 
altijd geleverd op de juiste plek of door de juiste behandelaar. Door de Juiste Zorg op de Juiste 
Plek te leveren, kan duurdere zorg worden voorkomen, kan zorg dichter bij mensen thuis geleverd 
worden, en kan bestaande zorg vervangen worden door minder dure zorg van een gelijkwaardige 
of betere kwaliteit. Het rapport BMH-Zorg geeft aan dat dit een serieuze besparing kan opleveren. 
Evaluaties van succesvolle voorbeelden vergroten het inzicht in mogelijke besparingen van de 
beoogde veranderingen en kunnen als referentiekader dienen voor andere zorgaanbieders. Dit komt 
echter niet vanzelf tot stand, omdat het voor sommige aanbieders betekent dat zij minder 
behandelingen doen en dus ook minder inkomen generen. Door met zorginkopers afspraken te 
maken over betere samenwerking bij de opschaling van goede voorbeelden, kan de implementatie 
van de Juiste Zorg op de Juiste Plek versneld worden. Ook kan de overheid sturen op de opschaling 
door bijvoorbeeld bepaalde behandelingen alleen in de eerste lijn declarabel te maken. 
 
Vergroot het aanbod van gerichte, passende zorg.  
Het is van belang dat mensen zorg krijgen die daadwerkelijke, aangetoonde meerwaarde heeft. 
Daarom is het van belang om op grotere schaal onderzoek te doen naar de effectiviteit van zorg en 
dit te vertalen naar het basispakket. Het adviesbureau SiRM concludeert in een onderzoek dat de 
meerkosten van huidige niet-effectieve ziekenhuiszorg naar schatting 6 procent van het totaal van 
24,3 miljard euro bedragen. Jaarlijks stroomt daarnaast volgens dit onderzoek voor ongeveer 0,3 
procent aan niet-effectieve uitgaven het pakket in. Het terugdringen van niet effectieve zorg kan 
een dempend effect hebben op de zorguitgaven. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is 
gestart om meer zicht te krijgen op gepast gebruik van zorg in het basispakket. Door de positie van 
het Zorginstituut te versterken kunnen de inzichten van het programma zorgevaluaties en Gepast 
gebruik versneld in de praktijk gebracht worden. Zorginkopers kunnen passend gebruik van zorg een 
grotere rol te geven bij de inkoop en het afsluiten van contracten met zorgverleners. Daarbij kan het 
van belang zijn dat zorginkopers door middel van congruente inkoop elkaars aanpak ondersteunen 
wanneer deze effectief is, bijvoorbeeld door de contractafspraken van een zorginkoper die veel 
cliënten heeft, bij een bepaalde aanbieder te volgen. De overheid kan dit ondersteunen door voor 
zorginkopers zogenoemde ‘spiegelinformatie’ ter beschikking te stellen over het gemiddeld gebruik 
van specifieke behandelingen. Een andere mogelijkheid is dat de overheid stuurt op gepast gebruik 
door via de pakketsystematiek nieuwe behandelingen en nieuwe medische technologie te 
toetsen. Bij deze optie zal nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met de 
uitvoerbaarheid. 
 
Uitkomstafspraken en gedeelde besparingen gaan perverse productieprikkels in de curatieve zorg 
tegen.  
In Nederland is zorg grotendeels collectief gefinancierd, waarbij in de curatieve zorg (zorg die zich 
richt op genezing van patiënten) sprake is van gereguleerde marktwerking. Dit betekent dat de 
zakelijke relatie tussen zorginkopers en zorgaanbieders ervoor moet zorgen dat de zorg goed, 



toegankelijk en betaalbaar is. Hiervoor is het van belang dat zorgpartijen, maar ook cliënten kunnen 
beschikken over betrouwbare informatie over de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Ook is het van 
belang dat zorgaanbieders de juiste prikkels hebben om doelmatige en passende zorg te leveren. 
Momenteel zijn de prikkels bij een ziekenhuis niet altijd goed gericht; wanneer een ziekenhuis 
immers iets kan doen om zorg te voorkomen of te verminderen, is dat niet altijd in zijn eigen 
financiële belang. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg. Ziekenhuizen 
moeten juist worden gestimuleerd om onnodige zorg te voorkomen of verminderen. Door 
contracten af te sluiten waarin afspraken over een betere organisatie van zorg en afspraken over 
de vergoeding van zorg elkaar versterken, kunnen zorginkopers volumeprikkels dempen en de 
doelmatigheid van de zorg vergroten. Door afspraken te maken op basis van zogenoemde ‘shared 
savings’, wordt het voor zorgaanbieders lonend om in te zetten op het leveren van passende zorg. 
Ervaringen bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden laten zien dat meerjarige 
contracten die onafhankelijk zijn van de hoeveelheid geleverde zorg, kunnen zorgen voor beheersing 
van de zorguitgaven terwijl de kwaliteit hoog blijft. Een belangrijk onderdeel van die afspraken was 
de meerjarige omzetgarantie. Dit heeft de beide ziekenhuizen in staat gesteld om meer gericht op 
hetzelfde doel binnen de organisatie te werken en te investeren in een andere manier van werken. 
Om zorginkopers beter in staat te stellen via innovatieve contracten te sturen op doelmatige zorg 
is het van belang dat ongecontracteerde zorg zoveel mogelijk wordt terugdrongen. 
 
Een verdergaande mogelijke oplossingsrichting is om zorgaanbieders te vergoeden op basis van de 
kenmerken van de populatie waar zij zorg aan leveren. Zorgaanbieders worden dan geprikkeld om 
de zorg doelmatig te organiseren en te voorkomen dat mensen zwaardere zorg nodig hebben of 
afhankelijk worden van zorg. Dit naast het inzicht in kwaliteit om onderhandeling en risicoselectie te 
voorkomen. Dit vergt nader onderzoek naar hoe deze vorm van bekostiging ingepast kan worden in 
het Nederlandse stelsel en hoe kwaliteit kan worden geborgd en hoe onderhandeling door 
risicoselectie kan worden voorkomen. Een manier om de productieprikkel bij vrijgevestigde artsen 
tegen te gaan, is door medisch specialisten te stimuleren of te verplichten om in loondienst te 
treden of op andere wijze de gelijkgerichtheid te bevorderen. De Kamer heeft hier recent een 
motie over aangenomen. 
 
