Rapporten van of voor het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018

Het ministerie van VWS geeft regelmatig opdracht aan instellingen en bureaus om onderzoek te
doen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport. Dit document geeft een overzicht van de
beleidsrelevante rapporten uit 2018. De rapporten zijn ingedeeld op de volgende thema's:
•
•
•
•
•
•
•

Thema Care
Thema Cure
Thema Gezondheidsbevordering en -bescherming
Thema Sport
Thema Welzijn
Thema Jeugd
Overige rapporten

Indien de link naar het document niet langer werkzaam is, is het ook mogelijk om het gewenste document op de website
van het onderzoeksinstituut te vinden. Hieronder de websites van de meest gebruikte onderzoeksinstituten:
www.rijksoverheid.nl
www.igj.nl
www.zorginstituutnederland.nl
www.nvwa.nl
www.waardigheidentrots.nl
www.movisie.nl
www.trimbos.nl
www.nivel.nl
www.kenniscentrumsport.nl
www.mulierinstituut.nl
www.nza.nl
www.zinl.nl
Deze lijst zal, indien nodig, worden aangevuld.

Thema Care
Evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017
Deze evaluatie vloeit voort uit de verplichting van de Kaderwet ZBO’s om het parlement elke vijf jaar
een verslag te sturen ten behoeve van de beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van
elk zelfstandig bestuursorgaan.
AEF rapport, 21 december 2018

Panel Psychisch Gezien - Behoefte aan betaald werk en de weg ernaartoe.
Achterblijvende arbeidsparticipatie onder mensen met psychische problemen
Deelonderzoek 3 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018

Deelonderzoek 4 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018
Deelonderzoek 5 - Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018
Trimbos Rapport, 20 december 2018

Praktijktest landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2018
Om te toetsen hoe in de praktijk wordt vorm gegeven aan de landelijke toegankelijkheid van de
maatschappelijke opvang is in 2018 elk van de 43 centrumgemeenten vijf maal bezocht door een
ervaringsdeskundige mystery guest.
Trimbos Rapport, 17 december 2018

Advies over het reguleren van winstuitkering door zorgaanbieders
Onderzoek om inzicht te verkrijgen in de juridische mogelijkheden of kaders om, binnen het huidige
zorgstelsel, winstuitkering door zorgaanbieders bij wettelijk voorschrift te beperken of te verbieden.
Radboud ziekenhuis rapport,17 december 2018

Visiedocument e-health
In het Citrienfondsprogramma e-Health werkten de umc’s de afgelopen jaren met vele andere
partijen samen aan het verbeteren van de samenhang en de onderbouwing van het gebruik van ehealth. Er is een gezamenlijke visie op e-health, gebaseerd op de acht bestaande e-health visies van
de umc’s, gedurende het programma tot stand gekomen. Deze gezamenlijke visie vindt u in dit
document terug. De visie is een handreiking aan de umc’s, en hun vele partners, om te ondersteunen
bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van verantwoord innoveren van de gezondheidszorg
door middel van het inzetten van e-health.
Gezondheidsraad rapport, 13 december 2018

Informatiekaart: Goede tarieven ggz en fz? Zo komen ze tot stand!
In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit voert Sira Consulting samen met Capgemini Invent en
Steens & Partners het kostprijsonderzoek geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (ggz en fz)
uit. Zij berekenen de kostprijzen van de zorg geleverd in 2017. De kostprijzen vormen de basis voor
de NZa-tarieven voor de ggz (in de Zorgverzekeringswet) en fz die gelden vanaf 2020. Hier gaan een
aantal stappen aan vooraf.
NZa rapport, 12 december 2018

Samenvattend rapport: Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren
2017/2018
De langdurige zorg is sterk in beweging en de maatschappelijke verwachtingen zijn hoog. De
zorgkantoren staan de komende tijd voor belangrijke uitdagingen.
NZa rapport, 10 december 2018

Factsheet GHB - December 2018
Het gebruik van GHB in de algemene bevolking is vrij beperkt, maar er zijn wel relatief veel acute
gezondheidsincidenten met het sterk verslavende middel. Trimbos heeft de feiten en cijfers uit de
verschillende rapporten samengevat.
Trimbos factsheet, 10 december 2018

Aan de slag met meldingen - kwartaal 3 van 2018
In dit overzicht vindt u de meldingen die de Nza heeft ontvangen in de maanden juli, augustus en
september van 2018. Ook kunt u lezen wat de Nza met uw meldingen doet.
NZa rapport, 5 december 2018

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ
In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende
transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de GGZ en de
hervorming van de langdurige GGZ (overheveling van voorheen vanuit de AWBZ gefinancierde
onderdelen van de GGZ naar de Wlz en de Wmo).
Trimbos Rapport, 4 december 2018

Monitor zorg en participatie
In 2017 en 2018 deed het Nivel verschillende onderzoeken rondom de twee centrale thema’s van de
monitor, zorg en participatie. Onderzocht zijn de eerste ervaringen van familieleden van mensen met
een verstandelijke beperking met de nieuwe regels vanwege de hervorming langdurige zorg. Ook is
de participatiemonitor 2018 gepubliceerd, die trends rapporteert over het meedoen in de
samenleving van mensen met een beperking en ouderen. Uit de resultaten blijkt onder andere dat
ouderen de laatste tien jaar even eenzaam zijn gebleven. Circa 10% van de ouderen rapporteert heel
eenzaam te zijn en graag meer te willen ‘meedoen’.
NIVEL rapport, december 2019

Monitor Werk en Inkomen
Steeds meer mensen met een chronische ziekte of beperking teren in op spaargelden en maken
schulden. In 2011 betrof dit bijna een vijfde van deze mensen (19%) en in 2014 is dit opgelopen tot
28%. Het lijkt erop dat dit vooral komt doordat ze in 2013 minder inkomen hadden dan de jaren
daarvoor. Vooral het inkomen van de 65 tot 75- jarigen met een chronische ziekte of beperking is
verminderd. De arbeidsparticipatie is over de periode 2005-2013 niet verder gedaald, maar was al
laag. In 2013 nam 26% van de mensen met een chronische ziekte of beperking in de leeftijd van 15
t/m 64 jaar voor minimaal 12 uur per week deel aan het arbeidsproces, terwijl onder de algemene
bevolking in deze leeftijdsklasse 66% tenminste 12 uur per week werkte.
NIVEL rapport, december 2019

Niet meer zomaar te stoppen: over duurzaamheid van burgerinitiatieven
Deze verkenning gaat na welke aspecten en condities voor burgerinitiatieven belangrijk zijn als het
gaat om duurzaamheid, vanuit het perspectief van bewoners. Initiatieven van burgers als aanvulling
op andere vormen van informele en formele zorg zijn in Nederland niet nieuw. Wel is het zo dat de
verwachtingen toenemen en dat de verantwoordelijkheden van initiatieven in zorg en welzijn
toenemen. Dit roept vragen op waar nog weinig onderzoek naar gedaan is. Hoe staat het eigenlijk
met de duurzaamheid van deze initiatieven? Hoe lang blijven bewoners actief en wat gebeurt er als
initiatiefnemers afhaken? Wat voor gevolgen heeft dit voor de mensen die van hun hulp of zorg
gebruik maken? Lukt het burgerinitiatieven tot goede samenwerking te komen met gemeenten en
maatschappelijke organisaties? Wat zegt dit over de verwachtingen die er zijn van burgerinitiatieven
op het gebied van sociale samenhang en de relatie tussen burger en bestuur?
Movisie rapport, december 2018

Wat zijn lerende praktijken?
Lerende praktijken zijn hot. Je kan geen beleidsnota opslaan of er wordt aangekondigd dat er
gewerkt zal worden in leergemeenschappen, leernetwerken, Living labs, Communities of practice,
kenniswerkplaatsen en noem zo maar op. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Zijn dit
gewoon verschillende begrippen voor min of meer dezelfde lerende praktijken? Of liggen er andere
principes aan ten grondslag en zijn ze bedoeld voor verschillende soorten opgaven? Movisie maakte
een handige brochure voor iedereen die met lerende praktijken aan de slag wil gaan: ‘Lerende
praktijken: vormen en doelen’.
Movisie rapport, december 2018

Onderzoek Wlz-behandeling in GGZ
Onderzoek naar mogelijke uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel om cliënten met een
psychische stoornis toegang te bieden tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en het advies van het
Zorginstituut over de positionering van behandeling in de Wlz.
Significant rapport, 30 november 2018

Factsheet: Invoering DSM 5
Vanaf 1 januari 2017 wordt binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg
geclassificeerd met het diagnose-classificatiesysteem DSM-5. In vergelijking met DSM-IV is DSM-5
beter onderbouwd en in de praktijk getoetst. De indeling van diagnoses is aangepast aan nieuwe
wetenschappelijke inzichten. DSM-5 heeft ook meer gedetailleerde specificaties dan DSM-IV TR.
Daardoor heeft het meer mogelijkheden om de diagnose nauwkeurig te classificeren.
NZa rapport, 28 november 2018

Meer over de dbc-systematiek
Informatiekaaart: De dbc’s geven meer inzicht in de prijzen en prestaties in de gezondheidszorg. Dit
maakt het mogelijk om te sturen op de kosten en kwaliteit van de zorg.
NZa rapport, 28 november 2018

Informatiekaart: tijdschrijven
Informatiekaart: GGZ-instellingen en vrijgevestigden. Tijdschrijven in de gespecialiseerde GGZ
NZa rapport, 28 november 2018

Informatiekaart crisis-dbc's (tot en met 2018)
In deze informatiekaart geeft de Nza op hoofdlijnen weer hoe en wanneer u crisis-dbc’s kunt
registreren.
NZa rapport, 28 november 2018

Informatiekaart: Beslisboom wijzigings-verzoeken ggz en fz
Beslisboom wijzigingsverzoeken geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (ggz en fz).
NZa rapport, 28 november 2018

Hulpmiddelenzorg: Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen
en de keuze van een zorgverzekering
Er is in kaart gebracht waar gebruikers van hulpmiddelen informatie zoeken over vergoeding van

hulpmiddelen, welke knelpunten zij ervaren bij aanvraag en vergoeding, hoe hoog hun (cumulatieve)
eigen betalingen zijn en in hoeverre hulpmiddelen een rol spelen bij de keuze van een
zorgverzekering. Er zijn daarvoor data verzameld binnen twee panels van het Nivel: het Nationaal
Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Nivel rapport, 26 november 2018

Informatiekaart: Wat moet ik in 2019 betalen voor mijn rijbewijskeuring bij de
medisch specialist of psychiater?
Bij de NZa komen veel vragen, vooral over de kosten van de keuring door een psychiater of een
neuroloog, binnen over de rijbewijskeuring door keurende medisch specialisten. Dat zijn medisch
specialisten zoals een cardioloog, internist of een neuroloog. In deze factsheet vindt u de meest
gestelde vragen en antwoorden hierop.
NZa rapport, 23 november 2018

Informatiekaart: Hoofdlijnen dbc-release 2020 (RZ20a)

Informatiekaart Hoofdlijnen dbc-release 2020 (RZ20a)
NZa rapport, 22 november 2018

Lopende innovatie experimenten
Lopende experimenten onder de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ of Onder
de beleidsregel ‘Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten’
NZa rapport, 15 november 2018

Samenwerken in de palliatieve zorg - zorg rondom de patiënt
De Nza heeft samen met professionals in kaart gebracht hoe de bekostiging kan helpen om een brug
te slaan tussen het kwaliteitskader palliatieve zorg en de huidige praktijk.
NZa rapport, 8 november 2018

Monitor Zorgverzekeringen 2018
Jaarlijks brengen de Nza een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op nieuwe
ontwikkelingen en de sector aandachtspunten meegeven voor de toekomst.
NZa rapport, 5 november 2018

Aan de slag met preventie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat de mogelijkheden op het gebied van preventie
nog onvoldoende worden benut. Daarom willen zij hier de komende jaren aandacht en energie in
steken. De Nza gaat daarom in gesprek met zorgaanbieders, zorgkantoren, zorgverzekeraars en
andere betrokkenen over preventie.
NZa rapport, 1 november 2018

Infectiepreventie in de ouderenzorg huiselijk maar niet altijd schoon en veilig.
De IGJ vraagt met een factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’ extra aandacht voor dit
belangrijke thema.
IGJ factsheet, 1 november 2018

Praktijkbeschrijving: Samen Sterk zonder Stigma
In deze praktijkbeschrijving lees je werkvormen, bevindingen en tips over hoe je kunt werken aan
destigmatisering in de wijk. Samen Sterk zonder Stigma kreeg subsidie van ZonMw om samen met
lokale ervaringsdeskundigen en cliënten van ggz en/of Regionale Instelling voor Beschermende
Woonvormen (RIBW), hierover in gesprek te gaan met inwoners, vrijwilligers en professionals in de
wijk. Hun ervaringen daarbij en de lessen die we daaruit kunnen trekken worden bekeken.
Movisie rapport, november 2018

Woudlopersgids Informele Zorg voor gemeenten (update)
Hoe krijg je als beleidsadviseur zaken binnen je gemeente geregeld die voor mantelzorgers belangrijk
zijn? Met de digitale Woudlopersgids informele zorg van Movisie kunnen beleidsmedewerkers
informele zorg zich nu een weg banen door het woud van de mantelzorg. De Woudlopersgids biedt
handige overzichten en tools voor beleidsadviseurs die nieuw zijn in de informele zorg, maar ook
voor meer ervaren collega’s die behoefte hebben aan diepgang. De Woudlopersgids is samen met
acht gemeentelijke beleidsmedewerkers informele zorg, de VNG en Movisie ontwikkeld.
Movisie rapport, november 2018

Wat wij doen, kan jij ook
De methodiek “Saïd&Lody” richt zich op schoolgaande jongeren (12 t/m 20 jaar), vaak met een zwak
zelfbeeld, die dreigen te ontsporen of al ontspoord zijn. Jongeren die er ongefundeerde negatieve
meningen over anderen op na houden op basis van etniciteit, cultuur of religie. Doel van de methode
is een bijdrage leveren aan het vergroten van de weerbaarheid. Hiermee wil “Said&Lody” ontsporing
van jongeren (zoals discriminatie, uitsluiting, polarisering, criminalisering en radicalisering)
voorkomen en tegengaan. Het handboek richt zich op de aanpak op scholen. Een klas waar
probleemgedrag onder de leerlingen voorkomt, of waar een incident heeft plaatsgevonden, wordt
een periode van drie of vier maanden begeleid.
Movisie rapport, november 2018

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2018
In het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staan uiteenlopende reflecties
op “De verhuizing van de verzorgingsstaat”, het jaarboek van het tijdschrift dat afgelopen september
verscheen. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek
deden hiervoor 3,5 jaar lang onderzoek naar de decentralisaties. Is zelfredzaamheid een valse
belofte? Hoe zit het met de tekorten: professioneel, democratisch en in termen van solidariteit? Wat
betekenen deze uitkomsten nu voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering? Kan het anders,
beter?
Movisie rapport, november 2018

Verantwoordingsdocument Prestaties en tarieven langdurige zorg - Fase 2: van
kosten naar tarieven
In dit verantwoordingsdocument geeft de NZa een onderbouwing van de Wlz maximum
beleidsregelwaarden die per 2019 zullen gelden. De NZa heeft in samenwerking met veldpartijen een
grootschalig kostenonderzoek uitgevoerd in de langdurige zorg, gericht op nieuwe maximumtarieven
per 2019 voor alle prestaties. Het totale onderzoek bestaat uit twee fasen, waarbij deze rapportage

de verantwoording geeft van fase 2.
NZa rapport, 18 oktober 2018

Inspectie neemt mondzorg verpleeghuizen onder de loep
In de tweede helft van 2016 en in het najaar van 2017 heeft de inspectie bij 15 zorgaanbieders
getoetst of zij aan de richtlijn voor goede mondzorg voldoen.
IGJ rapport, 15 oktober 2018

Rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK - verantwoordingsjaar 2016
De NZa heeft onderzoek verricht naar de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ, de
Wlz, de Wmo en de CER door het CAK. Het doel van dit onderzoek is om een oordeel te geven over
de doelmatige en rechtmatige uitvoering door het CAK en om knelpunten en risico's voor de
rechtmatigheid en doelmatigheid te signaleren en waar nodig probleemoplossend op te treden. In dit
rapport heeft de NZa haar bevindingen opgenomen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.
NZa rapport, 2 oktober 2018

Tijdelijkse subsidieregeling extramurale behandeling
Inzicht in gebruik van en ervaringen met de subsideregeling extramurale behandeling in de periode
2015-2018
Significant rapport, 1 oktober 2018

Nog een wereld te winnen
Onderzoeksbureau Omlo deed in opdracht van kennisinstituut Movisie onderzoek naar de
theoretische onderbouwing van eenzaamheidsinterventies in de databank Effectieve sociale
interventies van Movisie. Uit het onderzoek blijkt dat er veel theorieën beschikbaar zijn. Maar de
toepassing van deze theorieën is vooralsnog onder de maat.
Movisie rapport, oktober 2018

Onderzoek Risicoverevening 2019: Gegevensfase
In dit onderzoek worden gegevens verzameld en bewerkt voor de risicoverevening van 2019
ESHPM rapport, 28 september 2018

Onderzoek Risicoverevening 2019: Overall Toets
Dit onderzoek test de uitgangsmodellen voor de risicoverevening 2019
ESHPM rapport, 28 september 2018

Onderzoek Risicoverevening 2019: Berekening normbedragen
In dit onderzoek worden de definitieve normbedragen voor de risicoverevening 2019 berekend.
ESHPM rapport, 28 september 2018

Rechtvaardiging Röntgendiagnostiek in de mondzorg 2018.
Tijdens de Week van de Mondzorg in maart 2018 bezochten de IGJ en de NZa samen tandartsen die
veel röntgenfoto’s maken bij minderjarige patiënten.
IGJ rapport, 10 september 2018

Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2017
Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie campagne van 2017 werd 17,4% van de Nederlandse bevolking
gevaccineerd. Van de doelgroep met een hoog risico op complicaties bij griep werd 49,9%
gevaccineerd. Er is opnieuw sprake van een daling in het aantal personen dat gevaccineerd werd. In
Nederland bestaat sinds 1997 het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Sinds 2008 daalt het
aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Met de jaarlijkse monitor
wordt de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd.
NIVEL rapport, september 2018

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III: Longontsteking in de nabijheid van
geiten- en pluimveehouderijen; actualisering van gegevens uit huisartspraktijken
2014 – 2016
Dit rapport maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
(VGO) III. Het vervolgonderzoek behelst onder andere een epidemiologische analyse van
huisartsengegevens in het VGO-gebied (een deel van Noord-Brabant en het noorden van Limburg).
De resultaten van dit onderzoek wijzen op een associatie tussen het wonen in nabijheid van een
geitenhouderij en een verhoogd risico op longontsteking. Het wonen in de buurt van een
pluimveehouderij blijkt, in deze onderzoeksperiode niet meer statistisch significant te zijn,
uitgezonderd een waargenomen associatie rondom bedrijven met vleeskuikens in 2014.
NIVEL rapport, september 2018

Coöperatief bewonersbedrijf
In steeds meer gemeenten ontstaan coöperaties waar mensen met een uitkering werken en zich
verder kunnen ontwikkelen. Wat is de meerwaarde van zo’n onderneming en voor wie is het een
oplossing? Welke vormen zijn er en wat werkt wel (en niet) in de participatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt? Dit gratis handboek beschrijft de praktijk van ONS Label Breda, dat in
2014 als coöperatief bewonersbedrijf werd opgericht. Wat komt er allemaal kijken bij de opzet en
uitvoering van een coöperatief bewonersbedrijf? Wat zijn hun ervaringen, adviezen?
Movisie rapport, september 2018

Wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie onder statushouders?
Dit “Wat werkt bij-dossier” is een overzicht van werkzame factoren die de arbeidsparticipatie van
statushouders bevorderen. Naast een dossier is er ook een infographic die de resultaten beknopt
weergeeft.
Movisie rapport, september 2018

Magazine DOEN editie 3
Jonge nieuwkomers over hun zoektocht naar een opleiding of werk, gemeenten die vertellen over
hun inzet voor werkzoekende statushouders en antwoord op de vraag wat wel en niet werkt bij de
arbeisdtoeleiding van nieuwkomers. Lees dit en meer in magazine Doen!, met deze keer als
gasthoofdredacteur Mariëtte Hamer van de Sociaal- Economische Raad (SER).
Movisie rapport, september 2018

Preventie van eenzaamheid
Hoe kunnen professionals, vrijwilligers en inwoners elkaar helpen in de aanpak tegen eenzaamheid?

In de publicatie ‘Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid’ heeft Movisie op een rij gezet
wat er bekend is over de preventie van eenzaamheid en welke veelbelovende manieren er zijn om
aan preventie van eenzaamheid te werken.
Movisie rapport, september 2018

Monitoring in het sociaal domein
Monitoren is het in kaart brengen van de resultaten van zorg en ondersteuning. Wat bereik je in het
leven van je doelgroep? Een belangrijke vraag, maar hoe beantwoord je die? Gemeenten en zorg- en
welzijnsorganisaties kiezen vaak voor vragenlijsten of meetinstrumenten die veel tijd kosten of voor
administratieve lasten zorgen. Niet iets waar je direct energie van krijgt! Met deze folder worden
ideeën aangereikt van hoe het ook kan!
Movisie rapport, september 2018

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen
In deze notitie wordt ingegaan op het fenomeen ouderenmishandeling in intramurale
zorginstellingen. De notitie vormt een inventarisatie, beschrijving en ordening van definities, eerder
onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale instellingen, risicofactoren en beschermende
factoren.
Movisie rapport, september 2018

Toolbox Verandering van binnenuit
Migranten- en vluchtelingenorganisaties organiseren regelmatig voorlichtingen of bijeenkomsten
over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vormen van geweld. Om de impact hiervan te
vergroten, heeft Movisie als aanvulling op de praktijkervaring, wetenschappelijke informatie
verzameld en vertaald in praktische informatie en tips. Deze informatie is gebundeld in de toolbox
“Verandering van binnenuit”.
Movisie rapport, september 2018

De verhuizing van de verzorgingsstaat
Hoe pakken de beloften van de decentralisaties uit in de praktijk? Lukt het professionals om mensen
zelfredzamer te laten worden? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit
voor Humanistiek deden daar de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar. In dit boek staat een
onverbloemd verslag. Beleid is geanalyseerd, 127 keukentafelgesprekken zijn geobserveerd en
tientallen professionals en cliënten in zes gemeenten zijn geïnterviewd.
Movisie rapport, september 2018

Verpleegkundigen en verzorgenden en psychische problemen in de wijk
Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in
de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische
problemen. Om mensen met psychische problemen tijdig in beeld te krijgen en vervolgens de juiste
ondersteuning te bieden is het belangrijk dat er een wijkteam aanwezig is waarin mensen zitten met
specifieke deskundigheid op dit vlak. Ook is er behoefte aan meer mogelijkheden om mensen te
verwijzen naar meer gespecialiseerde voorzieningen. Samenwerkingsafspraken tussen professionals
in de wijk kunnen zowel het tijdig signaleren en ondersteunen als het doorverwijzen verbeteren.
Signaleren vraagt volgens de zorgverleners meer tijd, en ondersteuning meer

maatwerkvoorzieningen.
NIVEL rapport, 16 augustus 2018

Handboek Tussenstop
Binnen het programma Tussenstop bieden vrijwillige gastgezinnen een tijdelijke opvang aan
(zwerf)jongeren, die om allerlei redenen dakloos zijn geworden en geen vaste verblijfplaats meer
hebben. Ervaringen opgedaan tijdens pilots in Groningen en Zeeland hebben geleid tot een
handboek over het programma. Tussenstop is in 2015 door Movisie geïnitieerd om de haalbaarheid
van het Engelse programma UK Night Stop in Nederland te toetsen. Het programma heeft tot doel te
voorkomen dat kansrijke (zwerf)jongeren tussen 18 en 25 jaar in de volwassen daklozenopvang
terechtkomen en gaan zwerven. In het handboek staan praktische tools voor de voorbereidings-,
opbouw- en uitvoeringsfase van het programma. Organisaties kunnen het gebruiken om een eigen
initiatief te starten.
Movisie rapport, 1 augustus 2018

Hoe ondersteun je mensen met transgender gevoelens?
Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties
en eenzaamheid. Een negatief zelfbeeld, somberheid en sociale angst kunnen hiervan zowel oorzaak
als gevolg zijn. Daarom is het niet verwonderlijk dat zij hulpvragen kunnen hebben. Het is belangrijk
dat sociale professionals en vrijwilligers bij belangenorganisaties sensitief zijn voor transgender
gevoelens bij cliënten en hen effectief ondersteunen en doorverwijzen. Maar wat is daarvoor nodig,
wat moet je weten en hoe pak je het aan?
Movisie rapport, 1 augustus 2018

Handboek Tussenstop
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handboek over het programma. Tussenstop is in 2015 door Movisie geïnitieerd om de haalbaarheid
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voorkomen dat kansrijke (zwerf)jongeren tussen 18 en 25 jaar in de volwassen daklozenopvang
terechtkomen en gaan zwerven. In het handboek staan praktische tools voor de voorbereidings-,
opbouw- en uitvoeringsfase van het programma. Organisaties kunnen het gebruiken om een eigen
initiatief te starten.
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Hoe ondersteun je mensen met transgender gevoelens?
Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties
en eenzaamheid. Een negatief zelfbeeld, somberheid en sociale angst kunnen hiervan zowel oorzaak
als gevolg zijn. Daarom is het niet verwonderlijk dat zij hulpvragen kunnen hebben. Het is belangrijk
dat sociale professionals en vrijwilligers bij belangenorganisaties sensitief zijn voor transgender
gevoelens bij cliënten en hen effectief ondersteunen en doorverwijzen. Maar wat is daarvoor nodig,
wat moet je weten en hoe pak je het aan?
Movisie rapport, augustus 2018

Informatiekaart langdurige zorg 2019
Beleid en regels voor de langdurige zorg 2019
NZa informatiekaart, 26 juli 2018

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld
Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids-)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat
op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een
integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en
huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++. Recent onderzoek van het Nederlands
Jeugdinstituut en Movisie naar de stand van zaken drie jaar later wijst uit dat gemeenten behoefte
hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwikkeling van MDA++.
Movisie rapport, 1 juli 2018

Kennisprogramma Waardigheid en Trots
Het kennisprogramma Waardigheid en trots is in februari 2017 gestart, met als doel het verbreden
en verdiepen van de kennis die de Waardigheid en trots- projecten hebben opgeleverd. De
projectleiding en coördinatie van het kennisprogramma lag bij Vilans. De uitvoering van de
onderzoeken van vijf thema’s heeft plaatsgevonden in samenwerking met VU Amsterdam. Trimbos
Instituut, Schouten & Nelissen. Nivel, Erasmus Universiteit (iBMG) en Zorgbelang Zuid-Holland. Elk
onderzoek heeft gebruik gemaakt van state of the art kennis en praktijkgericht actieonderzoek bij
vier tot vijf verpleeghuizen. De thema’s die zijn onderzocht, zijn: regelruimte, cliëntbetrokkenheid, de
trotse professional, leiderschap en het meten van kwaliteit.
VILANS rapport, juli 2018

Eindrapportage Ruimte voor Verpleeghuizen, deel 2
In de eindrapportage Ruimte voor Verpleeghuizen deel 2 worden de opbrengsten beschreven van de
resterende 18 verpleeghuizen die hebben meegedaan. In maart is het project grotendeels afgerond
en is het eerste deel verschenen met daarin de resultaten van 150 verpleeghuisaanbieders. Het
project was onderdeel van Waardigheid en trots. Naast dat deze verpleeghuizen hebben gewerkt aan
vernieuwing binnen hun eigen organisatie, hebben zij in themagroepen publicaties opgeleverd die
voor alle aanbieders bruikbaar zijn. In de eindrapportage zijn de links te vinden naar deze publicaties
en factsheets.
VILANS rapport, 29 juni 2018

Burgerperspectieven 2018|2
Belangrijkste bevindingen tweede kwartaal 2018:
Toegenomen optimisme over Nederland beklijft; Positief omdat het beter gaat met de economie; Er
zijn zorgen, vooral over de manier van samenleven, immigratie en gezondheidszorg;
Terughoudendheid om anderen aan te spreken op hun gedrag
SCP rapport, 28 juni 2018

Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking; Landelijke
evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg
In deze landelijke evaluatie is het SCP, in samenwerking met andere kennisinstituten, nagegaan
welke ontwikkelingen sinds 1 januari 2015 hebben plaatsgevonden in de zorg en ondersteuning en

welke ervaringen verschillende typen actoren (zoals zorgvragers, mantelzorgers, gemeenten,
zorgverleners, indicatiestellers en cliëntondersteuners) hiermee hebben. Daarbij zijn diverse
methoden toegepast, zoals literatuuronderzoek, enquêtes, mondelinge interviews,
groepsgesprekken, jurisprudentie-analyse en analyse van registratiegegevens. Deze evaluatie beslaat
de eerste jaren na invoering van het nieuwe stelsel.
SCP aanbiedingsbrief, 27 juni 2018

Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking
Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Op
verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 2015 tot en met 2017 de landelijke evaluatie uit van de
Hervorming Langdurige Zorg. In het kader van de HLZ-evaluatie zijn diverse deelrapporten
verschenen. Dit is het overkoepelende eindrapport.
SCP rapport, 27 juni 2018

Toezicht op de ambulante ggz, Betere zorg nodig voor thuiswonende mensen met
chronisch psychische aandoeningen
De inspectie is in 2016 een traject gestart om een nieuwe methodiek (toetsingskader) te ontwikkelen
waarmee zij haar toezicht kan vormgeven op de ambulante ggz. Om dit toezicht goed aan te laten
sluiten op de praktijk, heeft de inspectie in 2016 en 2017 een verkenning uitgevoerd in een aantal
regio’s. Conclusie is dat er grote regionale verschillen zijn en de opbouw van de ambulante zorg en
ondersteuning achterblijft.
IGJ rapport, 26 juni 2018

Kwetsbaar en eenzaam?
Deze studie biedt inzichten in de ontwikkeling van eenzaamheid in de samenleving en bij individuele
burgers. In het bijzonder bij drie kwetsbare groepen, namelijk: ouderen, verpleeghuisbewoners en
mensen die zich melden bij de Wmo voor ondersteuning. Tevens verkent deze studie de
achterliggende factoren die samen leiden tot sterke gevoelens van eenzaamheid.
SCP rapport, 15 juni 2018

Tussenevaluatie Experiment Persoonsvolgende Zorg
In deze evaluatie worden de verandering van verschillende variabelen (zoals indicaties, uitgaven en
productie) vóór de experimentele periode en het eind van de experimentele periode van het
experiment persoonsvolgende zorg geanalyseerd.
NZa rapport, 14 juni 2018

Is digitaal meedoen mogelijk?
Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij zelfredzaamheid van mensen met
een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen
(zelfhulptools) die hen kunnen ondersteunen.Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met 22
mensen. Wat blijkt? Voor deze doelgroep is het moeilijk om een hulpvraag te identificeren en te
formuleren. Ook zijn er veel tools op de markt, maar veel worden niet gebruikt omdat ze niet bekend
zijn, moeilijk te installeren of lastig in gebruik. Toch kunnen zelfhulptools mensen met een
verstandelijke beperking ondersteunen bij het actief vormgeven van hun leven. De onderzoekers

doen verschillende aanbevelingen om dit in de praktijk beter te laten lukken. In deze publicatie heeft
Movisie een aantal belangrijke domeinen benoemd. Daarin staat waarom het mensen helpt zo
zelfstandig mogelijk te zijn en wat het inhoudt. En er is steeds een voorbeeld opgenomen van een
gemeente die er mee aan de gang is.
Movisie rapport, juni 2018

Preventiewaaier voor gemeenten
In deze preventiewaaier komt de rol van gemeenten met betrekking tot preventie rond
kwetsbaarheid aan de orde. Deze waaier gaat over preventie en wat u daar als gemeente
rechtstreeks aan kunt bijdragen. Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor
regelingen en voorzieningen die bijdragen aan zelfredzaamheid, participatie en zo nodig wonen en
bescherming van hun inwoners. Van jong tot oud. Zij financieren een sociale basisinfrastructuur en
organiseren de beschikbaarheid van maatwerkondersteuning, schuldhulp, arbeids(re)integratie.
Movisie rapport, juni 2018

Verbinden werk & inkomen en zorg & welzijn
Integraal werken beperkt zich vaak nog tot het domein van zorg en welzijn. Terwijl er een breder
gedeeld inzicht is dat problemen van mensen niet los van elkaar moeten worden gezien. Dus óók
problemen op het gebied van werk en inkomen moeten worden meegenomen in het geheel van de
ondersteuning. Maar hoe doe je dat als gemeente? Hoe geef je samen met maatschappelijke
organisaties vorm aan een integrale benadering van de burger, waarbij ondersteuning vanuit werk &
inkomen en zorg & welzijn één samenhangend geheel vormt? Wat is er binnen de gemeente nodig
om dit in de praktijk te realiseren? Deze vragen stonden centraal in het ontwikkeltraject Integraal
werken in de wijk, waaraan partijen uit vijf gemeenten deelnamen.
Movisie rapport, juni 2018

Participeren naar vermogen: kennis en advies voor uw gemeente (update)
Gemeenten hebben een toenemende verantwoordelijkheid bij het vergroten van de participatie van
hun inwoners. Hoe geeft u vorm aan een beleid dat betaalbaar is en impact heeft? Waarbij gekeken
wordt naar een integrale aanpak? Dat echt aansluit op de behoefte van het individu?
Movisie rapport, juni 2018

BuitensteBinnen
Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief
meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige magazine BuitensteBinnen laat zien hoe
gemeenten in Nederland daar inhoud en vorm aan geven.
Movisie rapport, juni 2018

Participeren in Partnership
In dit rapport doen wij een beknopt verslag van de wijze waarop het ministerie de afgelopen vijftien
jaar met het zorgveld is omgegaan in deze programma’s. Per beleidsprogramma hebben we
achterhaald hoe de samenwerking is ingevuld en welke ontwerpprincipes kenmerkend zijn voor het
programma. Op deze manier hebben we vier mogelijke variaties op en verschillen in partnerships
met het zorgveld in kaart gebracht, die we onderling met elkaar vergelijken en waar we vanuit
bestuurskundig perspectief op reflecteren om te bezien welke lessen eruit kunnen worden getrokken
voor de toekomst. Dit doen we door ons te richten op de wijze waarop de partnerships met het veld

zijn aangegaan, welke strategische beleidskeuzes hiervoor zijn gemaakt en hoe deze omgang met het
veld is ervaren – zowel door het ministerie zelf als door de verschillende betrokken partijen uit de
zorgsector.
NSOB rapport, juni 2018

Regie voeren?
We bestuderen in dit essay de manier waarop de samenwerking van de overheid met het zorgveld
in de praktijk uitpakt. Hoe balanceert het ministerie van

vws in de praktijk tussen de rol van

partner en van principaal?