Verbetering van de prikkels in de langdurige zorg draagt bij aan het toekomstbestendig te maken 
van die sector. De hoogste uitgavengroei wordt verwacht in de langdurige zorg en ondersteuning, 
terwijl Nederland hier wat uitgaven betreft internationaal al koploper is. Het ontbreekt hier nu nog 
vaak aan voldoende doelmatigheidsprikkels bij zorgkantoren en zorgaanbieders. Er kan meer 
worden gestuurd op doelmatige zorginkoop met prestatieafspraken en een taakstellend budget. 
Daarnaast kent Nederland ruime aanspraken voor ondersteuning en langdurige zorg. Door ouderen 
te ondersteunen om langer thuis te wonen en meer gebruik te maken van arbeidsbesparende 
innovaties, kunnen we de houdbaarheid van de zorg bevorderen.  
 
In Nederland worden we gelukkig steeds ouder, maar ouderdom gaat gepaard met een toenemende 
en complexere zorgvraag. Ook de toename van medische mogelijkheden vergroot de vraag naar 
zorg. Dit leidt tot een verwachte stijging van het beroep op zorgprofessionals (zie figuur 3.5.1), 
terwijl de beroepsbevolking de komende twintig jaar naar verwachting nauwelijks groeit en het 
aantal beschikbare mantelzorgers bovendien daalt (figuur 3.5.2). Ook is de werkdruk voor 
professionals hoog en de instroom van nieuw zorgpersoneel onvoldoende. Als we niets doen, 
kunnen we onze gezondheidszorg niet op het huidige niveau houden. Zonder maatregelen moeten 
we inleveren op de drie publieke doelen in onze zorg – kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid 
– en zijn aanpassingen in de aanspraken en verhogingen van verplichte eigen bijdragen van mensen 
onvermijdelijk.  
 
 



3.5 Naar een toekomstbestendige zorg (p. 71-74) 
De coronacrisis heeft ons in verschillende opzichten de kracht van onze zorg laten zien. We 
hebben veel deskundige en betrokken zorgprofessionals en bestuurders gezien die zo goed 
mogelijk deden wat nodig was om coronapatiënten op te vangen en te verplegen: in het 
ziekenhuis, in instellingen voor langdurige zorg en bij mensen thuis. De crisis heeft ons ook voor 
flinke uitdagingen gesteld. We werden geconfronteerd met schaarste en hebben geleerd wat er 
nodig is om hiermee om te gaan. We moeten hieruit lessen trekken voor de toekomst van de zorg, 
waarin schaarste een gegeven is. 
 
Een eerste les voor de toekomst is dat we te allen tijde een robuust en flexibel zorglandschap nodig 
hebben. Een goede organisatie van de publieke gezondheid is nodig om voorbereid te zijn op 
dreigingen van (nog onbekende) ziekteverwekkers. Bij deze goede organisatie hoort samenwerken 
binnen het zorgstelsel en sturing waar nodig vanuit de overheid. We hebben ook lessen geleerd over 
het functioneren van ons zorgstelsel, waarmee we de zorg toekomstbestendig kunnen maken. 
Hierbij spelen drie aandachtspunten een centrale rol: 1) preventie en gezondheid, 2) samenwerking, 
coördinatie en regie, en 3) zorgvernieuwing en werkplezier voor de zorgprofessionals. 
 
3.5.1 Preventie en gezondheid 
De houdbaarheid van de zorg is gebaat bij het vooropzetten van gezondheid en het voorkomen van 
zorg. Een goede gezondheid maakt ons weerbaar en dat is voor iedereen van belang. Een vijfde van 
de ziektelast is gerelateerd aan ongezond gedrag en een ongezonde leefstijl, die vermijdbaar zijn. 
Het is in het algemeen belang om de baten van gezonde keuzes beter te betrekken bij de inrichting 
van onze leefomgeving, de economie en zorg. Dit vraagt om een verschuiving van de aandacht die 
nu vooral uitgaat naar ziekte en het verlenen van zorg. Meer inzet op het voorkomen van zorg 
verlicht de druk op de zorg, maakt ons weerbaarder tegen mogelijke nieuwe infectieziekten, helpt 
het arbeidspotentieel te vergroten, geeft kinderen een betere en meer gelijkwaardige start en maakt 
het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven. 
 
We kunnen mensen stimuleren om hun leefstijl te verbeteren door dit makkelijker en aantrekkelijker 
te maken. Te denken valt aan regulering (bijvoorbeeld van het aanbod van ongezonde producten), 
prijsmaatregelen en campagnes. Daarnaast draagt het oplossen van structurele uitdagingen op 
verschillende beleidsterreinen bij aan de volksgezondheid. Voorbeelden hiervan zijn betere 
onderwijskwaliteit, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en woonkwaliteit en een gezondere 
leefomgeving. Juist zorgprofessionals vervullen een belangrijke rol bij het bevorderen van 
gezondheid. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de mogelijkheden die e-health-toepassingen 
bieden om mensen te helpen zelf hun eigen gezondheid te verbeteren. De bekostiging van de zorg 
moet hierop aansluiten. Ook kunnen de zorgverzekeraars bij het inkopen van zorg afspraken maken 
om de beweging van zorg naar gezondheid te stimuleren. 
 
Verschillende kostenbesparende interventies bieden concrete aanknopingspunten om de inzet op 
preventie op te schalen. Het is hierbij van belang dat er beter samengewerkt wordt tussen 
gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. De overheid kan de totstandkoming van de 
benodigde afspraken versnellen door de taken en verantwoordelijkheden voor het organiseren van 
preventie duidelijker te beleggen, bijvoorbeeld door deze wettelijk te verankeren. 
 