NSOB rapport, juni 2018

Tussenrapportage Beschikbaarheid (medische) vervolgopleidingen ggz;
Kostenonderzoek 2016-2018
Bij de NZa loopt op dit moment een kostenonderzoek naar de (medische) vervolgopleidingen in de
ggz, hetgeen een reguliere taak is van de NZa. Zoals eerder besproken is de NZa verzocht in het
kostenonderzoek de verschillende kostenposten uit te splitsen en te benoemen. Per kostenpost is
gevraagd een advies op te nemen over de vraag of de kostenpost wel of niet moet worden
opgenomen bij de berekening van het vergoedingsbedrag van de beschikbaarheid bijdrage.
NZa rapport, 30 mei 2018

Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca in gehandicaptenzorg
Dit onderzoek vloeit voort uit het overleg met de inspectie over de vraag hoe het toezicht op het
voorschrijven en geven van psychofarmaca kan worden geoptimaliseerd.
IGJ rapport, 22 mei 2018

Dwangtoepassingen en separeerpraktijk in de ggz, toezicht 2015 en 2016
IGJ wilde aan de hand van de normen van het toetsingskader Terugdringen separeren nagaan of aan
het beleid om het separeren terug te dringen voldoende uitvoering werd gegeven. Daarnaast wilde
de inspectie onderzoeken of de besluitvorming over en de uitvoering van bepaalde
dwangbehandelingen zorgvuldig waren geweest. Ten aanzien van toegepaste middelen of
maatregelen wilde zij toetsen of voldaan was aan de wettelijke eisen die daarvoor gelden.
IGJ rapport, 17 mei 2018

Addendum op rapportage Kostenonderzoek langdurige zorg 24 januari 2018
Het kostprijsmodel onderliggend aan de rapportage ‘Kostenonderzoek langdurige zorg’ d.d. 24
januari 2018 bevat een foutieve formule. Dit addendum bevat naast een toelichting op de aard van
de fout en de impact ervan de gecorrigeerde kostprijzen. Deze zijn opgenomen in bijl. 2.
NZa addendum, 3 mei 2018

Ondersteuning van LHBTI-inwoners binnen het sociaal domein
In de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor de toegang tot zorg en ondersteuning voor ál hun inwoners. Meerdere gemeenten werken in
het sociaal domein daarom al met een inclusieve visie en aanpak. Maar soms vraagt goede
ondersteuning ook om maatwerk. Deze handreiking is bedoeld voor ambtenaren in het sociaal
domein, die inclusieve ondersteuning willen bieden met daarin aandacht voor seksuele en

genderdiversiteit.
Movisie rapport, mei 2018

Keuzewijzer E-tools
Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je
welke tool het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de Keuzewijzer e-tools vind je
verschillende vormen van online burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden. We
presenteren een actueel overzicht van de bestaande e-tools, hun toepassingsmogelijkheden en de
ervaringen van gemeenten die deze al gebruiken. Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen de
participatie van inwoners – het meedenken, meebeslissen en meedoen in beleid en uitvoering wezenlijk veranderen. De Keuzewijzer ondersteunt je bij het maken van afgewogen keuzes over de
manier waarop je digitale burgerparticipatie vormgeeft. Zodat ook in jouw gemeente het online
betrekken van inwoners bij maatschappelijke vragen, initiatieven, beleid en besluitvorming een
duidelijke meerwaarde krijgt.
Movisie rapport, mei 2018

Monitor contractering wijkverpleging 2018
Met deze monitor brengen we de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2018. Ook
kijken we terug op de (bij)contractering 2017. Ons algemene beeld is, dat het veld er nog steeds in
slaagt om aan de zorgbehoefte te voldoen. Wij vinden dat een grote prestatie, gezien de toename
van de zorgvraag en het tekort aan verpleegkundig personeel.
NZa rapport, 26 april 2018

Bijlage bij Monitor Contractering Wijkverpleging 2018 : Bronnen en methoden
contractering wijkverpleging 2018.
Dit document is een bijlage bij de Monitor Contractering Wijkverpleging 2018. In de Monitor
Contractering Wijkverpleging 2018 brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het
jaar 2018. In deze bijlage beschrijven we hoe het onderzoek is uitgevoerd.
NZa rapport, 26 april 2018

Bouwend aan een toekomst in Nederland
De uitbreiding van de EU in 2004 met een aantal landen uit Midden- en Oost-Europa heeft geleid tot
aanzienlijke migratiestromen binnen de Europese Unie. In de eerste jaren waren er nog restricties
om op de Nederlandse arbeidsmarkt te werken, maar sinds 2007 is de arbeidsmarkt daadwerkelijk
opengesteld. Sindsdien zijn er met name veel Polen naar Nederland getrokken om hier te werken.
Inmiddels staan er circa 160.000 Polen in Nederland ingeschreven in het bevolkingsregister. De
Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de in omvang zesde migrantengroep in
Nederland.
SCP rapport, 24 april 2018

Stand van de zorg
Met deze nieuwsbrief attenderen wij op een nieuwe uitgave van de NZa: het online magazine de
Stand van de Zorg. Met dit magazine informeren wij u een aantal keer per jaar over belangrijke
thema's in de zorg. In deze editie zoomen we in op de ouderenzorg. Met onder andere informatie

over het zorggebruik van ouderen, zorgbemiddeling door de zorgkantoren en mogelijkheden voor
innovatie in de ouderenzorg. Met reacties op de ontwikkelingen van onze medewerkers en van Joris
Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde.
NZa rapport, 20 april 2018

Zorg voor ouderen
Met deze monitor wil de NZa een bijdrage leveren aan het debat rondom de zorg voor ouderen.
NZa rapport, 19 april 2018

Net als thuis
Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf
een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen,
vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief
in, meestal met een persoonsgebonden budget. In dit kwalitatieve onderzoek verkent het SCP wie de
ouders achter deze ‘ouderinitiatieven’ zijn, waarom ze dit initiatief hebben genomen en wie er in de
woonvormen wonen. Hoe is het voor ouders om zelf een ouderinitiatief te beheren? Welke factoren
dragen bij aan succes en welke knelpunten ervaren zij? Ook gaat het SCP in op hoe ouders de
toekomst zien, de dilemma’s waar zij voor komen te staan en de manier waarop huidige en
toekomstige knelpunten het hoofd zou kunnen worden geboden.
SCP rapport, 17 april 2018

Net als thuis
In dit kwalitatieve onderzoek verkennen we wie de ouders achter deze ‘ouderinitiatieven’ zijn,
waarom ze dit initiatief hebben genomen en wie er in de woonvormen wonen. Hoe is het voor
ouders om zelf een ouderinitiatief te beheren? Welke factoren dragen bij aan succes en welke
knelpunten ervaren zij? Ook gaan we in op hoe ouders de toekomst zien, de dilemma’s waar zij voor
komen te staan en de manier waarop huidige en toekomstige knelpunten het hoofd zou kunnen
worden geboden.
SCP rapport, 17 april 2018

Position Paper: zorgakkoorden
In dit position paper ten behoeve van de hoorzitting over de hoofdlijnenakkoorden van de Tweede
Kamer op 16 april 2018 geeft de NZa twee inhoudelijke suggesties: ''Focus op waarden" en "Zorg op
de juiste plek".
NZa rapport, 13 april 2018

Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling
Een onderzoek naar de praktijkvariatie en de uitvoeringsconsequenties van het pakketadvies. Het
pakketadvies is erop gericht de huidige verschillen in verzekerde behandeling binnen de Wlz op te
heffen. Met dit onderzoek zijn aandachtspunten opgehaald waar partijen, bij implementatie van het
pakketadvies, rekening mee kunnen houden bij het inrichten van de behandelfunctie. De keuzehulp
in de bijlage van deze rapportage kan zorginstellingen, zorgkantoren en behandelaars helpen de
dialoog aan te gaan over de inrichting van de behandelfunctie.
Significant rapport, 13 april 2018

Ggz-instellingen: Uitgaven en financiële positie

In deze informatiekaart lichten we de uitgaven aan ggz binnen de Zorg-verzekeringswet (Zvw), Wet
langdurige zorg (Wlz) en de huisartsenzorg toe. Ook geven we de financiële positie van ggzinstellingen weer. Over het algemeen zijn de verschillen door de jaren heen niet heel groot. Wat het
meest opvalt is dat de rentabiliteit van geïntegreerde instellingen in 2016 is gedaald.
NZa rapport, 10 april 2018

Kennisvraag Cliëntondersteuning in de curatieve zorg
Nivel heeft in kaart gebracht hoe het gesteld is met de cliëntondersteuning in de curatieve zorg in
Nederland, of er zogenaamde best practices zijn in gemeenten waar andere gemeenten door
geïnspireerd kunnen worden en of er voorbeelden zijn van effectieve cliëntondersteuning in het
buitenland die mogelijk ook in de Nederlandse context gebruikt zouden kunnen worden.
NIVEL rapport, 9 april 2018

Meerjarige V&V kosten als alternatief voor het VGG criterium in het
risicovereveningsmodel voor de somatische zorg
Dit onderzoek analyseert mogelijkheden om het criterium V&V kosten voorgaande jaar te verangen
door een criterium waarin V&V kosten over meerdere jaren worden betrokken
ESHPM rapport, 4 april 2018

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2018
In een dossier in dit Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maken we de stand van zaken op rond de
Adviesraden Sociaal Domein. Zijn zij een versterking van de lokale democratie of worden ze vooral als
ballast ervaren? Hoe onderhouden de adviesraden contact met de burgers in hun gemeenten? Hoe
legitimeren ze zichzelf? Zijn vooral gepensioneerde witte mannen die graag en veel vergaderen lid
van adviesraden, of is er meer diversiteit? Waar worstelen ze mee? We spraken met de landelijke
Koepel van Adviesraden. Maar ook met een aantal individuele leden van raden. En met mensen die
hen ondersteunen. Hoe moet het verder met deze versterking van de lokale democratie?
Movisie rapport, april 2018

Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein: wie zijn dat en wat doen ze?
Ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid zijn woorden die veel te horen zijn in het sociaal
domein. Door meer uit te gaan van ervaringen van mensen, meer gebruik te maken van
ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid komt de leefwereld meer centraal te staan. We zien dan
ook dat in de systeemwereld van beleid en uitvoering de belangstelling voor ervaringskennis en
ervaringsdeskundigheid toeneemt.
Omdat ervaringsdeskundigheid volop in ontwikkeling is in het sociale domein is het omgeven met
vragen en verwarring. In deze notitie zetten we de beschikbare kennis op een rij. Wat ís
ervaringsdeskundigheid? Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen? Hoe verhoudt
ervaringsdeskundigheid zich tot verwante begrippen? En wat zijn de mogelijke rollen voor een
ervaringsdeskundige?
Movisie rapport, april 2018

De sociale basis: terug van weggeweest; startnotitie
Het versterken van de sociale basis staat sinds kort hoog op de agenda. Zo vormt het een onderdeel
van gemeentelijke beleidsteksten, gaat een van de trajecten van het programma Sociaal Domein van

het ministerie van VWS hierover en staat het centraal in het jaarplan 2018 van Sociaal Werk
Nederland. Ook in het werkplan 2018 van Movisie neemt het een prominente plek in. In de komende
jaren gaan verschillende gemeenten programma’s en projecten, Communities of Practice en
verbetertrajecten opzetten om de sociale basis te versterken. Om dat goed te kunnen doen is meer
duidelijkheid nodig over wat we verstaan onder de sociale basis en hoe je die kunt versterken. En ook
niet onbelangrijk: hoe weet je en meet je wanneer er sprake is van een sterke sociale basis? Een
eerste antwoord op deze vragen formuleert Movisie in deze startnotitie ‘De sociale basis: terug van
weggeweest’.
Movisie rapport, april 2018

Burgerperspectieven 2018|1
Voor het eerst sinds 2008 meer mensen positief dan negatief over de ontwikkeling van Nederland.
Toegenomen vertrouwen in rechtspraak en politiek. Minder zorgen over de economie, maar meer
over armoede. Nederlanders positief over lokaal bestuur, maar weinig geïnteresseerd. Scepsis over
decentralisaties sociaal domein onverminderd groot.
SCP rapport, 30 maart 2018

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen
tussen 1975-2040
Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen? Deze vraag wordt
prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia. Uit de
eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve
potentieel voor het geven van mantelzorg.
SCP rapport, 29 maart 2018

De aantrekkelijkheid van de intramurale ouderenzorg voor de hbo-opgeleide
verpleegkundige
Doel van dit onderzoek was nagaan hoe de intramurale ouderenzorg een aantrekkelijke werkplek
wordt voor hbo-opgeleide verpleegkundigen en hbo-verpleegkunde (hbo-v) studenten.
NIVEL rapport, 28 maart 2018

Flitspeiling palliatieve zorg
Bijlage bij Kamerbrief (11 mei) palliatieve zorg merkbaar beter. VWS heeft het idee dat burgers in
Nederland beperkte kennis over palliatieve zorg hebben. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat
slechts een kwart van de burgers weet wat palliatieve zorg inhoudt. Daarom heeft VWS een
flitspeiling laten uitvoeren, om te onderzoeken of dit kennisniveau veranderd is t.o.v. de eerdere
meting. Dit onderzoek geeft een actueel, maar ook een representatief beeld van het kennisniveau
van het algemeen publiek.
Samr Marktvinders, 23 maart 2018

Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa
Dit rapport beschrijft de houding van de Nederlandse bevolking ten aanzien van seksuele en
genderdiversiteit volgens de meest recente en betrouwbare gegevens. Er is aandacht voor de
opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT's) in

Nederland en voor de ontwikkelingen in deze opvattingen door de jaren heen.
SCP rapport, 17 maart 2018

Een lokaal sociaal contract
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal
domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten en sociale
netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch
ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en kennisorganisaties. Wat is de
sociale basis waar burgers op kunnen rekenen? Wanneer leidt informele hulp tot goede uitkomsten
voor mensen en wanneer niet?
SCP rapport, 15 maart 2018

Huisartsenzorg in de risicoverevening
Dit onderzoek gaat na of informatie over huisartsenzorg toegevoegde waarde heeft in de
risicoverevening.
APE/Significant rapport, 15 maart 2018

Onderzoek onder nieuwe zorgondernemers naar het bewustzijn van en kennis
over de kwaliteitseisen in de zorg
Dit onderzoek is een verkenning voor een communicatiestrategie die kan helpen om
zorgondernemers meer bewust te maken van het feit dat er wettelijke kwaliteitseisen zijn voor
goede zorg, en om ze bekend te maken met deze eisen.
Quatro rapport, 15 maart 2018

Monitor woonvormen dementie
Het Trimbos voert periodiek een monitor woonvormen dementie uit, waarbij ze trends en
succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie beschrijft. Het Trimbos heeft een
hoofdrapport opgesteld dat de trends beschrijft en drie deelrapporten over respectievelijk: informele
zorg, onbegrepen gedragen leiderschap, zelfsturing en samenwerking. De vierde onderzoeksperiode
van de Monitor vond plaats tussen mei 2016 en februari 2017.
Trimbos rapport, 13 maart 2018

De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 iedere 2 tot 3 jaar uitgevoerd, in 20162017 onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. In deze
vierde meetronde van 2016-2017, die bestaat uit vier deelpublicaties, is voor het eerst de ervaren
zorgbelasting van familieleden zichtbaar toegenomen:
Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Informele zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Onbegrepen gedrag in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
Trimbos rapport, 13 maart 2018

Maatschappelijke ondersteuning: keuzes van cliënten en beleid van gemeenten
Welke keuzes in ondersteuning maken mensen met een lichamelijke beperking en in hoeverre zijn
verschillen in individuele achtergrondkenmerken en verschillen in gemeentelijk beleid hierop van

invloed? Dat is de algemene onderzoeksvraag van dit proefschrift. Informele ondersteuning en
ondersteuning die wordt geboden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
staan centraal. Hierbij is ruim aandacht voor het speelveld van de Wmo op macro-, meso- en
microniveau.
SCP rapport, 8 maart 2018

De kunst van ambachtelijke afstemming
Een onderzoek naar ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun
verwanten.
Universiteit voor Humanistiek, 1 maart 2018

Actieplan: Aan de slag met armoede en schulden
Dit actieplan is voor beleidsmakers van gemeenten, medewerkers van sociale wijkteams,
maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligers. Het ondersteunt bij het gezamenlijk effectief
aanpakken van armoede en schulden in jouw gemeente of organisatie. Je vindt hierin de
belangrijkste principes die werken bij de aanpak van armoede en schulden. Als je dit actieplan volgt,
ontdek je wat goed werkt in jullie aanpak en wat beter kan. Het levert een sterke gezamenlijke
ambitie op en een concreet actieplan gebaseerd op de werkende principes waarmee je die ambitie
kunt realiseren.
Movisie rapport, maart 2018

Kom je eens langs?
De interventie 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' (NeN) is ontwikkeld om mantelzorgers te helpen hun
netwerk te vergroten of te versterken. Uit eerder onderzoek naar het bereik van NeN kwam naar
voren dat ook ouderen behoefte hebben aan dergelijke hulp, om daarmee hun eenzaamheid te
verminderen. In opdracht van Movisie onderzocht het lectoraat Community Care van de Hogeschool
van Amsterdam in samenwerking met interventie-eigenaar Mezzo of de interventie ook voor
ouderen inzetbaar is. Uit de resultaten blijkt dat de interventie maar ten dele tegemoetkomt aan de
behoeften van de ouderen. De coaches (en hun trainers) schenken vaak aandacht aan andere
competenties en vaardigheden dan aan aspecten die de ouderen zelf het belangrijkst vinden. De
benadering van NeN wordt zeker op prijs gesteld, maar er is behoefte aan een meer collectieve
benadering in plaats van een individuele aanpak. De indruk is dat met deze aanpassingen NeN alsnog
een interventie wordt die ouderen kan helpen bij het verminderen van hun eenzaamheid.
Movisie rapport, maart 2018

Herkennen en oplossen van problematische schulden - klantreis voor sociale
professionals
Ga op pad met de Familie van de Lugt en ervaar zelf welke hordes zij tegenkomen en wat je kunt
doen. In je werk als sociale professional heb je vaak te maken met cliënten met problematische
schulden. Hoe herken je dit nog beter, liefst in een vroegtijdig stadium? En wat kun jij doen om hen
uit de schulden te begeleiden? Ga op pad met de Familie van de Lugt. Ervaar zelf welke hordes zij
tegenkomen en zie wat je kunt doen als sociale professional om hen uit de schulden te begeleiden.
Movisie rapport, maart 2018

Ervaringskennis in beleid
Gemeenten gaan directer in gesprek met inwoners en cliënten, op zoek naar ervaringen hoe beleid in
het dagelijkse leven van mensen uitpakt. Het ontsluiten van deze ervaringskennis is een uitdaging op
zich. Ervaringsdeskundigheid is een vorm om dit te doen. Het helpt je als gemeente om op
beleidsniveau sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de
kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Omdat ervaringsdeskundigheid zo’n belangrijke
kennisbron is, is het belangrijk dat deze kennis volledig wordt benut. Dit lemniscaat helpt je hierbij.
Het lemniscaat laat zien dat, wanneer je ervaringskennis wil benutten en inzetten in beleid en
uitvoering, je vier fasen doorgaat. In het lemniscaat zijn de leef- en systeemwereld verwerkt.
Movisie rapport, maart 2018

Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Cliënt en professional; in vertrouwen samenwerken aan een oplossing. Hoe werk je als professional
samen met je cliënt in goed vertrouwen aan een oplossing? Succesvolle professionals hebben
aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. Voor het ontwikkelen van
zowel een persoonlijke alliantie als een taakalliantie zijn verschillende voorwaarden te
onderscheiden. Deze voorwaarden en waarom de regisserende professional een onmisbare schakel
is, staan beschreven in het rapport Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional;
in vertrouwen samenwerken aan een oplossing.
Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze
vraag stond centraal in dit eerste deelonderzoek van het landelijk programma ‘Integraal Werken in
de Wijk’ naar werkzame elementen van integraal werken bij meervoudige problematiek . In het
rapport brengen de onderzoekers een ordening aan van werkzame elementen voor een goede
relatie tussen cliënt en professional en geven ze aanbevelingen hoe je als professional kunt werken
aan een stevige alliantie.
Movisie rapport, maart 2018

Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome
In 'Inwoner centraal' is de cyclus doorontwikkeld met als middelpunt de inwoner. Want als
gemeenten werken aan kwaliteit en outcome, dan gaat het tenslotte om de vraag: worden onze
inwoners er beter van? Voor het antwoord zul je bij je inwoners te rade moeten gaan. Hoe ervaren zij
het beleid en de dienstverlening, helpt de dienstverlening hun echt en hoe zou het beter kunnen?
Door inwoners te betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en verbetering van beleid en
dienstverlening kun je als gemeente effectiever werken aan kwaliteit en gewenste outcome.
Movisie rapport, maart 2018

Van gebiedsregisseur tot informatieanalist
Gebiedsregisseur, informatieanalist, bruggenbouwers en thuiszorgadviseurs. Integraal werken in de
wijk betekent ook dat er nieuwe vormen van samenwerken, nieuwe werkwijzen én nieuwe functies
ontstaan. In diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ kwamen een aantal mooie
praktijkvoorbeelden naar voren.
Movisie rapport, maart 2018

Met meer kennis werken aan kwaliteit
Verslag van het bronnenonderzoek ter voorbereiding van het onderzoek naar de staat van de

gehandicaptenzorg in Nederland
Kalliope Consult rapport, 28 februari 2018

Uw melding en vraag in beeld - uitgave kwartaal 4 van 2017

In de laatste drie maanden van 2017 gingen de meeste vragen en meldingen bij de NZa over
zorgverzekeraars. Vanaf 12 november konden mensen hun zorgverzekering opzeggen en tot 1 januari
een nieuwe polis kiezen. Veel mensen hadden daar vragen over en namen contact met ons op. Wel
kwamen minder meldingen over zorgverzekeraars binnen dan in dezelfde periode van 2016.
NZa rapport, 27 februari 2018

Advies Bekostiging van de zorg aan mensen met een zintuiglijke handicap of
taalontwikkelingsstoornis

Naar aanleiding van de ontwikkeling van richtlijnen/zorgpaden hebben zorgaanbieders in 2016
zorgprogramma´s ontwikkeld en in 2017 de NZa voorzien van de daarbij benodigde informatie
rondom de geleverde zorg. Op grond hiervan heeft de NZa geconcludeerd dat er op dit moment
onvoldoende basis is voor het vaststellen van een nieuw definitief bekostigingsmodel per 2019. De
NZa adviseert om in 2018 nog een aantal activiteiten te ondernemen om in 2020 tot een passend en
doelmatig bekostigingsmodel voor de ZG-zorg te komen.
NZa rapport, 23 februari 2018

Evaluatie OCO Wlz
In maart 2017 ontving het ministerie van VWS het signaal van één van de aanbieders van
onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz (OCO Wlz) dat er in diverse zorgkantoorregio’s sprake zou
zijn van wachtlijsten voor dan wel overproductie van OCO Wlz. Navraag bij de betreffende
zorgkantoren wees uit dat de signalen niet breed werden herkend. In overleg met aanbieders van
onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz, zorgkantoren/Wlz-uitvoerders en Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) is afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de huidige wijze van
uitvoering en bekostiging van OCO Wlz, de knelpunten hierbinnen, en de oplossingsmogelijkheden
voor deze knelpunten. Het ministerie van VWS heeft Sira Consulting gevraagd dit onderzoek uit te
voeren. Het voorliggend rapport is hiervan het resultaat. (Eindrapport)
Sira Consulting rapport, 21 februari 2018

Keuzevrijheid in de wijkverpleging

Het onderzoek “keuzevrijheid in de wijkverpleging” is naar aanleiding van het bestuurlijk akkoord
wijkverpleging opgesteld. Dit is een verkennend onderzoek op basis van beperkt aantal interviews.
Het beschrijft de factoren die de keuzevrijheid in de wijkverpleging belemmeren.
Arbeidsmarktproblematiek komt hier als grootste knelpunt uit. De uitkomsten van het onderzoek
dienen als input om tot verbeterpunten te komen voor de contractering en zorginkoop van 2019
Branchevereniging BTN, 16 februari 2018

Jezelf zijn in het verpleeghuis; Intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen

Over intimiteit en seksualiteit bij ouderen wordt vaak ‘lacherig’ gedaan. Er is weinig bekend over de
behoeften en opvattingen van ouderen zelf. Tegelijk neemt de politieke en maatschappelijke
aandacht voor ouderen en het thema toe. Daarom bracht het SCP op Valentijnsdag een
beleidssignalement uit over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder ouderen in instellingen. Op
basis van eerder verzamelde data - Ouderen in instellingen 2015 - wordt een beeld geschetst over
intimiteit en seksualiteit bij ouderen. We bekijken de behoeften van ouderen aan romantisch of

seksueel contact, de relatie tussen deze behoeften en de brede kwaliteit van leven, hun opvattingen
over diversiteit en homoseksualiteit en de positie van lesbische, homoseksuele en biseksuele
bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.
SCP rapport, 14 februari 2018

Eindrapportage Ruimte voor Verpleeghuizen

In de eindrapportage Ruimte voor Verpleeghuizen worden de opbrengsten beschreven van ruim 150
verpleeghuizen die hebben meegedaan. Het project was onderdeel van Waardigheid en trots. Naast
dat deze verpleeghuizen hebben gewerkt aan vernieuwing binnen hun eigen organisatie, hebben zij
in themagroepen publicaties opgeleverd die voor alle aanbieders bruikbaar zijn. In de eindrapportage
zijn de links te vinden naar deze publicaties en factsheets.
VILANS rapport, februari 2018

11 Inspirerende instrumenten om mensen met een licht verstandelijke beperking
een stem te geven.
Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de mensen met een licht verstandelijke beperking
kunnen betrekken bij beleid en hoe zij hun ervaringen inbrengen. Deze instrumentenwaaier bevat 11
uiteenlopende instrumenten voor mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en
cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid. Ontmoeting
en dialoog zijn in deze instrumenten het uitgangspunt. Deze instrumentenwaaier is samen met de
LVB-doelgroep en belangrijke partners geselecteerd en samengesteld op toegankelijkheid en
bruikbaarheid. De partners die hieraan mee hebben gewerkt zijn: Stichting Prisma Amsterdam, LFB,
Ieder(in), Stichting ABRI, LSR, Zorgbelang Gelderland Cliëntenbelang Amsterdam, Disability Studies
NL en Gemeente Almere.
Movisie rapport, februari 2018

Doing it for optimal impact
Geef jij vanuit een LHBTI-organisatie voorlichting over seksuele en genderdiversiteit op scholen? Of
verzorg je educatie over LHBTI in zorg en welzijn? En wil jij graag weten hoe je nog meer effect kan
bereiken? In het handzame boekje 'Doit with optimal impact' vind je praktische tips om de acceptatie
van LHBTI te vergroten. Het boekje is samengesteld op basis van de nieuwste wetenschappelijke
kennis over wat werkt bij voorlichting, training of andere vormen van educatie.
Movisie rapport, februari 2018

Wat werkt bij Implementatie van sociale interventies
Implementatie vraagt om maatwerk, er bestaat geen kant-en-klare aanpak die altijd werkt, zo luidt
de bevinding van onderzoekers van der Zwet en de Groot. Zij verzamelden kennis uit
wetenschappelijk onderzoek over wat werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een
methode of programma) in het sociale domein. In dit dossier staan de belangrijkste ingrediënten
voor succesvolle implementatie beschreven.
Movisie rapport, februari 2018

Zo bereik je een sterke positie als patiëntenorganisatie
Hoe behartig je lokaal de belangen van je achterban? Deze handreiking is voor landelijke
patiëntenorganisaties die willen weten hoe ze de belangenbehartiging op lokaal niveau goed

aanpakken en bevat vijf slimme strategieën. Het uitgangspunt is: lokaal wat kan, landelijk wat moet.
Movisie, Patienten-federatie Nederland en PGO support, februari 2018

Verbinden met eenzaamheid
Folder bij de training Verbinden met eenzaamheid.
Handboek training Verbinden met eenzaamheid - omgaan met eigen schroom of weerstand. Rondom
eenzaamheid en sociaal isolement heerst een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich
eenzaam voelen of weinig contacten hebben. Maar het voelen, erkennen en uitspreken van
gevoelens van eenzaamheid geeft lucht en soms ook een opening om het proces van vereenzaming
te doorbreken.
Movisie rapport, februari 2018

Toolkit Implementatie
Voor sociale professionals ligt hier een mooie uitdaging. Uit onderzoek blijkt echter dat sociale
professionals zelf ook schroom en/of weerstand ervaren om eenzaamheid bespreekbaar te maken.
Ze zijn bang om te stigmatiseren, hebben het gevoel verantwoordelijk te worden voor de oplossing
en/of voelen persoonlijke weerstand tegen mensen die klagen of klampen.
Movisie rapport, februari 2018

Oog voor mensen met een LVB
Experts zijn het er over eens. Het lukt vooral mensen met een licht verstandelijke beperking en
zwakbegaafden steeds minder goed om zonder ondersteuning te functioneren in een samenleving
die steeds ingewikkelder wordt. Hierdoor doen zij in toenemende mate een beroep op
(gemeentelijke) voorzieningen. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de effectiviteit van de
ondersteuning van deze groep burgers. Movisie heeft in opdracht van het Programma Sociaal
Domein een eerste inventarisatie gehouden onder gemeenten naar hun ervaringen bij de
uitvoeringspraktijk van het sociaal domein rond mensen met een licht verstandelijk beperking.
Movisie rapport, februari 2018

Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht

Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de
sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83 procent, over een of meer
(wijk)teams te beschikken. 78 procent is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren
van de doelen van de transitie. De meest voorkomende doelstelling van de wijkteams is (toegang tot)
maatwerk. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met
complexe problemen.
De resultaten staan in het rapport Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht van kennisinstituut
Movisie. Het dominante doel van de (wijk)teams wordt steeds meer het bieden van passende zorg en
ondersteuning op maat, direct toegankelijk voor de individuele burgers. Minder gemeenten dan
voorheen zien taken die niet op individuele hulpvragen gericht zijn (preventie, vroegsignalering,
outreachend werken) als een kerntaak van het (wijk)team.
Movisie rapport, februari 2018

Het organiseren van zorg voor thuiswonende mensen. Ervaringen van
praktijkondersteuners

Dit rapport gaat over de rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg bij de organisatie van
zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen. Het rapport maakt deel uit van de bredere

evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ).
NIVEL rapport, 31 januari 2018

Ruimte voor ontwikkeling in wijkteams

Deze online publicatie laat in een notendop zien hoe wijkteams kunnen leren, tijdens het werk, van
casuïstiek en van experimenten. Zo wordt het leren niet als een extra klus erbij gezien. De publicatie
geeft concrete handvatten over hoe bewust te leren ofwel slim en effectief te leren van ervaringen.
Movisie rapport, 30 januari 2018

Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen

Kunst en cultuur leveren een steeds grotere bijdrage aan het vergroten van welzijn en de kwaliteit
van leven. Vooral voor ouderen bestaat een divers aanbod. Denk aan een dansproject in de wijk waar
eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten, een rondleiding in een museum voor mensen met
dementie of participatieve kunst in woonzorgcentra. Kunst kan een bijdrage leveren aan gezond en
gelukkig oud worden: onderzoek laat positieve effecten zien op het cognitieve vermogen,
probleemoplossend vermogen, stressreductie en de fysieke gezondheid van ouderen. Maar welke
mechanismen zorgen voor deze effecten en welke factoren werken belemmerend of bevorderend?
Het Wat Werkt bij-dossier Culturele interventies biedt antwoorden.
Movisie rapport, 26 januari 2018

Openstaande vorderingen persoonsgebonden budgetten

Periodieke rapportage van de Nza over het verloop van openstaande vorderingen pgb Wlz en AWBZ.
NZa rapport, 24 januari 2018

Mijn eigen stekkie: woonbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking

In deze studie onderzoeken we systematisch hoe wonen wordt beleefd door bij een grote groep
mensen met een verstandelijke beperking mondelinge vragenlijsten af te nemen. Daarbij bekijken we
de woonsituatie vanuit diverse invalshoeken, waarbij de volgende vragen aan bod komen: 1) Hoe
beleven mensen met een verstandelijke beperking hun woonsituatie? 2) Hebben ze zelf kunnen
kiezen voor hun woning en hun huisgenoten? 3) Welke taken in het huishouden doen mensen met
een verstandelijke beperking vooral zelf en waarbij krijgen ze ondersteuning? 4) Hoe ervaren mensen
met een verstandelijke beperking de contacten met buurtgenoten? 5) Hoe hangen keuzevrijheid,
ondersteuning en buurtcontacten samen met de woonbeleving van mensen met een verstandelijke
beperking?
NIVEL, 19 januari 2018

Brief stand van zaken acties Casemanagement dementie

Om de dementiezorg in Nederland te verbeteren is vorig jaar onder leiding van VWS het Actieplan
casemanagement dementie gestart om aan de knelpunten op het terrein van casemanagement
dementie te gaan werken. Sindsdien is er door de verschillende betrokken partijen hard gewerkt om
verbetering te bereiken.
NZa rapport, 15 januari 2018

Thema Cure
De ontwikkeling van de basis voor een generieke module Zelfmanagement
Het doel van dit project is het leggen van een basis voor de generieke module “zelfmanagement”, die
relevant is voor alle paramedische disciplines. Door middel van een literatuurstudie naar de huidige

stand van de wetenschap en interviews met vertegenwoordigers vanuit de patiëntenfederatie
Nederland is er een overzicht verkregen met daarin overkoepelende thema’s die relevant zijn voor
alle patiënten en gelinkt kunnen worden aan de huidige literatuur.
Ecorys rapport, 31 december 2018

Verbeteren van patiëntinformatie in de paramedie
Werkgroep hoofdlijnenakkoorden (HLA) paramedische zorg zoekt naar een manier om
patiënteninformatie beter over het voetlicht te krijgen.
Equalis rapport, 21 december 2018

Modern alternatief voor DCSPH is realiseerbaar
Vervanging diagnosecoderingssysteem paramedische hulp (DCSPH) biedt informatie voor patiënt,
zorgaanbieder, zorgverzekeraar en overheid.
Equalis rapport, 21 december 2018