3.5.2 Samenwerking, coördinatie en regie 
Een betere coördinatie van de zorg is niet alleen in crisistijd van belang. Goede coördinatie is ook 
nodig om zorgaanbieders beter in staat te stellen de toenemende en veranderende zorgvraag op te 
vangen. Zorg wordt beter en doelmatiger naarmate deze beter aansluit bij de daadwerkelijke 
behoefte van de cliënt en de verantwoordelijkheid die hij zelf kan dragen voor zijn gezondheid. Het 
aanbod is nu soms niet effectief. Dit geldt vooral voor mensen met meerdere chronische 



aandoeningen, voor mensen die sociaal en lichamelijk kwetsbaar zijn en voor mensen die aan de 
grenzen van hun zelfredzaamheid zitten. Dit heeft als risico dat hun situatie verergert en deze 
groepen afhankelijk worden van zwaardere en daarmee duurdere zorg. Als onderdeel van de 
beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben zorgprofessionals de afgelopen jaren 
oplossingsrichtingen uitgewerkt om via samenwerking de zorg beter en doelmatiger aan te 
bieden. De benodigde samenwerking tussen zorgorganisaties komt nu soms moeizaam of 
helemaal niet tot stand. Er mag verwacht worden dat zorgverzekeraars hier meer regie pakken om 
effectieve oplossingsrichtingen verder op te schalen. 
 
3.5.3 Zorgvernieuwing en werkplezier voor zorgprofessionals 
Vernieuwing in de manier van werken kan zorgprofessionals meer zeggenschap geven en hun 
werkplezier bevorderen. Op deze manier blijft werken in de zorg aantrekkelijk. Vernieuwing kan ook 
sterk bijdragen aan de houdbaarheid van de zorg. Innovatie via e-health kan helpen om zorg meer 
persoonlijk en dichter bij huis (of thuis) te kunnen blijven verlenen. Van de coronacrisis hebben we 
geleerd dat digitaal ondersteunde zorg en e-health-toepassingen in de praktijk de druk op de zorg 
kunnen verkleinen. Ook is het delen van gegevens tussen zorgaanbieders in de regio en met de 
GGD‘en en het RIVM, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden, essentieel 
gebleken om de gevolgen van een pandemie op te vangen. De vooruitgang op het gebied van 
digitale zorg en gegevensuitwisseling is essentieel voor de toekomstbestendigheid van de zorg. In 
de zorg wordt een hoge regeldruk beleefd, omdat er veel verantwoording wordt gevraagd over 
bijvoorbeeld vergoeding en kwaliteit van zorg. Dit vraagt om een voortzetting van alle initiatieven 
om de administratieve lastendruk terug te dringen en de gegevensuitwisseling te verbeteren, 
samen met het zorgveld. Daarnaast is het belangrijk om de hoge werkdruk die zorgprofessionals 
ervaren, te verminderen, en zeggenschap en loopbaanmogelijkheden te verbeteren. Inzetten op 
goed werkgeverschap kan eraan bijdragen dat zorgprofessionals optimaal functioneren en meer 
werkplezier ervaren. Met het oog op de enorme belasting tijdens de coronacrisis is aandacht 
hiervoor extra urgent geworden. Een goed herstel van onze zorgprofessionals is van belang voor 
de kwaliteit van de zorg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rijksbegroting VWS 2022 

Introductie VWS (P.6) 
Zorgverleners hebben een enorme prestatie geleverd voor de zorg van coronapatiënten en alle 
andere patiënten en cliënten. Er zijn verschillende maatregelen genomen om te zorgen dat 
zorgprofessionals deze grote druk aan konden en kunnen (Kamerstukken II, 2019/2020, 25295, nr. 
200). 
 
Corona (P.6-7 & P.13-15) 
Algemeen 
De afgelopen maanden hebben we bereikt dat iedereen die zich wil laten vaccineren hiertoe de 
mogelijkheid heeft gehad. Nog niet iedereen heeft deze kans benut. Er is daardoor een grote groep 
mensen die nog niet immuun is. Als deze groep in een te kort tijdsbestek het virus oploopt, kan dit 
tot een ongewenste sterke toename in het aantal ziekenhuisopnames leiden, waardoor de zorg 
overbelast raakt en de reguliere zorg opnieuw moet worden uitgesteld. Daarom is gekozen om 
stapsgewijs te versoepelen, zodat het risico dat deze groep in aanraking komt met het virus, 
gespreid wordt in de tijd. Dit sluit aan bij de eerder opgestelde vier beleidsdoelen (1) een 
acceptabele belastbaarheid van de zorg, (2) het beschermen van kwetsbare mensen in de 
samenleving, (3) zicht houden op en inzicht hebben in de verspreiding van het virus en (4) het 
sociaal-maatschappelijk perspectief gericht op beperken van economische en maatschappelijke 
schade op korte termijn, aandacht voor structurele maatschappelijke en economische schade en 
voorkomen dat de lasten onevenredig neerslaan bij bepaalde groepen. 

Pandemische paraatheid (P.6-7) 
In de aanpak van de coronapandemie bleek dat onze pandemische paraatheid op onderdelen 
kwetsbaar is. Het komt er nu op aan om deze kwetsbaarheden aan te pakken en daar niet mee te 
wachten totdat zich een nieuwe pandemie aandient. Om dit voor elkaar te krijgen, zal eind 2021 een 
beleidsagenda aan uw Kamer worden gezonden. Kern van deze agenda zal zijn het verbeteren van 
de paraatheid, het vergroten van ons aanpassingsvermogen en onze zelfvoorzienendheid om ook in 
de toekomst crisissen aan te kunnen. Het gaat in het bijzonder om het versterken van onze 
publieke gezondheid en de daarbij behorende infrastructuur en een goede organisatie van de 
curatieve en langdurige zorg waar het gaat om crisisbeheersing. 

De noodzakelijke samenwerking over de domeinen heen, in de regio, en waar nodig nationaal, 
waarbij ook de sturende hand van de overheid nodig bleek, is tijdens de coronacrisis goed van de 
grond gekomen. De inzet moet zijn om dit vasthouden en te benutten voor andere uitdagingen. 
Dat geldt eveneens voor de inzet van digitaal ondersteunde zorg en e-health toepassingen. Ook is 
het delen van gegevens, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van (niet-)ziekenhuisbedden, tussen 
zorgaanbieders in de regio en met de GGD-en en het RIVM essentieel gebleken voor het kunnen 
hanteren van een pandemie. 
 
Door het aanblijven van de pandemie, de extra zorg die dit heeft gevraagd, en het oplopend 
ziekteverzuim onder zorgprofessionals, kwam de zorgcontinuïteit onder druk te staan. De 
samenwerking tussen zorgorganisaties kreeg een sterke impuls: partijen konden de crisis niet alleen 
aan, hadden elkaar nodig om de crisis het hoofd te bieden en zochten elkaar op in informele 
netwerken en formele verbanden. Het organiserend en aanpassingsvermogen van (de partijen in) 
de sector is van grote waarde gebleken. 
 