Kwaliteitssystemen paramedische zorg
Kwaliteit is ‘voor’ de patiënt: zijn persoonlijke situatie, hulpvraag en context vormt de basis voor de
patiëntenreis: het bieden van juiste zorg op de juiste plek, die bij de persoon past. Een
kwaliteitssysteem is een hulpmiddel, om gezamenlijk (met de patiënt, met zorgverleners en met de
zorgverzekeraar) het gesprek te voeren over dat wat goed gaat, en dat wat misschien wel beter kan.
Het doel van dit onderzoek is de sector ondersteunen in het ontwikkelen van afspraken over het
gebruik van kwaliteitsinformatie en het vertalen naar invulling per beroepsgroep. Dit rapport gaat
over de uitgangspunten, een impactanalyse en een implementatieplan.
KPMG rapport, 21 december 2018

Duurzame uitvoering landelijke PREM paramedie
Begeleidingsgroep PREM Paramedie zoekt naar een duurzame uitvoering van de landelijke PREM:
Aanbeveling voor vervolgstappen
Equalis rapport, 21 december 2018

Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn
Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar de directe en indirecte gevolgen die verschillende
veranderingen hebben gehad op de eerste lijn, met nadruk op de huisartsenzorg. Het zorggebruik is
flink toegenomen, de huisartsen hebben de toegankelijkheid van de huisartsenzorg weten te
garanderen. Het is de vraag of dit in de toekomst nog steeds gaat lukken.
NIVEL rapport, 21 december 2018

Route naar herstel bij werknemers met psychische klachten
De ministeries van VWS en SZW constateren gezamenlijk dat arbocuratieve samenwerking bij
werknemers met psychische klachten onvoldoende tot stand komt. Omdat problemen in de
samenwerking hun uitwerking kunnen hebben op het tempo van herstel, en dus de duur van uitval, is
er vanuit de beide ministeries samen met het veld de afgelopen jaren al veel energie gestoken in het
verbeteren van deze samenwerking. Omdat dit tot op heden tot onvoldoende resultaat heeft geleid,
hebben de ministeries de handen ineengeslagen om met onderhavig onderzoek een nieuwe
oplossingsrichting in dit vraagstuk te vinden.
Uitgangspunt van dit onderzoek is dat betere arbocuratieve samenwerking het beste te bereiken is

door de werknemer met psychische klachten ook bij uitval te faciliteren om daar waar mogelijk zelf
de regie te nemen. Facilitering krijgt vorm door meer kennis over herstel, wet- en regelgeving,
betrokken actoren en fases in het herstelproces.
DSP Groep B.V. rapport, 19 december 2018

Onderzoek splitsing verzekerdenbestand voor het GGZ model
Dit onderzoek gaat na of splitsing in twee groepen (wel/geen GGZ gebruik) haalbaar is en tot een
betere verevening leidt
KPMG rapport, 17 december 2018

Monitor weesgeneesmiddelen
Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen voor zeldzame, ernstige aandoeningen. De kosten zijn hoog en
de werking is vaak slechts beperkt bewezen. In de jaarlijkse monitor gaat het Zorginstituut in op de
ontwikkelingen rond deze medicijnen. Zowel de inzet van de middelen als de kosten van alle
weesgeneesmiddelen die vanuit het basispakket vergoed worden komen aan bod.
ZiNL rapport, 13 december 2018

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het zenuwstelsel

Het rapport beschrijft de uitkomsten van de screeningsfase van de systematische analyse van het
zorggebied 'Ziekten van Zenuwstelsel'. Het doel van de screeningsfase is om onderwerpen te vinden
die kansen bieden om de zorg te verbeteren. De screeningsfase van dit project heeft uitgewezen dat
er aanwijzingen zijn voor mogelijke verbetering in het zorgtraject ‘Klachten vanuit de lage rug’.
ZiNL rapport, 28 november 2018

E-health in verschillende snelheden E-health monitor 2018
Jaarlijks voeren Nictiz en Nivel een e-health monitor uit waarin de beschikbaarheid en het gebruik
van e-health in Nederland in kaart worden gebracht. Geconcludeerd wordt dat het
transformatieproces verschillende snelheden kent. De rapportage laat zien dat patiënten, cliënten,
verpleegkundigen en medisch specialisten steeds meer waarde hechten aan online inzage en dat ook
steeds meer gebruiken. De huisartsenzorg blijft hierin achter. Wel blijft het belangrijk dat er in alle
zorgdomeinen oog is onder meer veilige gegevensuitwisseling.
Nivel rapport, 4 december 2018

Aanpassing DKG's psychische aandoeningen
Onderzoek naar mogelijke uitbreiding van de psychische DKG's met verzorgingsgraad van het verblijf
en informatie over de basis GGZ.
APE/Significant rapport, 22 november 2018

Gedwongen opnamen GGZ
Onderzoek naar de risicoverevening van GGZ-patiënten met een juridische maatregel in het kader
van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen.
APE/Significant rapport, 22 november 2018

Ambulantisering in de GGZ
Waarnemingen vanuit actieonderzoek in een regio; een ‘verhalende’ rapportage met een toelichting
op de vraag waarmee op pad is gegaan in dit onderzoek en vervolgens wordt een toelichting gegeven

op het (actie)onderzoek dat is uitgevoerd en de vertaling daarvan naar deze rapportage.
Significant rapport, 21 november 2018

Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®)
Het geneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) moet geen deel gaan uitmaken van het basispakket, tenzij
door prijsonderhandeling een kosteneffectieve inzet kan worden gerealiseerd. De kosten van het
middel kunnen namelijk oplopen tot 324.000 euro per gewonnen levensjaar (QALY). Daarom zou de
prijs van het middel ruim 55% moeten dalen. Osimertinib is een zogenaamd 'sluismiddel' dat voor de
eerstelijnsbehandeling van patiënten met niet-kleincellige lonkanker kan worden gebruikt. Dit staat
in het advies van het Zorginstituut aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.
ZiNL rapport, 8 november 2018

Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg
Hoe is de verhouding tussen vraag en aanbod in de verschillende gebieden van Nederland. Wat zijn
bepalende factoren voor huisartsen om wel of juist niet in een bepaald gebied te willen werken?
Welke oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan een beter evenwicht? Kijkend naar de toekomst
verwachten onderzoekers dat voor veel arbeidsmarktregio's in de komende vijf en zeker in de
komende tien jaar in toenemende mate knelpunten zijn te verwachten in de balans tussen vraag en
aanbod van huisartsenzorg door een groeiende zorgvraag en achterblijvend aanbod.
NIVEL en Prismant rapport, november 2018

Balans vraag en aanbod huisartsenzorg
In het onderzoek wordt ingegaan op zowel de huidige als de verwachte balans tussen vraag en
aanbod van de huisartsenzorg en de regionale variatie daartussen. Daarnaast wordt onderzocht wat
de motivaties zijn van huisartsen om wel of geen praktijkhouder te worden en wat de bepalende
factoren zijn voor het vestigingsgedrag van huisartsen. Wat zal blijken uit de rapportage is dat er een
nieuwe generatie huisartsen op komst is met een andere kijk op het metier, die nu al zijn effect heeft
op de balans tussen vraag en aanbod van de huisartsenzorg.
NIVEL rapport, november 2018

Ideeën van verzekerden over hun rol bij de aanpak van administratieve fouten en
fraude binnen de gezondheidszorg: Verslag van een Burgerplatform
In april 2019 is het programmaplan Rechtmatige zorg 2018-2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Ook verzekerden zouden een belangrijke rol kunnen hebben bij het signaleren en melden van
vermoedens van administratieve fouten of fraude in de gezondheidszorg. Verzekerden lijken bereid
om hun zorgnota’s te controleren, al wil men hierin wel beter ondersteund en gestimuleerd worden.
Verzekerden zouden bijvoorbeeld actiever benaderd willen worden door zorgverzekeraars. De
deelnemers van het Burgerplatform stelden voor dat de zorgverzekeraar bij ontvangst van een
zorgnota rechtstreeks bij de verzekerde zou moeten controleren of de zorg daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Zo worden verzekerden gestimuleerd om hun zorgnota’s te controleren en goed te
keuren, aldus de deelnemers.
NIVEL rapport, november 2018

Integratie patiëntervaringen paramedische zorg
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een samenwerking/koppeling tussen PREM-meting en

Zorgkaart Nederland tot kan stand komen.
ARGO BV rapport, 15 oktober 2018

Onderzoek geestelijke verzorging (wijkverpleging/ palliatieve zorg)
Thematisch onderzoek naar de geestelijk verzorging in relevante zorgdomeinen, waarbij extra nadruk
is gelegd op de geestelijk verzorging in de palliatieve zorg in de eerstelijnszorg.
Zorgvuldig Advies, 8 oktober 2018

Standpunt behandeling bij misofonie
Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut onderzocht of de behandeling
van misofonie voldoet aan de 'stand van wetenschap en praktijk'. Met andere woorden of de
behandeling bewezen effectief is. Hiervoor is eerst gekeken of misofonie aangemerkt kan worden als
psychische stoornis.
ZiNL rapport, 8 oktober 2018

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018
Deze monitor bevat een weergave van de manier waarop de betrokken partijen de invoering van
integrale bekostiging hebben ervaren, en of zij vinden dat de doelstellingen van deze wijziging zijn
gerealiseerd. Daarnaast wordt ingezoomd op de vraag of de verhoudingen tussen de
ziekenhuisbesturen en besturen van msb’s (medisch-specialistische bedrijven) zijn veranderd door de
komst van het integraal tarief.
NZa rapport, 4 oktober 2018

Advies bekostiging medisch-specialistische zorg "Belonen van zorg die waarde
toevoegt"
De NZa adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat voornamelijk geënt is op het
uitvoeren van verrichtingen. Samen met veldpartijen willen ze toewerken naar een bekostiging van
zorg die het creëren van waarde voor patiënten beloont. Het stimuleren van alternatieve
contractvormen gericht op waarde moet op korte termijn prioriteit krijgen. Op de langere termijn
kan het dbc-systeem fundamenteel vereenvoudigd worden.
NZa rapport, 4 oktober 2018

Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015
Jaarlijks worden in Nederland miljarden euro’s uitgegeven aan ons zorgstelsel. De verwachting is dat
de zorgkosten in de toekomst verder stijgen. Zorginstituut Nederland publiceert jaarlijks over de
ontwikkeling van de kosten en baten van het zorgstelsel. Om nog beter inzicht te bieden in de
ontwikkeling van zorgkosten, maakt het Zorginstituut sinds 2 jaar analyses op basis van
zorgdeclaraties. Het rapport ‘Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015’ laat zien hoe de zorgkosten
van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zich hebben ontwikkeld in de onderzochte jaren 2013 - 2016.
ZiNL rapport, 4 oktober 2018

Standpunt MammaPrint® bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker
(herbeoordeling)
Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het toevoegen van de test MammaPrint® aan de standaardtest
Adjuvant! Online (AO!) bij vrouwen met vroeg stadium borstkanker leidt tot gezondheidswinst als zij

op basis van de uitslag van de MammaPrint® afzien van aanvullende chemotherapie terwijl de
standaardtest chemotherapie aanraadt.
ZiNL rapport, 27 september 2018

Crisisdiensten in de zorgketen van de acute geestelijke gezondheidszorg
Dit betreft de eindrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, getiteld: ‘Op weg
naar een persoonsgerichte aanpak’. Tevens het advies van de heer Van der Vlist van ABD Topconsult,
getiteld ‘Doorschakelen”. De eindrapportage van het Schakelteam ‘personen met verward gedrag’
geeft een beeld waar alle regio’s en gemeenten nu staan in het realiseren van een goed werkende
aanpak en een inhoudelijke agenda voor de komende jaren. Het rapport van de heer Van der Vlist
bevat een advies over de manier waarop deze inhoudelijke doelen de komende periode gerealiseerd
zouden moeten worden.
IGJ rapport, 26 september 2018

Monitor generalistische basis GGZ
In dit onderzoek is gekeken naar het percentage patiënten dat in een jaar voor psychische en sociale
problemen de huisarts en de POH-GGZ bezocht in de periode 2011-2017 en of er een verandering in
type consulten (lang, kort, telefonisch) over de jaren bij de huisarts en de POH-GGZ.
KPMG Advisory NV rapport, 20 september 2018

Bopz patiënten in FPC, een wringende noodzaak
Een onderzoek naar het verblijf van patiënten met een bopz-titel in een Forensische Psychiatrisch
Centrum (FPC).
IGJ rapport, 13 september 2018

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018
De factsheet die het RIVM heeft opgesteld geeft een beeld van de mate waarin meerjarige
contracten in 2017 en 2018 worden gebruikt door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Bovendien
geeft het inzicht in de redenen om wel of niet dit soort contracten te gebruiken.
IGJ factsheet, 1 september 2018

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg
Bijna drie op de vier zorgverleners wordt regelmatig geconfronteerd met uitdagingen in het contact
met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In de huisartsenpraktijk ligt dit percentage
zelfs op ruim vier op de vijf. In opdracht van ZonMw hebben Nivel en Amsterdam UMC (AMC Sociale
Geneeskunde) onderzocht welke uitdagingen zorgverleners in de eerste en tweede lijn ervaren in het
contact met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Systematische aandacht hiervoor
ontbreekt. Het belang van een aanpak op maat van gezondheidsvaardigheden wordt inmiddels
algemeen onderkend. Pharos heeft een tool voor zorgverleners ontwikkeld voor toepassing in de
praktijk.
NIVEL rapport, september 2018

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz
Oplevering (in digitale vorm) van ‘werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz’. Deze is gereed en
geschikt om voor te leggen bij het verkrijgen van bestuurlijke steun van GGZ Nederland, MIND, de
Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland, waarbij GGZ Nederland ook de

RIBW Alliantie vertegenwoordigd.
GGZ Nederland rapport, 31 augustus 2018

Kennis van verzekerden over eigen betalingen in de zorg
Een verdiepend onderzoek naar kennis van verzekerden over het eigen risico, eigen bijdragen en
compensatieregelingen. Op de volgende vragen wordt een antwoord gegeven:
1. Weten verzekerden welke zorgvormen onder het eigen risico vallen en welke niet?
2. Wat het verschil is tussen eigen bijdragen en het eigen risico?
3. Zijn zij op de hoogte van compensatiemaatregelen, zoals de zorgtoeslag?
In het onderzoek worden de uitkomsten uit de diverse groepen met elkaar vergeleken.
NIVEL rapport, 30 augustus 2018

Onderzoek gebruik en wachtlijsten casemanagement dementie
Opdracht tot het verrichten van Diensten op het gebied van onderzoek naar het actuele gebruik en
de actuele wachtlijsten casemanagement dementie.
HHM rapport, 28 augustus 2018

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018
Dit rapport is een weergave van het toezicht in 2017 en de eerste helft van 2018. Op basis daarvan
wordt een samenvattend oordeel gegeven over hoe de zorgverzekeraars het hebben gedaan in 2017
(hoofdstuk 1). Waar mogelijk wordt een update beschreven van de activiteiten in 2018.
NZa rapport, 17 augustus 2018

Meer patiëntregie door meer uitkomstinformatie in 2022
Het Zorginstituut stelt dat over 4 jaar voor 52 aandoeningen, die samen de helft van de ‘ziektelast’ in
Nederland bepalen, uitkomstinformatie beschikbaar moet zijn. Het gebruik van internationaal
ontwikkelde vragenlijsten om de informatie te verzamelen (ICHOM) kan het beschikbaar komen van
uitkomstinformatie versnellen. Belangrijk is dat gegevens op dezelfde manier worden verzameld,
geanalyseerd en gedeeld. Daarnaast vergt het ook een gedragsverandering van zowel zorgverleners
als patiënten.
ZiNL rapport, 14 augustus 2018

Totale parenterale voeding (TPV) alleen vergoeden uit geneeskundige zorg
Patiënten kunnen door een aandoening aan het maagdarmkanaal soms niet uitkomen met normale
voeding. In ernstige gevallen zijn ze zelfs aangewezen op (totale) parenterale voeding, ook wel TPV
genoemd. Deze zorg is onderdeel van het te verzekeren pakket. Het Zorginstituut heeft vanuit het
veld signalen ontvangen waaruit blijkt dat veel onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van
permanente TPV in de thuissituatie. Het gaat hierbij niet om de vraag of het te verzekeren zorg is,
maar om de vraag hoe de zorg in de praktijk wordt vergoed (vanuit welke prestatie). Het
vergoedingsbeleid van zorgverzekeraars verschilt hierin. In deze brief beschrijft het Zorginstituut
haar standpunt met betrekking tot de bekostiging van TPV inclusief de bijhorende hulpmiddelen
vanaf 2020.
ZiNL brief, 7 augustus 2018

Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019: overzicht per zorgsector
In dit overzicht staat voor iedere zorgsector duidelijk wat in 2018 de mogelijkheden zijn voor het

bekostigen van e-health.
NZa rapport, 31 juli 2018

Eindrapportage landelijke afspraken wachttijden in de ggz
NZa is gevraagd om te rapporteren over de voortgang van de landelijke afspraken ggz en partijen aan
te spreken op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast is in mei 2017 ook een actieplan opgesteld om de
wachttijden aan te pakken. In december 2017 is hierover een voortgangsrapportage uitgebracht over
ons eigen actieplan en de landelijke afspraken voor de ggz.
NZa rapport, 17 juli 2018

Monitor mondzorg 2018
Deze monitor mondzorg brengt de ontwikkelingen in de mondzorg tussen 2013 en 2016 in kaart. We
kijken naar de tarief- en omzetontwikkeling, de effecten van recente beleidswijzigingen en de
verschillen tussen aanbieders van mondzorg. Deze monitor is gebaseerd op gegevens van mondzorg,
die gedeclareerd is via de zorgverzekeraar. Dit betreft alleen de basis- en aanvullend verzekerde zorg.
NZa rapport, 9 juli 2018