 
 



IC-capaciteit (P.14)  
Op basis van het opschalingplan van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zijn middelen beschikbaar 
voor de opschaling naar 1.350 IC-bedden en de flexibele opschaling naar 1.700 IC-bedden en de 
daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden middelen gereserveerd in 
2021 en 2022. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor kosten van opleidingen die 
samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit. 
 
Zorgbonus (P.14-15)  
Naar aanleiding van de motie Van Kooten-Arissen heeft het kabinet in 2020 en 2021 een 
bonusregeling voor zorgprofessionals uitgewerkt. Voor de bonus 2021 is hiervoor 720 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. De precieze hoogte van de bonus in 2021 is pas bekend als alle aanvragen zijn 
ingediend. Daarnaast heeft een kasschuif van 2020 naar 2021 (van 126 miljoen euro) 
plaatsgevonden voor de bonus voor pgb-zorgmedewerkers en een kasschuif van 64 miljoen euro 
(voor de uitbetaling in 2021 van de zorgbonus 2020). Tenslotte zijn er uitvoeringskosten beschikbaar 
gesteld (€ 11 miljoen in 2021 en € 1 miljoen in 2022). 
 
Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg (P.15)  
Om de zorg te ontlasten is de subsidieregeling coronabanen in de zorg in het leven geroepen. Het 
kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar om de werkdruk van zorgprofessionals te verminderen en 
mensen die (mede als gevolg van corona) geen werk hebben of niet naar hun werk kunnen tóch 
tijdelijk aan de slag te helpen. Verder investeert het kabinet extra in SectorPlanPlus (€ 14 miljoen 
euro) en Extra Handen voor de Zorg (€ 2 miljoen) om gedurende de coronapandemie de personele 
capaciteit van de zorg op peil te houden. 
 
Overige maatregelen  
Er zijn meerdere overige maatregelen waaronder een vergoeding voor JGZ- instellingen, middelen 
voor de campagne samen sterk, bijdragen aan het landelijk coördinatiecentrum patiënten spreiding. 
Ook worden kosten gemaakt voor de doorontwikkeling van de corona app, een digitaal registratie 
systeem voor testen en een klantencontactcentrum om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te 
maken. Tenslotte zijn middelen gereser-veerd voor de meerkosten in het sociaal domein (€ 141 
miljoen in 2021). 
Tabel 1: P.13 



 
 
Toekomstige, toegankelijke en betaalbare zorg/e-health (P.7-8) 
De komende jaren zal de vraag naar zorg onder druk van de vergrijzing en technologische 
mogelijkheden immers sterk blijven toenemen. De groei van de beroepsbevolking en het aantal 
mantelzorgers kan geen gelijke tred houden met deze groeiende zorgvraag. Om de 
toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te borgen is het nodig om de zorg 
toekomstbestendig te maken. Want de zorg moet nu, maar ook in de toekomst beschikbaar blijven: 
thuis, in de buurt of digitaal als het kan, verder weg door een gespecialiseerd team in een (digitaal) 
ziekenhuis of instelling als het nodig is. Het gaat om de beweging naar de juiste zorg op de juiste 
plek met als kern: voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis); 
en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). 
 
Als de urgentie (‘het waarom’) steeds duidelijker wordt, de richting van de noodzakelijke 
verandering (‘het wat’) steeds breder gedragen, is het aangewezen te bepalen ‘hoe’ we de 
transformatie verder brengen en wat daar nationaal, regionaal en lokaal voor nodig is. De nota Zorg 
voor de Toekomst stelt dat het essentieel is in te zetten op: (1) preventie en gezondheid, (2) 
samenwerking, coördinatie en regie en (3) zorgvernieuwing en werkplezier voor de 
zorgprofessionals. 
 
 
 



Preventie en gezondheid (P.8-9) 
Meer werk maken van een betere gezondheid via leefstijl en sport is cruciaal nu en in de toekomst. 
Want we weten dat leefstijl van grote invloed is op de gezondheid van mensen; dat is ook een les uit 
de coronacrisis. Een vijfde van de ziektelast is gerelateerd aan ongezonde leefstijl en dus 
vermijdbaar. 
Het is een uitdaging om de omslag naar gezonder leven in alle groepen in gang te zetten. Maar het is 
hard nodig. Want een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving leidt tot een betere gezondheid en 
helpt tegelijkertijd om het zorgstelsel te ontlasten. 
 
Er is meer nodig om een vitale samenleving te realiseren. Nieuwe maatregelen om de ambities uit 
het akkoord te kunnen behalen zijn door het RIVM geïnventariseerd (Kamerstukken II 2020/2021. 
 
Naast preventie gericht op iedereen, werken gemeenten en zorgverzekeraars samen om preventie 
bij risicogroepen te stimuleren. VWS verkent met partijen wat nodig is om het fundament onder 
toekomstig preventiebeleid te verstevigen (Kamerstukken II, 2020/2021, 32793, nr. 558). Om 
zodoende de inzet op gezondheid en gezondheidsachterstanden minder vrijblijvend te maken, 
samenwerking te verstevigen en financiering hierop aan te passen. 
 
Ook in de curatieve zorg valt nog veel gezondheidswinst te behalen door de omslag te maken van 
ziekte en genezen naar voorkomen en gezond leven. Want het gaat om het voorkómen van zorg 
(door preventie) en het bieden van de juiste oplossingen. Iemand die met stressklachten bij de 
huisarts komt is vaak niet gebaat bij medische zorg, maar wél bij het aanpakken van sociale 
problemen zoals schulden. 
 
Zorg vanuit regie en samenwerking (Juiste Zorg op de Juiste plek) (P.9-10 & P.60) 
Om samenwerking te verstevigen werkt het zorgveld al een aantal jaar aan de beweging van De 
Juiste Zorg op de Juiste Plek. Door kennis te delen en partijen met elkaar te verbinden. In 2022 
richten we ons op het kennisplatform, houden van expertgroepen en bijeenkomsten, verstevigen 
van het regionetwerk en de vorming van communities, het delen van praktijkvoorbeelden, en een 
leergang over transformatie in de zorg. 
 
De Juiste Zorg op de Juiste plek is een belangrijke pijler in de afspraken die met vijf sectoren in de 
curatieve zorg voor 2019-2022 zijn gesloten. Afgesproken is dat in elke regio’s de toekomstige 
uitdagingen in beeld worden gebracht en gezamenlijk aangepakt. Hierbij ligt een speciale 
verantwoordelijkheid bij de inkopende partijen (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten). 
De schaarste maakt dat we de vrijblijvendheid voorbij zijn. Dat vraagt om meer sturing en toezicht 
op de noodzakelijke samenwerking. Het vraagt ook om meer congruentie in de verschillende 
regio-indelingen, binnen en buiten de zorg. 
VWS stelt in 2022 € 5,2 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van opdrachten ter 
ondersteuning van het zorgstel waaronder een bedrag van € 1,206 voor verschillende kleine 
opdrachten voor Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). In het kader van JZOJP worden diverse 
activiteiten ontwikkeld waaronder onderzoek, communicatie en subsidies. Hierbij ligt de focus op de 
punten innovatie, preventie, domeinoverstijgende samenwerking en burgerperspectief. 
 
Zorg voorkómen, vervangen of verplaatsen, vanuit de behoeften van de mensen. Dat is waar de 
beweging Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) voor gaat. Op tal van manieren wordt lokaal, 
regionaal en landelijk ingezet op de beweging JZOJP. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu voert van 2019 tot en met 2023 de ‘lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek' uit. De 
vraag die centraal staat in de lerende evaluatie is: wat is er nodig om de beweging JZOJP verder te 
brengen? Om deze vraag te beantwoorden vindt er binnen de lerende evaluatie continue interactie 
plaats tussen onderzoek en praktijk.10 



 
Indicator - De beweging naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (P.321) 
De voortgang van de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek wordt kwalitatief inzichtelijk 
gemaakt door middel van een lerende evaluatie die wordt uitgevoerd door het RIVM. Deze 
evaluatie heeft als doel om partijen lokaal, regionaal of landelijk te stimuleren, te onder- steunen en 
te inspireren om de beweging naar de JZOJP verder te brengen. Dat wordt gedaan door inzicht te 
geven in ontwikkelingen en ervaringen, de knelpunten en versnelpunten. In het najaar van 2021 
wordt door het RIVM een indicatorenset vastgesteld waardoor de beweging JZOJP ook kwantitatief 
in beeld kan worden gebracht.  
 
Jeugdzorg (p.10) 
Bij de jeugdzorg is urgente actie nodig: sinds 2015 is het stelsel voor de jeugdzorg flink gewijzigd. 
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor goede zorg voor de jeugd. De transformatie van de 
jeugdzorg is echter nog onvoldoende gerealiseerd. Jeugdigen verdienen het om op tijd passende 
hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. Tegelijkertijd is het jeugdstelsel onhoudbaar en vraagt 
het om een betere organisatie, lokaal, regionaal of bovenregionaal. Ook hier geldt dat de schaarste 
te groot is om de problematiek per gemeente of per zorgorganisatie op te pakken. Het kabinet stelt 
naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen voor de jeugdzorg, in 2022 1,314 
miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten. Dat komt bovenop de 300 miljoen euro die in 2019 
was afgesproken. De oplossing voor de lange termijn is echter niet alleen een kwestie van geld, er 
zijn juist ook maatregelen en een betere uitvoeringspraktijk nodig. Een nieuw kabinet zal moeten 
besluiten over een beter werkend en betaalbaar jeugdstelsel. Het Rijk, de VNG en organisaties van 
cliënten, professionals en jeugdzorgaanbieders stellen daartoe een hervormingsagenda op. 
 
Volwassenen-GGZ (P.10 & P.58) 
Ook bij GGZ voor volwassenen is afgesproken de wachttijden terug te dingen. Bij een hulpvraag voor 
een psychisch probleem is het belangrijk dat mensen niet te lang hoeven wachten op de juiste zorg. 
Helaas is dit in een aantal regio’s en bij sommige aandoeningen wel het geval. In 2022 blijven we 
daarom inzetten op de transfermechanismen, waarbij verwijzers, aanbieders en financiers zich 
gezamenlijk inspannen om cliënten tijdig passende zorg te bieden. 
 
In de nieuwe afspraken aanpak wachttijden ggz (Kamerstukken II 2016/17, 25424, nr. 369) is 
afgesproken om de inzet van e-health in de ggz te stimuleren en te investeren in de 
informatievoorziening, waaronder een verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun 
patiënten. Dit draagt eraan bij dat de patiënt veilig en gestandaardiseerd over zijn medische 
gegevens kan beschikken in een persoonlijke gezondheidsomgeving en kan kiezen met welke 
zorgverleners hij deze wil delen. De inzet van e-health is belangrijk om patiënten meer steun te 
kunnen bieden als zij op de wachtlijst staan, en ervoor te zorgen dat de patiënt eerder bij de juiste 
zorgverlener terecht kan. Hierdoor kan er doelmatiger worden behandeld, wat op termijn bijdraagt 
aan kortere wachttijden. Hiervoor is in de periode 2018–2021 in totaal € 50 miljoen beschikbaar. 
 
Zorgvernieuwing en zorgprofessionals (P.11-12)  
De coronacrisis heeft nogmaals laten zien hoe waardevol het werk is van zorgprofessionals, maar 
ook hoe zwaar het kan zijn. Zorgprofessionals hebben de afgelopen anderhalf jaar dag en nacht 
gewerkt om goede zorg te blijven bieden, onder soms moeilijke omstandigheden. De huidige crisis 
laat zien dat de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals een 
randvoorwaarde is voor het kunnen leveren van goede zorg. 
 
De coronacrisis heeft een enorme impact op zorgprofessionals. De druk op de zorg is ook nu nog 
hoog. Op de korte termijn is het daarom nodig om zorgprofessionals voldoende mogelijkheden te 
kunnen bieden om te kunnen herstellen. De VenVN en FMS hebben samen het initiatief genomen 



voor een herstelplan. De komende periode bepalen we met de veldpartijen hoe we deze kunnen 
implementeren. 
 