Zorgpolis kiezen: meer transparantie niet voldoende
ACM en NZa hebben met algoritmes het aanbod aan basispolissen in 2016, 2017 en 2018 onderzocht.
Met behulp van zogenoemde ‘machine learning’ zijn de 55 polissen van 2018 gegroepeerd in 10
clusters. Binnen elk cluster van (bijna) gelijke polissen zijn de premieverschillen in kaart gebracht.
NZa rapport, 9 juli 2018

Wachttijd-projecten tussenstand
In onze vorige rapportage is aangegeven aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de
wachttijden en responstijden terug te dringen. Per sector is aangegeven wat dit concreet betekent.
Het afgelopen half jaar is in de verschillende sectoren vol ingezet op het realiseren van deze
voorwaarden. Hierna wordt per randvoorwaarde aangegeven wat hiervan terecht is gekomen.
NZa rapport, 6 juli 2018

Rapport - Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg
De IGJ wilde met dit onderzoek inzicht krijgen in de gehele keten van medisch specialistische
revalidatie. De IGJ voerde het onderzoek uit aan de hand van een vragenlijst bij alle aanbieders van
poliklinische revalidatiezorg. Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst zijn veertien poliklinieken
bezocht waar zij de kwaliteit van zorg toetste.
IGJ rapport, 5 juli 2018

(Niet-)gecontracteerde GGZ
Kwantitatief onderzoek naar de omvang van de niet-gecontracteerde GGZ en kwalitatief onderzoek
naar bevindingen van partijen (patienten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars) over de nietgecontracteerde GGZ.
Arteria Consulting rapport, 4 juli 2018

Duiding verschillen tussen polissen
In dit advies wordt ingegaan op de volgende vragen van de Minister:
1. Aangeven wanneer polissen op grond van de huidige wet- en regelgeving als gelijk of nagenoeg
gelijk kunnen worden beschouwd;
2. Een kader ontwikkelen met kenmerken op basis waarvan polissen als gelijk of vergelijkbaar kunnen
worden beschouwd.
Daarnaast zal worden ingegaan op de voor- en nadelen van het hanteren van deze kenmerken als
onderscheidend criterium voor een legitiem premieverschil.
NZa rapport, 28 juni 2018

Het meten van ervaren keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de geboortezorg
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de NZa en had tot doel om een korte vragenlijst te
ontwikkelen om de ervaren keuzevrijheid van vrouwen in de geboortezorg te meten, met het oog op
de ontwikkelingen op het gebied van integrale geboortezorg en met name integrale bekostiging.
NZa rapport, 27 juni 2018

Informatiekaart bekostiging voor de acute ggz
Informatiekaart met stroomschema waarin uitgelegd de bekostiging van de acute ggz.
NZa informatiekaart, 25 juni 2018

RIVM Rapportage bereikbaarheidsanalyse crisisdiensten ggz
De NZa heeft het RIVM gevraagd voor de huidige regio’s bereikbaarheidsanalyses uit te voeren
waarmee de werkgroep inzicht kan krijgen in responstijden van de crisisdiensten ggz en welke
gebieden in Nederland responstijden boven de norm hebben. GGZ-Nederland en ZN kunnen op
grond van de uitkomsten de regio-indeling bepalen. In dit verslag worden de resultaten van deze
bereikbaarheidsanalyses beschreven.
NZa rapport, 25 juni 2018

Eindrapportage NZa-onderzoek tandtechniek in eigen beheer
Onderzoek naar prestaties van tandtechniek in eigen beheer en de bijbehorende tarieven.
NZa rapport, 22 juni 2018

Analyse van bekostigingsopties coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk
verblijf
In dit rapport wordt geanalyseerd wat de mogelijke vormen van bekostiging van regionale
coördinatiepunten voor zorgvormen met tijdelijk verblijf kunnen zijn en wat daarvoor nodig is.
NZa rapport, 20 juni 2018

Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019: overzicht per zorgsector
In één overzichtelijk document staat voor iedere zorgsector duidelijk wat in 2018 de mogelijkheden
zijn voor het bekostigen van e-health.
NZa rapport, 18 juni 2018

Rapportage Signalen Zorgfraude 2017
Deze rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een

samenwerkingsverband van negen organisaties die een taak hebben op het gebied van controle,
toezicht of opsporing op het terrein van de zorg.
NZa rapport, 13 juni 2018

Uitbreiding van het somatisch risicovereveningsmodel 2018 geschat op data 2015
(pre-OT)
Dit onderzoek gaat na wat het gezamenlijk effect is van de beoogde verbeteringen op het somatische
risicovereveningsmodel 2018
ESHPM rapport, 8 juni 2018

Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen
In dit overzicht laten we u als opleidingsinstelling zien hoe u een zogenoemde
beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een ziekenhuisopleiding.
NZa rapport, 5 juni 2018

Regionale coördinatie tijdelijk verblijf - Verslag van 6 goede voorbeelden
Op verzoek van VWS zijn een aantal goede voorbeelden van coördinatiepunten met een brede
dienstverlening in kaart te brengen, als inspiratie voor coördinatiepunten die nu nog een smal
aanbod hebben. Dit is één van de stappen die worden gezet op weg naar een landelijke ‘brede’
coördinatie voor alle zorgvormen met tijdelijk verblijf. De voorbeelden zijn geselecteerd uit
inventarisaties van Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ en het praktijkteam van VWS.
Zorgmarkten rapport, 1 juni 2018

Rapportage Onderzoek kwaliteit eerstelijnsverblijf
In de periode maart tot en met juni 2018 is een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in
elementen die relevant zijn voor de kwaliteit in eerstelijnsverblijf (ELV). Het ELV is een essentiële
schakel in keten van zorg voor kwetsbare ouderen en kan niet los gezien worden van het
zorglandschap waarin deze voorziening voor kortdurend verblijf zich bevindt. In het onderzoek zijn
zowel de invalshoeken van alle betrokken partijen binnen het ELV als de invalshoeken van partijen
die betrokken zijn bij de in- en uitstroom van patiënten zoveel mogelijk betrokken.
Significant rapport, 1 juni 2018

Nulmeting polisaanbod Basisverzekeringen
De opdrachtgever heeft Zorgweb gevraagd de nulmeting uit te voeren. Zorgweb heeft de informatie
over de 55 modelpolissen op de Nederlandse markt verzameld conform een met de opdrachtgever
afgestemd format. Zorgweb heeft de relevante informatie verzameld in afstemming met de
opdrachtgever. De door Zorgweb verzamelde data zijn vervolgens geanalyseerd en deze informatie is
weergegeven in dit rapport, zodanig dat deze geen nietpublieke en bedrijfsgevoelige informatie meer
bevat.
Zorgweb rapport, juni 2018

Regeldruktoets wijziging WGBO
Samenvatting van een in 2015 uitgevoerde regeldruktoets m.b.t. voorgenomen wijziging WGBO.
SIRA Consulting rapport, 23 mei 2018

Onderzoek naar de huidige en toekomstige capaciteIt van tandartsen in Nederland
in relatie tot de andere beroepsgroepen in de mondzong
Het ministerie van VWS heeft Panteia en Etil gevraagd om onderzoek te doen naar de huidige en
toekomstige capaciteitsbehoefte in de mondzorg gerelateerd aan de zorgvraag. Dit rapport
presenteert de resultaten van deze arbeidsmarktanalyse en vormt de basis voor het instroomadvies
voor de initiële opleidingen tot tandarts en mondhygiënist. Er zijn echter veel onzekerheden rondom
het capaciteitsvraagstuk in de mondzorg, waaronder de discussie over taakherschikking. Het advies
dat in dit rapport wordt gegeven dient dan ook in dat licht, en dus met de nodige voorzichtigheid,
geïnterpreteerd te worden.
Panteia rapport, mei 2018

Duiding verschillen tussen polissen
Een belangrijk uitgangspunt van ons zorgstelsel is dat iedereen zijn eigen zorgverzekeraar en
zorgverzekering kan kiezen. Met het oog daarop hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om
verschillende zorgverzekeringen aan te bieden. Daarmee kunnen zij zich onderscheiden van hun
concurrenten en inspelen op de wensen en de behoeften van verzekerden. Om ervoor te zorgen dat
de zorgverzekering toegankelijk is voor iedereen, hebben zorgverzekeraars een acceptatieplicht voor
alle verzekeringsplichtigen (basisverzekering). Om te voorkomen dat voor de ene verzekerde een
andere premie wordt gevraagd dan voor de andere bestaat er het verbod op premiedifferentiatie.
Via de risicoverevening worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor de verschillen in zorgkosten
die samenhangen met de samenstelling van hun populatie. Door deze waarborgen ontstaat er een
gelijk speelveld aan de kant van de zorgverzekeraars en de mogelijkheid tot vrije keuze voor de
verzekerden. Daardoor kan iedere burger de polis uitzoeken die het best bij hem past.
NZa rapport, mei 2018

Leren van calamiteiten in de ziekenhuiszorg: welke nieuw inzichten komen naar
boven bij een ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten.
Ziekenhuizen kunnen leren van elkaars calamiteiten. De analyse en openbaarmaking geschiedt bij
voorkeur op geaggregeerd niveau. Op die manier wordt de belangrijkste voorwaarde voor het open
delen van informatie uit calamiteiten, namelijk anonimiteit, voldoende gewaarborgd. De
toegevoegde waarde is dat het onderliggende patronen laat zien. Dit geeft meer urgentie om samen
met elkaar te werken aan verbetermaatregelen of verder onderzoek te doen.
NIVEL rapport, mei 2018

Niet ingezetenen en indeling in meerjarig hoge kosten
In dit onderzoek is gekeken of niet-ingezetenen vanaf 2019 weer ingedeeld kunnen worden in het
criterium MHK (meerjarig hoge kosten).
SEO rapport, juni 2018

Informatiekaart aanleveren van wachttijden
Vanaf 2018 is de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-1824) van kracht. Hierin staan
de verplichte regels over het aanleveren en publiceren van wachttijden. Deze regels gelden vanaf 1
januari 2018. Hieronder geven we de regels op hoofdlijnen weer.
NZa informatie, 14 mei 2018

Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties
In dit overzicht laten we u als zorgaanbieder zien hoe u in vijf stappen een zogenoemde
beschikbaarheidbijdrage kunt aanvragen voor een zorgfunctie.
NZa informatie, 2 mei 29018

Regionale effecten in de risicoverevening
Onderzocht wordt de modellering van de regio-effecten in de verevening van de somatische zorg. Er
is gekeken naar de schattingsmethode, naar de verevende werking en naar de inhoudelijke
achtergrond van mogelijke regiokenmerken.
SEO rapport, mei 2018

Flash Glucose Monitoring verzekerde zorg voor 4 groepen diabetespatiënten
Real Time Continue Glucose Monitor (RTCGM) is een manier voor diabetespatiënten om continu de
bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten wordt dit vergoed uit het
basispakket. Voor 4 van deze groepen geldt dat zij nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van
Flash Glucose Monitoring (FGM). Hun recht op vergoeding van FGM (FreeStyle Libre) gaat in met
terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.
ZiNL publicatie, 30 april 2018

Verdringing binnen de ziekenhuiszorg
In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft een consortium bestaande uit de Universiteit
Maastricht, Ecorys Nederland, VU Amsterdam en UMC Utrecht, onder leiding van het Radboudumc,
onderzoek gedaan naar verdringing binnen de ziekenhuiszorg door opname van dure, veelal niet
kosteneffectieve medische technologieën in het basispakket
ZiNL rapport, 23 april 2018

Patiëntstromen ELV
Het rapport brengt patiëntstromen eerstelijnsverblijf (ELV) in kaart: wat was het zorggebruik van
patiënten voorafgaand en opvolgend aan het ELV. Bij meerdere zorgsoorten, wordt de zwaarste
zorgsoort gekozen. De patiëntstromen zijn per ELV-categorie inzichtelijk gemaakt via Sankeydiagrammen.
Vektis rapport, 26 april 2018

Inzage in patiëntendossiers.
Doelstelling van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mate waarin er zich problemen
voordoen als patiënten zelf het patiëntendossier opvragen ter inzage of voor het verkrijgen van een
kopie.
NIVEL rapport, 20 april 2018

Chroniciteit geen belemmering voor verschuiven FKG grens naar 90 DDD
In dit onderzoek is voor een aantal FKG's (farmaciekostengroepen) nagegaan of bij een verschuiving
van de grens naar 90 DDD nog steeds sprake is van chroniciteit .
Equalis rapport, 16 april 2018

Integrale bekostiging geboortezorg vanaf 2022
Met deze brief geeft de NZa aan dat er mogelijkheden zijn om integrale bekostiging van geboortezorg

met ingang van 1 januari 2022 om te zetten in een reguliere bekostiging, naast de monodisciplinaire
bekostiging.
NZa brief, 12 april 2018

Wachttijden in de ggz
De wachttijden in de ggz zijn langer dan de normen die wij in Nederland samen hebben afgesproken.
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, beroepsverenigingen en
patiëntenorganisaties hebben daarom landelijke afspraken gemaakt om de wachttijden terug te
dringen. De Nederlandse Zorgautoriteit monitort de uitvoering van deze afspraken. Ggz-aanbieders
moeten sinds 2016 hun wachttijden op de eigen website melden. Daarnaast zijn ze vanaf 1 januari
2018 verplicht om hun wachttijden maandelijks aan te leveren bij Vektis.1 Deze informatiekaart biedt
inzicht in de wachttijden in de ggz.
NZa rapport, 11 april 2018

Monitor Overstapseizoen 2017-2018
Deze monitor over het overstapseizoen 2017-2018 bestaat uit drie deelonderzoeken. Nivel heeft
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid van informatie op
websites van zorgverzekeraars, volmachten en vergelijkingssites. Daarnaast zijn enkele mogelijke
overstapbelemmeringen die verzekerden kunnen ervaren onderzocht en hoe de verzekeraars hier
mee omgaan. Tot slot heeft Nivel de rol van de verzekeraar als zorgadviseur onderzocht.
NIVEL rapport, 9 april 2018

Farmaceutische zorg uit patientperspectief
De zorgvraag in de eerste lijn neemt toe en wordt complexer. Dit geldt ook voor de farmaceutische
zorg. De visie van burgers kan inzichtelijk maken waar verbeterpunten liggen voor de farmaceutische
zorg binnen de eerste lijn. Het doel van dit onderzoek was daarom het in kaart brengen van
ervaringen en meningen van burgers over de farmaceutische patiëntenzorg in de eerste lijn.
NIVEL rapport, 6 april 2018

Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2016
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de ziekenhuizen en de radiotherapeutische
instellingen op de kwaliteitsindicatoren uit de basisset over het verslagjaar 2016.
IGJ rapport, 3 april 2018

Het Resultaat Telt Particuliere klinieken 2016
Inspectie rapporteert over de resultaten op de risico-indicatoren particuliere klinieken. In dit rapport
zijn de gegevens van 418 klinieken en van 20 medisch diagnostische centra betrokken. De zorg die
geleverd wordt in particuliere klinieken moet aan dezelfde (veld)normen en richtlijnen voldoen als in
ziekenhuizen.
IGJ rapport, 3 april 2018

Afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor
2018 (quickscan)
Het ministerie van VWS heeft behoefte aan inzicht of door zorgaanbieders en zorgverzekeraars de in
de ‘afspraken wachttijden GGZ’ afgesproken acties met betrekking tot de opbouw van de ambulante

GGZ opgepakt en uitgevoerd zijn en of deze afspraken inderdaad hebben geleid tot afspraken over
meer ambulante GGZ in de zorginkoop en -verkoop voor het jaar 2018. Het Trimbos-instituut is
gevraagd de resultaten van de afspraken te inventariseren. In deze rapportage wordt verslag gedaan
van de gedane onderzoeksactiviteiten en resultaten.
Trimbos instituut rapport, 1 april 2018

Continuïteit van forensische zorg
De NZa deed aanvullend op bestaande rapporten een verkennend onderzoek naar de continuïteit
van zorg. Hierbij keken we naar de zorg die een patiënt ontvangt voorafgaand aan, tijdens en na
afloop van de strafrechtelijke titel. In dit rapport hanteren we een brede definitie van forensische
zorg. Hieronder valt forensische zorg met een strafrechtelijke titel en zorg met een forensisch
karakter maar zonder een strafrechtelijke titel.
NZa rapport 29 maart 2018

Percutane Coronaire Interventie centra (PCI) zonder hartchirurgie op locatie
voldoen nog niet op alle terreinen aan de randvoorwaarden voor goede zorg
Voor patiënten met een acuut hartinfarct is een dotterbehandeling (voluit: Percutane Coronaire
Interventie of PCI) van levensbelang. In de periode van oktober 2016 tot en met maart 2017 voerde
de IGJ i.o. inspectiebezoeken uit bij de veertien PCI centra zonder hartchirurgie op locatie.
IGJ rapport, 27 maart 2018

Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfs-gezondheidszorg: een
juridisch-empirische verkenning.
Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen door een aanzienlijke uitstroom als gevolg van pensionering
waar te weinig instroom tegenover staat. Een oplossing hiervoor zou kunnen worden gevonden in
taakdelegatie- en taakherschikking, maar onder welke voorwaarden zijn deze vormen van
taakverschuiving verantwoord en efficiënt? In deze juridisch-empirische verkenning is naar een
antwoord op deze vraag gezocht.
NIVEL rapport, 23 maart 2018