Het behoud van zorgprofessionals vraagt om een prettige en veilige werkomgeving met veel 
aandacht voor een goede sfeer, flexibeleflexibelewerktijden, mogelijkheden voor ontwikkeling en 
tijd voor persoonlijk contact met cliënten en patiënten met een minimum aan ervaren regeldruk. 
Het is belangrijk dat zorgprofessionals zelf daar vorm aan kunnen geven. Dit vraagt goed 
werkgeverschap, met ruimte voor zeggenschap. Onder andere met het Actieprogramma Werken in 
de Zorg hebben we een bijdrage geleverd aan een intensivering van de inspanningen om voldoende 
medewerkers te werven, scholen en behouden. Deze inspanningen blijven naar de toekomst toe van 
belang. 
 
Tot slot is het van cruciaal belang dat de tijd van zorgprofessionals efficiënt wordt benut, met minder 
regeldruk en door het werk waar nodig en mogelijk anders vorm te geven. Vernieuwing in de manier 
van werken is nodig om professionals het werkplezier te laten behouden. De inzet van technologie 
kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Van de coronacrisis hebben we geleerd dat digitaal 
ondersteunde zorg en e-health toepassingen in de praktijk de druk op de zorg kunnen verkleinen. 
Zorgaanbieders, cliënten en hun naasten hebben zo de toegevoegde waarde van digitale zorg 
ervaren en zorgvernieuwing heeft een belangrijke impuls gekregen. Innovatie via e-health kan 
helpen om zorg meer persoonlijk en dichter bij huis of thuis te kunnen blijven verlenen. Deze 
technologie zorgt dat een zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie beschikt en 
kan zorgen voor meer tijd voor een patiënt. Deze beweging ondersteunen we met de Wet 
gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die in mei 2021 aan uw Kamer is verstuurd, waarbij wordt 
gestreefd naar een grote kwaliteitsslag in de digitale gegevensuitwisseling. In 2022 zetten we 
onder meer in op zorg op afstand met inzet van digitale toepassingen via de aanbieders. 
 
De opgave en uitdagingen vragen aanpassingen van alle betrokken partijen in de zorg. Het is daarom 
onverminderd van belang om te komen tot een zorgstelsel dat rekening houdt met de toekomst. De 
zorg en ondersteuning toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden is essentieel. Zodat 
iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is, nu en in de toekomst. 
Tabel 2: Belangrijkste uitgavenmutatie t.o.v. vorig jaar Curatieve zorg (P.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4: Overzicht niet-
juridische verplichte 
uitgaven en bestemming 
(P.20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prioriteitsstelling evaluatieagenda VWS (P.22-31)  
Aanpak Coronacrisis (2020-2021/2022)( P.23) 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de aanpak van de Coronacrisis 
door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Dit doet de Raad mede op verzoek van 
het kabinet.9 Bij het onderzoek kijkt de Raad onder meer naar de voorbereiding op een pandemie, 
de crisisbeheersing en de getroffen maatregelen en de uitfasering van deze maatregelen. Daarnaast 
kijkt de Onderzoeksraad ook naar de effecten van de coronacrisis op de veiligheid van kwetsbare 
mensen in de samenleving, bijvoorbeeld door het wegvallen van reguliere zorg of maatschappelijke 
diensten. Medische handelingen en economische steunmaatregelen vallen buiten de focus van het 
onderzoek. Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige 
epidemieën. 
 
 
Ex post evaluatie Goed bestuur (2020-2021)  (P.24)  
Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht bij een zorginstelling belangrijk. 
De instelling heeft de ruimte om eigen beleid te maken voor goed bestuur. De Rijksoverheid zorgt 
voor de wettelijke kaders voor goed bestuur in de zorg. Omdat VWS het van groot belang vindt dat 
de evaluatie een directe verbinding heeft met het werkveld, is ervoor gekozen om allereerst sub-
evaluaties uit te laten voeren door de branche- en beroepsverenigingen die de verschillende 
maatregelen van de agenda Goed bestuur binnen de sector uitrollen. 
 



Evaluatie HLA’s (2021) (P.24)  
De evaluatie van de hoofdlijnenakkoorden in de curatieve zorg in 2021 betreft de vier 
hoofdlijnenakkoorden met respectievelijk de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg, de 
wijkverpleging, de geestelijke gezondheidszorg alsmede de bestuurlijke afspraken met de 
paramedische zorg. Met deze evaluatie moeten twee hoofdvragen beantwoord worden: 

• Draagt het instrument hoofdlijnenakkoord bij aan kwalitatief goede beleidsvorming en – 
implementatie in de zorg? Hoe was dit voorafgaand aan het sluiten van de akkoorden en op 
welke wijze draagt het instrument bij aan beleidsvorming en -implementatie in de zorg? 

•  Draagt het instrument hoofdlijnenakkoord bij aan de houdbaarheid van de zorguitgaven? Op 
welke wijze draagt het instrument hier aan bij? 

 
Het betreft een ex-post evaluatie zodat de resultaten meegenomen kunnen worden bij een 
(eventuele) ronde nieuwe akkoorden. Het onderzoek zal daarom eind 2021 worden afgerond zodat 
bij de voorbereidingen de geleerde lessen meegenomen kunnen worden in 2022 en verder. 
 
Beleidsartikelen  
Artikel 1: Volksgezondheid  
Nationaal Preventieakkoord 
Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik 
onder de Nederlandse samenleving terug te dringen. In 2020 is de al dalende trend van het aantal 
rokende in Nederland doorgezet naar 20,2%. De ambitie is dat maximaal 5% van de volwassen 
Nederlanders nog rookt in 2040. Momenteel is ongeveer de helft van de Nederlanders te zwaar, dit 
percentage is over de afgelopen jaren stabiel gebleven. Het akkoord wil dit percentage terugdringen 
naar onder de 40% in 2040. In 2020 dronk 6,9% van de Nederlanders overmatig, de ambitie is om dit 
terug te brengen naar 5%. In 2019, het eerste jaar, is het grootste deel van alle programma's in de 
voorbereidende of uitvoerende fase gebracht. Om een versnelling aan te brengen in het realiseren 
van de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord is, in lijn met de sportakkoorden, besloten om 
ook voor de uitvoering van maatregelen uit lokale en regionale preventieakkoorden een bijdrage 
voor gemeenten beschikbaar te stellen. Om zodoende gemeenten te stimuleren om met de lokale 
partners afspraken te maken over de inzet op preventie en een gezonde leefstijl. Voorts heeft het 
RIVM op 6 april jl een inventarisatie opgeleverd naar aanvullende maatregelen om de ambities van 
2040 alsnog te kunnen behalen. De voortgangsrapportage 2020 komt eind juni beschikbaar. 
 
Artikel 2: Curatieve zorg (P.47-61) 
Wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking (P.47-48) 
externe partijen geconsulteerd. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is dit wetsvoorstel 
niet aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren zoeken steeds vaker de samenwerking op om de zorg 
rondom de burgers die zorg nodig hebben zo goed mogelijk te regelen. Deze domein-overstijgende 
samenwerking kan leiden tot betere zorg in de thuisomgeving, waardoor in potentie een intramurale 
opname in de Wlz is te voorkomen of in ieder geval is uit te stellen. Door deze samenwerking 
kunnen ook crisissituaties voorkomen worden, doordat zorg eerder opgeschaald kan worden. Voor 
zorgkantoren is investeren in een ander domein op basis van de huidige Wlz en in combinatie met de 
in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). geregelde bestedingsmogelijkheden van de 
middelen vanuit het Fonds langdurige zorg (Flz), niet mogelijk. Met dit wetsvoorstel wordt middels 
een aanpassing van de Wlz geregeld dat de uitvoeringstaken van de zorgkantoren verbreed worden, 
zodat zij de mogelijkheid krijgen te investeren in preventieve maatregelen. Het doel van het 
wetsvoorstel is om domein-overstijgende samenwerking tussen een aantal ‘zorgdomeinen’ te 
vergemakkelijken om zo duurdere en zwaardere zorg te voorkomen of tenminste uit te stellen.\ 
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Budgetflexibiliteit (P.50) 
Subsidies 
Van het beschikbare budget voor 2022 van € 372,7 miljoen is 97,2% juridisch verplicht. Het betreft 
diverse subsidies op het gebied van kwaliteit en (patiënt)veiligheid, subsidies ter bevordering van de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en subsidies die de werking van het stelsel 
bevorderen. 
Opdrachten 
Van het beschikbare budget voor 2022 van € 109,6 miljoen is 99,2% juridisch verplicht. Het betreft 
diverse opdrachten op het gebied van kwaliteit en (patiënt)veiligheid en opdrachten die de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en de werking van het stelsel moeten bevorderen. 
Bekostiging 
Van het beschikbare budget voor 2022 van € 2,9 miljard is 100% juridisch verplicht. Het betreft de 
rijksbijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van verzekerden jonger dan 18 jaar, 
en de bekostiging van de compensatie van (een deel van) de gederfde inkomsten van 
zorgaanbieders als gevolg van het verstrekken van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare 
vreemdelingen. 
 
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (P.51- 56) 
Medisch-specialistische zorg (P.51-52)  
VWS stelt in 2022 € 72,3 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering 
van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg. 
Hieronder valt een aantal zorggebieden, zoals: oncologie, geboortezorg, acute zorg en 
antibioticaresistentie. Gezien de jaarlijkse onderuitputting wordt in 2022 ter dekking van 
problematiek op de begroting van VWS een taakstellende korting verwerkt op subsidies Medisch 
Specialistische Zorg. Als gevolg hiervan is het budget dat wordt geraamd voor de toegelichte 
beleidsvoornemens voor subsidies Medisch Specialistische Zorg groter dan de beschikbare middelen 
in 2022. 
 
Oncologie (P.51) 
Voor de oncologie is in 2022 in totaal € 59,6 miljoen beschikbaar voor: 

• Het bevorderen van fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek ten behoeve 
van verbetering van de overleving van kanker en het bevorderen van kwaliteit van leven van 
de patiënt; 

• Het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg door het verzamelen van gegevens, 
het bewaken van kwaliteit, het faciliteren van samenwerkingsverbanden en bij- en 
nascholing; 

• De eenmalige registratie van alle pathologie-uitslagen, het beheer hiervan in een landelijke 
databank en het computernetwerk voor de gegevensuitwisseling met alle 
pathologielaboratoria in Nederland. Deze gegevens vormen de basis voor de landelijke 
kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de 
bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en worden gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. 

 
Geboortezorg (P.51) 
Voor de geboortezorg is in 2022 in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere 
verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte, morbiditeit en het 
bevorderen van een goede start van moeder en kind. Met deze middelen wordt ingezet op: 

• Het koppelen van afzonderlijke registraties (van de verschillende beroepsgroepen) waardoor 
een sectorbrede perinatale registratie ontstaat, die mogelijkheden biedt voor onderzoek, 
vergelijkingen en indicatoren op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 



• Het verder ontwikkelen van de perinatale audituitvoering, mede door het analyseren van 
uitgevoerde audits, het formuleren van verbeterpunten voor regio’s, actief inzetten op 
kennisdeling en rapporteren over auditthema’s. 

• Visieontwikkeling, verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het 
gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, Zwangere Centraal en verbeteren integrale 
geboortezorg op basis van de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een 
goed begin (2010), de agenda geboortezorg 2018–2022 (Kamerstukken II 2017/18, 32 279, 
nr. 119) en het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’. 

• Het ondersteunen van regio’s die stappen willen zetten richting passende bekostiging voor 
integrale geboortezorg. 

• Het ondersteunen van regio’s bij het mogelijk maken van landelijke gegevensuitwisseling in 
de geboortezorg (VIPP-programma Babyconnect). 

• Ondersteunen van kraamzorg op maat. Dit betekent het meer flexibelinzetten van 
kraamzorg zodat het goed aansluit op de vraag per gezin. 

Daarnaast is er € 2,4 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het ZonMw-programma 
Zwangerschap en geboorte, op basis van de nieuwe onderzoeksagenda Een gezonde start voor 
moeder en kind; Integrale zorg rondom zwangerschap. Deze middelen zijn overgeheveld naar artikel 
1 Volksgezondheid. 
 