Monitor betaalbaarheid en contractering apotheekzorg
In deze monitor geeft NZa op hoofdlijnen de ontwikkelingen weer voor de uitgaven aan
apotheekzorg over de jaren 2012 tot en met 2016 en een overzicht van de collectieven in 2017.
NZa rapport, 23 maart 2018

Advies en informatiekaart bekostiging voor de acute ggz
Acute ggz is ggz voor mensen die in een crisis terecht komen, en waarbij sprake is van acute
psychiatrische problematiek. Voor de bekostiging wordt geadviseerd om de acute ggz voor de triage,
beoordeling, ambulante behandeling en opname voor maximaal 72 uur te regelen via inkoop in
representatie. Dat betekent dat regionaal de representerende zorgverzekeraar onderhandelt met
één zorgaanbieder. Voor de ambulante crisisbehandeling en –opname ná 72 uur wordt geadviseerd
reguliere zorginkoop, waarbij zorgaanbieders individueel met zorgverzekeraars afspraken maken.
NZa rapport, 23 maart 2018

Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD
Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg en Sport om oefentherapie bij Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) vanaf de eerste behandeling te vergoeden uit het
basispakket. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. De
oefentherapie moet onder supervisie staan van een fysiotherapeut of oefentherapeut.
ZiNL rapport, 22 maart 2018

Informatiekaart tijdschrijven in de gespecialiseerde GGZ
In deze informatiekaart leest u hoe tijdschrijven in de gespecialiseerde ggz in grote lijnen werkt.
Vanaf 1 januari 2018 mogen alle behandelende beroepen in de gespecialiseerde ggz tijd schrijven
binnen een dbc. De tijd van ondersteunende beroepen telt alleen nog niet mee in de afleiding naar
de dbc. Wel gebruikt de NZa deze gegevens om te kijken of dit in de toekomst wel kan. Het is dus
belangrijk dat ook ondersteunende beroepen hun tijd schrijven.
NZa rapport, 19 maart 2018

Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg
Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én
ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om
tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door
zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen.
ZiNL rapport, 19 maart 2018

Advies VINEX-regeling
Evaluatie van de subsidieregeling voor geïntegreerde gezondheidscentra in grootschalige
nieuwbouwlocaties
Zorgmarkten, 18 maart 2018

Eindrapportage Groot Onderhoud FKG's
in dit onderzoek wordt nagegaan of het vereveningskenmerk farmaciekostengroepen (FKG's)
verbeterd kan worden. Op basis van analyses van medische ontwikkelingen en nieuwe gegevens zijn
voorstellen gemaakt voor verbetering van de FKG's.
Equalis rapport, 15 maart 2018

Evaluatie controlebezoeken C22 mondzorg
In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft Motivaction International B.V. in
december 2017 een evaluatie uitgevoerd van de controlebezoeken in de mondzorg op declaratie van
prestatiecode C22.
NZa rapport, 12 maart 2018

Advies ziekenvervoer
Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport adviseert het Zorginstituut over een
‘rechtvaardiger’ en toekomstbestendiger regeling van ziekenvervoer. Een regeling die niet alleen
geldt voor enkele vaste doelgroepen maar zich meer richt op de noodzaak van vervoer. Een regeling
die ook niet steeds aangepast en aangevuld hoeft te worden.
ZiNL rapport, 9 maart 2018

Pakketadvies Fampridine (Fampyra) / negatief advies
Het Zorginstituut (voorheen CVZ) adviseert de minister van VWS om fampridine (Fampyra®) niet op
te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Fampridine is geïndiceerd voor
volwassen met multiple sclerose (EDSS 4-7) ter verbetering van het lopen. Het Zorginstituut is van
mening dat het middel een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van oefentherapie of
fysiotherapie. Daarnaast heeft het een therapeutisch gelijke waarde als de apotheekbereiding van
fampridine (=4-AP). Er is op basis daarvan geen bewezen plaats voor fampridine in de therapie, niet
voor fampridine mga en ook niet voor fampridine als apotheekbereiding (=4-AP).
ZiNL rapport, 5 maart 2018

Gezamenlijke notitie Zorginstituut en Gezondheidsraad bij adviezen over
vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken
In een gezamenlijke notitie aan de staatssecretaris van VWS leggen de beide organisaties hun
overwegingen voor over de inzet van vaccineren bij ouderen tegen pneumokokken. De voorganger
van de staatssecretaris vroeg in 2016 aan beide organisaties een apart advies uit te brengen om
vervolgens een goede afweging te kunnen maken over de inzet van dit vaccin.
ZiNL rapport, 28 februari 2018

Evaluatie van instellingssubsidies CPZ en Perined

In opdracht van VWS heeft KPMG een evaluatie naar doelmatigheid en doeltreffendheid uitgevoerd
van de instellingssubsidies van CPZ en Perined. Daarnaast worden in het rapport aanbevelingen
beschreven voor de toekomst
KPMG Advisory NV, 28 februari 2018

Informatiekaart registreren en declareren van paramedische zorg 2018

Bent u fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of diëtist? Lees dan deze
informatiekaart over de manier waarop u deze zorg correct registreert en in rekening brengt.
NZa rapport, 20 februari 2018

Informatiekaart vrije prijzen en contracten paramedische zorg 2018

Bent u fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of diëtist? Lees dan deze
informatiekaart over de vrije prijzen in de paramedische zorg en wat dit voor u betekent.
NZa rapport, 20 februari 2018

Institutionele huishoudens en beschermd wonen
Dit onderzoek gaat na of informatie over het kenmerk woonachtig in een institutioneel huishouden
verder kan worden verbeterd
APE/Significant rapport, 15 februari 2018

Factsheet zorgclustermodel ggz/fz
Uitleg voor professionals over het zorgcluster-toeleidingsinstrument ggz/fz
NZa rapport, 14 februari 2018

Wkkgz monitor
Het doel van deze monitor is op geaggregeerd niveau inzicht te geven in hoe invulling is gegeven aan
de Wkkgz in de praktijk en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het klachtrecht. Dit

inzicht kan gebruikt worden ter ondersteuning van het implementatieproces van de Wkkgz en dus
ook op welke punten extra inspanningen geleverd zouden moeten worden.
NIVEL rapport, 9 februari 2018

Pakketadvies nusinersen
Zorginstituut Nederland heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) geadviseerd of het geneesmiddel nusinersen (Spinraza®) vergoed kan worden uit de
basispakket. Nusinersen wordt gebruikt voor de behandeling van de spierziekte spinale musculaire
atrofie (SMA). SMA is een erfelijke ziekte waardoor spieren zwakker en dunner worden.
Het Zorginstituut adviseert om nusinersen niet op te nemen in het basispakket, tenzij door
prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en het beslag op het totale
zorgbudget kleiner wordt. De prijs van nusinersen moet hiervoor met minimaal 85 procent dalen.
ZiNL rapport, 7 februari 2018

Pakketadvies atezolizumab
Atezolizumab is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige
longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor
moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan
worden. Dit staat in het advies van het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg en Sport.
ZiNL rapport, 7 februari 2018

Gedeelde besluitvorming bij niet-curabele long- en darmkanker
Pogingen om patiënten met niet-curabele long- of darmkanker, al dan niet met behulp van
keuzehulpen, actief te betrekken in het proces van besluitvorming, lijken op zijn plaats. Het doel van
dit onderzoek is te bepalen hoe dit te doen; welke randvoorwaarden zijn essentieel voor gedeelde
besluitvorming; wat zijn belangrijke keuzemomenten (momenten waarop keuzes moeten worden
besproken en preferentiegevoelige beslissingen moeten worden genomen); en welke keuzehulpen
voor gedeelde besluitvorming zijn beschikbaar?
NIVEL rapport, 6 februari 2017

The results of a survey to understand the blood supply systems in Western
European countries
Een inventarisatie van de bloedvoorzieningssystemen in West Europese landen.
Jim MacPherson & Martin Gorham rapport, 1 februari 2018

Verbetersignalement niercelkanker
Op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij het uitgezaaid niercelcarcinoom is
een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast
gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van
kanker. Meer gepaste inzet van dure oncolytica ziet het Zorginstituut als een cruciale stap bij de
behandeling van niercelkanker. De behandelrichtlijn bij niercelkanker loopt achter op de huidige
stand van zaken qua behandelopties. Dit kan leiden tot niet optimaal gepaste zorg.
In het rapport staan de verbeteropties beschreven die kunnen zorgen voor meer gezondheidswinst
voor mensen met kanker. Maar ook om de toegankelijkheid te waarborgen door het zo mogelijk

vermijden van onnodige kosten.
ZiNL rapport, 31 januari 2018

Patiëntveiligheid binnen de zelfstandige klinieken: een eerste dossieronderzoek.
Het rapport beantwoordt de volgende vraagstellingen: 1) Zijn er aanwijzingen in het dossier dat er
voor, tijdens of na een ingreep in een zelfstandige kliniek risico’s zijn op zorggerelateerde schade
voor de patiënt? 2) Hebben de patiënten zorggerelateerde schade ervaren en hoe tevreden zijn de
patiënten over de kwaliteit van zorg? 3) Zijn er aanwijzingen voor tekortkomingen in de kwaliteit van
de dossiervoering?
NIVEL rapport, 22 januari 2018

Rapport ‘Off-labelgebruik’ van geneesmiddelen: Verkenning van de complexiteit
en problematiek’ gepubliceerd.
Medicijnen kunnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze
voor zijn goedgekeurd. Dat noemen we ‘off-labelgebruik’ en is onder voorwaarden wettelijk
toegestaan. Dit wordt meestal gedaan wanneer er geen andere geschikte behandelmogelijkheden
zijn. Zo komt off-labelgebruik bijvoorbeeld vaak voor bij kinderen of bij ernstige ziekten waarvoor
nog geen goedgekeurde therapie bestaat. De mate waarin dit voorkomt verschilt per aandoening
maar kan omvangrijk zijn. Off-labelgebruik van medicijnen voorziet dus in een medische behoefte,
maar kan nog op meerdere punten worden verbeterd. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.
RIVM rapport, 17 januari 2018

Brief tussenstand zorginkoop Wijkverpleging
Deze brief geeft een eerste beeld van de contractering voor 2018 en een terugblik op het
contracteerproces in 2017. Een verdieping hiervan volgt in de monitor contractering wijkverpleging,
die in het voorjaar zal worden gepubliceerd. Deze eerste inventarisatie betreft vooral het perspectief
van de zorgverzekeraars. Voor de in het voorjaar uit te komen monitor contractering wijkverpleging
zullen we ook de zorgaanbieders bevragen. In deze publicatie kunnen verdergaande conclusies
worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.
NZa rapport, 15 januari 2018

Extra inzet nodig om wachttijden terug te dringen
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken er onder regie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
aan om de wachttijden in de zorg korter te maken. Wij constateren in een tussenrapportage dat op
sommige terreinen vooruitgang is geboekt, maar dat op andere terreinen nog werk aan de winkel is.
Het is onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben.
NZa rapport, 15 januari 2018

Rapportage wachttijd-projecten - Hoe staan we ervoor?
In deze publicatie laten we per project zien hoe we er nu voor staan. Eerst staan we stil bij de
uitdaging waar we voor staan. Vervolgens geven we aan welke voorwaarden wij stellen voor het
terugdringen van de wachttijden en responstijden. Ook laten we zien welke acties wij hebben
uitgevoerd in 2017 en welke acties op de planning staan voor 2018.
NZa rapport, 15 januari 2018

NZa-werkprogramma en begroting 2018

Dit werkprogramma 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gebaseerd op de Strategische
meerjarenagenda NZa 2018-2020 en de aandachtspuntenbrief van de minister van VWS. De koers en
leidende principes vormen de leidraad voor de NZa-activiteiten in 2018 (hoofdstuk 2).
Het werkprogramma definieert voor 2018 ambities en acties, waarmee er antwoord gegeven wordt
op de vraag: “Wat willen we bereiken en hoe doen we dat?”
NZa rapport, 9 januari 2018

Programma van Eisen vrijgevestigden ggz
In dit rapport staat waar een zorgaanbieder op moet letten bij het kiezen van een geschikt
softwarepakket.
LVVP rapport, 8 januari 2018

Uitwerking hoofdlijnenakkoord paramedische zorg
Op verzoek van het Ministerie van VWS is een onderzoek uitgevoerd naar de volgende vragen:
(1) welke factoren wegen patiënten af in de keuze voor paramedische zorg?
(2) hoe kan het aanbod aan patiëntervaringen paramedische zorg worden vergroot?
ARGO BV Rapport, 4 januari 2018

Thema Gezondheidsbevordering en -bescherming
Openstaande vorderingen pgb, AWBZ en Wlz 2018
Op verzoek van VWS vraagt de NZa het verloop van de openstaande vorderingen pgb uit bij de
zorgkantoren.
NZa rapport, 19 december 2018

Samenwerken in screening
Jaarlijks worden ruim 3 miljoen bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd. Deze onderzoeken
worden door de overheid aangeboden aan burgers en richten zich op de screening van borstkanker,
baarmoederhalskanker en darmkanker. De bevolkings-onderzoeken naar kanker beogen bij te dragen
aan drie overkoepelende publieke waarden: kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Er is
onderzocht op welke manier de bestuurlijke structuur van de bevolkingsonderzoeken naar kanker
beter en toekomstbestendiger ingericht kan worden. Daartoe brengt dit rapport eerst de inrichting
van de governance van de bevolkingsonderzoeken in kaart, en identificeert het een aantal
fundamentele keuzes daarbinnen.
AEF rapport, 26 november 2018

Riskant alcoholgebruik in Nederland
In deze factsheet worden landelijke cijfers gerapporteerd over riskant alcoholgebruik in de algemene
bevolking van 18 jaar en ouder. De gegevens zijn in 2016 verzameld.
Trimbos factsheet, 21 november 2018

Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek onder MBO en HBO studenten beschreven.
Ingegaan wordt op het gebruik van tabak, de e-sigaret, waterpijp, alcohol, lachgas, cannabis,
harddrugs en paddo’s.
Trimbos rapport, 25 oktober 2018

Monitor drugsincidenten 2017
De Monitor Drugsincidenten (MDI) geeft indicaties over de ontwikkelingen in drugsgerelateerde
gezondheidsincidenten in Nederland.
Trimbos factsheet, 15 oktober 2018

Kerncijfers roken 2017
De laatste cijfers over roken, stoppen met roken, meeroken en het gebruik van elektronische
sigaretten
Trimbos factsheet, 1 oktober 2018

Naleefmonitor pluimveeslachthuizen
In deze naleefmonitor zijn de bedrijfsnamen bekend gemaakt. De NVWA verwacht dat
openbaarmaking van inspectieresultaten op bedrijfsniveau bedrijven stimuleert de regels voor
dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter na te leven. Openbaarmaking kan stimulerend werken
omdat bedrijven van elkaar kunnen leren.
NVWA rapport, 19 september 2018

Sibutraminie in afslankmiddelen
Consumenten die afslankmiddelen gebruiken waar de verboden stof sibutramine in zit, lopen een
verhoogd risico op een hartaanval of een beroerte. Bovendien kan inname van hogere doseringen
dan de gebruiksaanwijzing aangeeft leiden tot ernstige bijwerkingen.
NVWA rapport, 18 september 2018

HBSC 2017 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Dit rapport bevat de nieuwste resultaten van het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
onderzoek in Nederland. Dit is een landelijk representatief onderzoek naar de gezondheid en het
welzijn van de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 11 tot en met 16. In 2017 is dit onderzoek voor
de vijfde keer uitgevoerd in Nederland.
Trimbos rapport, 4 september 2018

3e Naleefmonitor roodvleeslachterijen
In de 3e naleefmonitor zijn voor het eerst de bedrijfsnamen bekend gemaakt, zodat duidelijk wordt
hoe individuele slachterijen presteren op hygiëne en welzijn van de dieren vóór de slacht. De NVWA
verwacht dat openbaarmaking van inspectieresultaten op bedrijfsniveau bedrijven stimuleert de
regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid nog beter na te leven. Openbaarmaking kan
stimulerend werken omdat bedrijven van elkaar kunnen leren.
NVWA rapport, 29 augustus 2018

Nefitketels
Advies over de snelheid en effectiviteit van het bedrijf Nefit om de defecten van de TopLine HR cvketels te herstellen.
NVWA rapport, 8 augustus 2018

Advies ftalaten in speelgoed
In speelgoed en kinderverzorgingsproducten kunnen ftalaten zitten als weekmakers. Als kinderen
sabbelen op speelgoed dat een te hoog percentage ftalaten bevat, dan kan dit gezondheidsrisico’s

opleveren. BuRO adviseert daarom om in Nederland geïmporteerd speelgoed regelmatig te blijven
controleren op het gehalte aan ftalaten.
NVWA rapport, 17 juli 2018

Advies risico's asbest in talkhoudende producten
Begin maart 2018 zijn in enkele cosmeticaproducten asbestvezels aangetroffen. Dat was de
aanleiding voor een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in talkhoudende cosmetica. NVWA
en IL&T hebben dit uitgevoerd in de maanden april en mei van 2018. Dit advies gaat in op het
totaalbeeld van het gezondheidsrisico van asbest in talkhoudende cosmetische producten.
NVWA rapport, 13 juli 2018

Advies risico’s eierketen
De niveaus van voedselveiligheid en dierenwelzijn voor de eierproductieketen zijn in Nederland
hoog. Toch zijn er verbeteringen mogelijk die in deze risicobeoordeling worden aangegeven.
Voedselveiligheidsrisico’s worden voornamelijk bepaald door Salmonella. De consument kan hier zelf
ook wat aan doen, door eieren na aankoop te bewaren bij maximaal 7 °C.
NVWA rapport, 13 juli 2018