Patiëntveiligheid (P.52) 
Voor het thema patiëntveiligheid is in de jaren 2020–2023 in totaal € 20 miljoen beschikbaar voor 
het plan van aanpak «Tijd voor verbinding» dat op 1 oktober 2018 is aangeboden aan de minister 
voor Medische Zorg (bijlage bij Kamerstukken II 2018/19, 31016, nr. 111). Het doel van het plan is in 
vier jaar tijd te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van de potentieel vermijdbare 
schade en sterfte in de ziekenhuiszorg. Kern van het plan van aanpak is de inrichting en uitvoering 
van een Netwerkorganisatie Patiëntveiligheid. De opdracht aan de netwerkorganisatie is een 
beweging van professionals, bestuurders en patiënten op gang te brengen die gezamenlijk in alle 
ziekenhuizen de patiëntveiligheid verder verbetert. 
 
Antibioticaresistentie (P.53)  
Voor de aanpak van antibioticaresistentie in de zorg is in 2022 € 10,6 miljoen beschikbaar. Op 2 
oktober 2020 zijn de beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken antibiotica resistentie (ABR) 
gepubliceerd. Op grond van deze beleidsregels kunnen de tien regionale zorgnetwerken ABR 
subsidie aanvragen voor activiteiten om antibioticaresistentie tegen te gaan. Het RIVM verstrekt de 
subsidies in opdracht van het ministerie van VWS. De acht universitaire medisch centra, het Amphia 
ziekenhuis en het Isala ziekenhuis treden namens hun zorgnetwerk op als aanvrager van de subsidie. 
 
Transgenderzorg (P.53)  
Voor transgenderzorg is vanaf 2022 € 2,5 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn bestemd voor een 
subsidieregeling die het voor transgendervrouwen eenmalig mogelijk maakt om een subsidie aan te 
vragen voor een borstvergroting.Voor het doen van onderzoek naar genderverschillen in de 
gezondheidszorg, en het beter verspreiden van kennis voert ZonMw van 2016 tot en met 2022 het 
programma «Gender en gezondheid» uit. VWS heeft hiervoor in totaal € 12 miljoen ter beschikking 
gesteld. De middelen hiervoor zijn overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid. 
 
Lichaamsmateriaal (P.54) 
VWS stelt in 2022 € 23,6 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies Lichaamsmateriaal. 
Aan de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) wordt een subsidie verstrekt van € 13,4 miljoen 
voor het uitvoeren van wettelijke taken als orgaancentrum, het ondersteunen van ziekenhuizen bij 
de donatiezorg en het informeren van de bevolking over orgaandonatie. 26 ziekenhuizen met een 
functie binnen de orgaanketen ontvangen subsidie (€ 5,1 miljoen) op grond van de subsidieregeling 



donatie in ziekenhuizen. Doel van de subsidieregeling is een blijvende aandacht in ziekenhuizen voor 
het donatieproces. 
 
Medische producten (P.56) 
In 2022 is 29,1 miljoen beschikbaar voor opdrachten medische producten. De middelen die hier 
geraamd zijn, worden besteed aan informatievoorziening over prijzen en afzet van genees- en 
hulpmiddelen (€ 0,9 miljoen), de kosten voor het landelijk centrum coördinatie geneesmiddelen (€2 
miljoen) dat is opgezet om de beschikbaarheid en verdeling van geneesmiddelen tegen COVID-19 te 
optimaliseren, en de kosten van de (Europese) horizonscan geneesmiddelen (€ 1 miljoen). De 
horizonscan geeft informatie over geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn en naar verwachting 
binnen twee jaar op de markt komen. 
 
Ondersteuning van het zorgstelsel (subsidies) (P.57-58 &P.60) 
Medisch-specialistische zorg 
VWS stelt in 2022 € 45,8 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter ondersteuning 
van het zorgstelsel ten behoeve van de medisch-specialistische zorg. 
Voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de medisch-specialistische zorg en de uitwisseling tussen 
instellingen onderling is er in de periode 2020-2023 in totaal € 75 miljoen beschikbaar voor 
ziekenhuizen, universitair medische centra en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg 
(VIPP programma voor de MSZ). De uitgaven in 2022 worden geraamd op € 29,3 miljoen. 
 
Om ervoor te zorgen dat ook in de geboortezorg patiënten veilig en digitaal kunnen beschikken over 
hun gestandaardiseerde medische gegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving en alle 
betrokken zorgverleners optimaal zijn geïnformeerd, is in de periode 2019-2023 € 15 miljoen 
beschikbaar (Babyconnect). De uitgaven in 2022 worden geraamd op € 4,0 miljoen. 
 
Medisch specialisten in loondienst (P.58) 
Bij de invoering van integrale tarieven in de MSZ is een subsidieregeling ingesteld om de financiële 
belemmeringen voor vrijgevestigde medisch specialisten bij een overstap naar loondienst te 
verminderen. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar die zijn toegekend in het kader van het 
regeerakkoord om de gelijkgerichtheid in ziekenhuizen te bevorderen. De uitgaven voor de 
subsidieregeling en het bevorderen van gelijkgerichtheid in 2022 worden geraamd op € 10,3 miljoen. 
 
In 2022 is € 7,6 miljoen beschikbaar voor voor het verstrekken van opdrachten die verband houden 
met de bestrijding van COVID, waaronder een bedrag van € 3,25 mln. voor het ZonMw 
deelprogramma COVID-19 herstel- en nazorg en een bedrag van € 4,0 mln. voor de voortzetting van 
de activiteiten van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 
 
Transparantie in de zorg (P.80)  
Transparantie van zorg 
Voor onderzoek naar de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en (de 
relatie tussen) de verschillende partijen in de zorg wordt subsidie verleend (€ 6,5 miljoen) aan het 
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel ontwikkelt en 
beheert hiertoe databases, panels en monitors. 
 
Het Kwaliteitsinstituut, als onderdeel van het Zorginstituut, is gemandateerd (Stcrt. 2016, 27102) 
voor het verstrekken van subsidies voor de stimulering van transparantie over de kwaliteit van zorg 
(€ 3,4 miljoen). 
 
Voor de in het Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen met betrekking tot uitkomstgerichte 
zorg wordt zoveel mogelijk aangesloten bij al lopende activiteiten zoals het programma Kwaliteit van 



zorg bij ZonMw en zijn onder andere subsidies ter ondersteuning van de koepels en een campagne 
Samen Beslissen verstrekt (€ 8,2 miljoen). 
 
Cijfermatige verdieping 
Tabel 7: P.167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabel 39: P.209 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 42: P.210 
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