Gewasbescherming en gezondheid
De Gezondheidsverkenning is uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit Utrecht (IRAS) en het NIVEL.
De onderzoekers hebben geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid
van landbouwpercelen. Uit de verkenning komt het beeld naar voren dat mensen die dichtbij
landbouwareaal wonen gezonder lijken dan mensen die daar verder vandaan wonen. Er is wel een
verband aangetoond tussen sterfte aan luchtwegaandoeningen en wonen in de buurt van maïsteelt.
Het is echter nog niet duidelijk welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Meer informatie is nodig
om deze bevinding te kunnen duiden. Hetzelfde geldt voor enkele andere mogelijke verbanden
tussen bepaalde teelten en gezondheidsproblemen.
NIVEL rapport, 12 juli 2018

Strategische Verkenning Cannabispreventie
Factsheet riskant cannabisgebruik in Nederland
Factsheet Cannabispreventie
Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik door jongeren te voorkomen.
In de factsheet worden de landelijke cijfers over riskant cannabisgebruik onder volwassenen en
jongeren beschreven.
Trimbos rapport, 29 juni 2018

Opblaasbare zwembandjes
Opblaasbare zwembandjes moeten aan de Europese veiligheidseisen voldoen om het risico op
verdrinken te verkleinen. De NVWA onderzocht of opblaasbare zwembandjes op de Nederlandse
consumentenmarkt voldoen aan de eisen voor de naadsterkte. Ook zijn relevante delen van de
bijbehorende technische documenten beoordeeld.
NVWA rapport, 26 juni 2018

De staat van de voedselveiligheid
De staat van voedselveiligheid geeft een beeld van voedselveiligheid in Nederland. Op basis van bij
de NVWA beschikbare informatie en kennis. En beschrijft gevaren en risico's, de naleving in de
voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden op het gebied van voedselveiligheid.
NVWA rapport, 7 juni 2018

Consumentenmonitor Voedselvertrouwen
Onderzoek naar de consumentenbeleving van voedselveiligheid is van belang voor de identificatie
van knelpunten in het vertrouwen en de zorgen van consumenten ten aanzien van de veiligheid van
producten en productiemethoden. Inzichten in het consumentenvertrouwen in de veiligheid van
voedingsmiddelen kunnen vervolgens gebruikt worden bij het ontwikkelen van beleidsstrategieën en
risicocommunicatie. Het BuRO heeft in 2018 wederom het vertrouwen van de consument in
voedselvertrouwen gemonitord.
NVWA rapport, 7 juni 2018

TIP3 (Toezicht infectiepreventie). Infectiepreventie een kwestie van gedrag en
lange adem
In deze ronde is, naast aandacht voor infectiepreventie ook gekeken naar de uitvoering van antibiotic
stewardship, hoe de organisatie van infectiepreventie is geregeld in het ziekenhuis en naar de rol van
de raad van bestuur daarin. Ook heeft de IGJ geïnventariseerd welke rol de ziekenhuizen spelen
binnen een zorgregio.
IGJ rapport, 7 juni 2018

Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet
in Particuliere Klinieken nog beter
Voor het Toezicht op Infectie Preventie en verantwoord antibioticumgebruik/TIP heeft de IGJ in de
periode 2016-2017 31 (locaties) van particuliere klinieken onaangekondigd bezocht op basis van een
steekproef uit 410 particuliere klinieken.
IGJ rapport, 6 juni 2018

Meeroken feiten en cijfers 2016
Wat zit er in tabaksrook? Wat zijn de gevolgen van meeroken? Op welke plaatsen ondervinden nietrokende volwassenen hinder van de tabaksrook van anderen? Hoe is de bootstelling aan meeroken
bij thuiswonende kinderen? Blootstelling aan meeroken - regels en perceptie.
Trimbos infographic, 29 mei 2018

Zien drinken doet drinken?
Publiekssamenvatting
Literatuuroverzicht
Als jongeren anderen zien drinken, worden zij dan gestimuleerd ook te gaan drinken?
Wat is de invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en
gebruik van alcohol door jongeren.
Trimbos, 22 mei 2018

DIMS Jaarbericht 2017
Het DIMS is een landelijk netwerk van testlocaties in het land met als doel inzicht te krijgen in de
markt van illegale drugs. Het DIMS Jaarbericht 2017 biedt informatie over prijs en samenstelling van
bij het DIMS door consumenten aangeleverde drugs.
Trimbos rapport, 15 mei 2018

Inspectieresultaten correct gebruik voedings- en gezondheidsclaims
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een onderzoek naar etiketten en
websites van voedingsmiddelen die verkocht worden als onderdeel van een afvaldieet geconstateerd
dat veel bedrijven niet-toegestane voedings- en gezondheidsclaims gebruikten. De NVWA heeft voor
het onderzoek producten van 36 verschillende bedrijven geïnspecteerd. Bij slechts 2 bedrijven
voldeden de etiketten van alle onderzochte producten helemaal aan de regels.
NVWA rapport, 14 mei 2018

Naleefonderzoek roken inclusief resultaten risicogericht toezicht
Het naleefonderzoek is een onderdeel van de jaarlijkse voortgangsrapportage van het rookverbod
die door het ministerie van VWS naar de Tweede Kamer is gestuurd. In diezelfde
voortgangsrapportage staan ook de resultaten van het risicogerichte toezicht van de NVWA, dat zich
richt op bedrijven die de regels mogelijk nog niet naleven.
NVWA rapport, 23 april 2018

Factsheet Waterpijp
In de herziene factsheet ‘Waterpijp’ zijn de laatste prevalentiecijfers van waterpijp roken gebundeld.
Daarnaast wordt de huidige stand van (wetenschappelijke) kennis over de waterpijp samengevat en
wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot de waterpijp toegelicht.
Trimbos factsheet, 23 april 2018

Kerncijfers roken 2017
Nieuwe cijfers van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS, i.s.m. Trimbos-instituut en RIVM.
Trimbos factsheet, 20 april 2018

Opbouw ambulante GGZ
Afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018 (quickscan)
Trimbos rapport, 11 april 2018

Risicobeoordeling pluimveevleesketen
In de pluimveevleesketen kunnen risico's voor voedselveiligheid en dierenwelzijn ontstaan in
verschillende schakels van de boerderij tot consument. Kennis over deze risico's is nodig om effectief
en efficiënt toezicht te kunnen houden en uiteindelijk deze risico's te verminderen en/of te
voorkomen. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (NVWA) heeft hier onderzoek naar gedaan en
heeft haar bevindingen verwerkt in deze eerste risicobeoordeling van de pluimveevleesketen.
NVWA rapport, 28 maart 2018

Advies van BuRO maximale inname van synefrine uit kruidenpreparaten
Het ministerie van VWS heeft bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd de schadelijke
effecten van synefrine te beoordelen en of er een veilige dosis voor de inname van synefrine uit

kruidenpreparaten kan worden afgeleid.
NVWA rapport, 26 maart 2018

Advies van BuRO over MDMA in maïs
MDMA is het actieve bestanddeel van XTC. Nadat afval met MDMA is aangetroffen in een
landbouwperceel en ook maïs van dat perceel MDMA bleek te bevatten, heeft bureau
Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) onderzocht of er risico’s zijn voor de volks- en diergezondheid
na consumptie van met MDMA besmette maïs.
NVWA rapport, 8 maart 2018

Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein

Veel gemeenten kijken naar een woud van cijfers en informatie als ze hun beleid voor het sociale
domein willen beoordelen. Maar vaak zeggen deze weinig over het gewenste effect, namelijk dat de
inwoners er beter van worden. Het Kwaliteitskompas is een uitkomst.
NJI rapport, 13 april 2018

Werkprogramma 2018 Integraal werken in de wijk

Het rapport beschrijft wat er sinds 2016 is gedaan op het gebied van 'integraal werken in de wijk' en
waar op voort wordt gebouwd.
NJI rapport, 6 april 2018

Van gebiedsregisseur tot informatieanalist

Integraal werken in de wijk betekent nieuwe (andere) vormen van samenwerken en werkwijzen in
het sociaal domein. Afgelopen jaar werden in diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’
mooie praktijkvoorbeelden gezien die de moeite van het delen waard zijn. Een aantal van deze
voorbeelden zijn geportretteerd en vertellen hun verhaal in deze publicatie.
NJI rapport, 6 april 2018

Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk

Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is de
dagelijkse praktijk van sociale wijkteams/netwerken. Wat betekent dat voor de kennis –
zowel de algemene als specifieke – waarover wijkteams/netwerken moeten beschikken?
Én hoe maken we ontbrekende kennis toegankelijk? Deze bouwstenen zijn getoetst aan landelijk
beschikbare kennis en zijn voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams/netwerken en
hun professionals. Dit geeft een rijke, niet uitputtende verzameling, die dient als hulpbron voor
wijkteams/netwerken om hun kennis te bepalen en te ontwikkelen.
NJI rapport, 3 april 2018

Erasmus+ blikopener

Elk jaar nemen duizenden jongeren deel aan een internationaal project in Nederland of ergens in het
buitenland. De ontmoeting met jongeren uit andere landen brengt heel wat teweeg. De ervaringen
die ze tijdens zo’n project opdoen, zijn onbetaalbaar en zullen hen lang bijblijven.
Een goede omkadering voor, tijdens en na het project ondersteunt deze jongeren in hun leerproces
en draagt bij tot een succesvolle interculturele ontmoeting. Met deze publicatie willen we een flink
steentje bijdragen aan het opzetten van een succesvol leertraject.
NJI rapport, 1 april 2018

Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld (Monitor
Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld)

Deze factsheet gaat over hoe je als gemeente kunt bevorderen dat professionals in staat zijn tijdig
signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op te vangen en adequaat te handelen. Dit
vraagt in veel gevallen om deskundigheidsbevordering. Een belangrijke invalshoek daarbij is de
invoering van de (wettelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
NJI rapport, 29 maart 2018

Social Impact Bond Jongvolwassenen

De Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen is door een aantal gemeenten ontwikkeld met als doel
jongeren in een kwetsbare positie betere kansen te bieden in onze samenleving. De gemeente werkt
hierbij samen met investeerders en een consortium uitvoeringsorganisaties om jongeren met
problemen op verschillende leefgebieden integrale ondersteuning te bieden.
NJI rapport, 26 maart 2018

High Five Quality Scan

Met de High Five Quality Scan, instrument voor reflectie en evaluatie op basis van het Europees
kader voor kwaliteit, kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s
hun interne kwaliteit op vijf thema’s evalueren en verbeteren. De thema's zijn: toegankelijkheid,
personeel en werkomstandigheden, curriculum, monitoring en evaluatie en beleid en financiering.
Deze worden gerelateerd aan de landelijke pedagogische kaders en curricula en het pedagogisch
beleid van de organisatie.
NJI rapport, 16 maart 2018

Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse
mbo-studenten
Het Bestuurlijk Overleg VSV Rijnmond te onderzoeken of de aansluiting van (jeugd)hulpverlening in
de wijkteams en de ondersteuning op de mbo’s in de regio Rijnmond effectiever kan. De mening van
de mbo-studenten wordt daarbij belangrijk gevonden. Dit onderzoek geeft, conform de opdracht van
de werkgroep zorg, inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbostudenten (entreeopleiding t/m niveau 4) in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en
(jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.
NJI rapport, 13 maart 2018

Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking
met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?
In het kader van passend onderwijs en de transitie van de zorg voor jeugd werken gemeenten,
jeugdhulpinstellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs door het hele land op
verschillende manieren en met verschillende intensiteit met elkaar samen. Onder andere via de
Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut ontstaat er regionaal
steeds meer beeld over hoe het met die samenwerking gesteld is en wat samenwerking voor
leerlingen, ouders, scholen, jeugdhulpinstellingen, samenwerkingsverbanden en gemeenten
oplevert. Landelijk gezien is nog onvoldoende zicht op welke vorm de samenwerking gekregen heeft.
Als eerste stap heeft het Nederlands Jeugdinstituut eind 2017 de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen. Deze vindt u in dit
document.
NJI rapport, 13 maart 2018

Opgroeien en opvoeden in armoede

Deze publicatie beschrijft de leefsituatie van kinderen in armoede en de gevolgen op hun
welbevinden. Ook wordt de beleving van kinderen in armoede en hun ouders geschetst.
NJI rapport, 13 maart 2018

Participatie van jongeren met psychische problemen

Deze publicatie bevat informatie, praktijkvoorbeelden en tips over hoe lokale voorzieningen kunnen
bijdragen aan de participatie van jongeren met mentale problemen. De adviezen zijn gebaseerd op
de peerlearning 'Participation of young people with mental health issues' die in 2016 en 2017 met
negen Europese landen plaatsvond.
NJI rapport, 13 maart 2018

Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
Sinds 1 januari 2018 heeft Nederland de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang/ IKK. Wat kan de
ondernemer verwachten aan ‘pedagogische winst’? Uit de wet IKK heeft het NJi drie maatregelen
geselecteerd die veel impact hebben, met name op de babyopvang. De notitie geeft kort een aantal
wetenschappelijke inzichten op een rij, aangevuld met reacties van zes professionals die deze
maatregelen moeten uitvoeren
NJI rapport, 6 maart 2018

Bezieling en bereikbaarheid
Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS en de gemeente Twenterand de
Scanner Lokaal Drugsbeleid uitgevoerd. Met de scanner is de aard en omvang van de
drugsproblematiek in Twenterand in kaart gebracht met speciale aandacht voor de harddrug GHB. In
het rapport worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan waarmee de gemeente de komende
tijd aan de slag gaat.
Trimbos rapport, 15 februari 2018

RIVM rapport 2015-0100 'Silicone breast implants in the Netherlands - A market
surveillance study'
Het RIVM heeft in opdracht van de IGJ i.o. onderzoek gedaan naar de technische documentatie van
siliconen borstimplantaten op de Nederlandse markt.
IGJ/RIVM rapport, 12 februari 2018

Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2017
Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) bevat met de laatste cijfers over het gebruik
van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid
en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast.
Het Jaarbericht van de NDM is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC).
Trimbos rapport, 23 januari 2018

Langdurige klachten na ecstasygebruik
Een verkenning van ecstasy-gerelateerde hallucinogene perceptiestoornis en depersonalisatie op
basis van literatuur, dossieronderzoek en interviews met patiënten
Trimbos rapport, 23 januari 2018

Rapport - Jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap Wafz 2016.
Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie voor
Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting over het aantal zwangerschappen dat in 2016 werd
afgebroken.
IGJ rapport, 17 januari 2018

Thema Sport
Monitor Sportief wedstrijdgedrag
Hoe sportief verlopen (amateur) sportwedstrijden? De monitor Sportief Wedstrijdgedrag geeft een
beeld van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat plaatsvindt tijdens diverse
sportwedstrijden.
Mulier instituut rapport, 21 december 2018

1-meting Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs secundair
onderwijs
In deze 1-meting is in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet
onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd.
Mulier instituut rapport, 18 december 2018

Rapportage Sport 2018
De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier
Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en
ontwikkelingen hebben gebundeld en becommentarieerd.
SCP rapport, 12 december 2018

Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) editie 2018
Het rapport beschrijft de tijdsbesteding van Nederlanders, maar analyseert ook de achtergronden.
De nadruk in het rapport ligt op de samenhang tussen tijdsbesteding en de kwaliteit van leven en de
verschillen tussen mensen in verschillende levensfasen.
SCP rapport, 7 december 2018

VSK monitor
Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport
is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van
sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen
voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport
doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het
noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.
Mulier instituut rapport, 13 november 2018

SBB-monitor
Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van
het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches en
Sportimpulsprojecten. De SBB Monitor is opgesteld door het Mulier Instituut met subsidie van het

ministerie van VWS. In een slotbeschouwing wordt teruggeblikt op de ontwikkelingen in de
afgelopen zes jaar.
Mulier instituut rapport, 13 november 2018

NL zwemveilig: toezichthouders rapport wet-en regelgeving
Als onderdeel van het project NL Zwemveilig is, door het Mulier Instituut en in opdracht van de
stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), onderzoek gedaan naar het toezichthouden bij het
zwemmen in Nederland. Deze publicatie is bedoeld om op een toegankelijke manier inzicht te bieden
in de wijze waarop in Nederland het toezichthouden wettelijk is vastgelegd en georganiseerd.
Mulier instituut rapport, 12 november 2018

Consumentenuitgaven sport
Het factsheet is gebaseerd op data van het Nationaal Sport Onderzoek 2018. Voor dit onderzoek is in
mei 2018 via het panel van GfK een representatieve groep van 2.351 Nederlanders van 15-79 jaar
ondervraagd. De belangrijkste inzichten zijn: zeventig procent van de Nederlandse huishoudens geeft
in 2018 geld uit aan sport.
Mulier instituut factsheet, 1 november 2018

Contributiemonitor sport
Het Nederlandse verenigingsleven is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Dit uit
zich in lage contributies die verenigingen aan hun leden vragen. Door de financiële crisis en
bezuinigingen bij de overheid, zijn er zorgen over de betaalbaarheid van het lidmaatschap. Het
Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) willen met de Contributiemonitor
op een eenduidige en overzichtelijke manier de contributiehoogtes en toegangsprijzen van
zwembaden en ijsbanen in Nederland volgen en hierover beleidsrelevante kennis ontwikkelen.
Mulier instituut rapport, 1 november 2018

Erkende interventies
Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de bekendheid van erkende sport- en
beweeginterventies bij potentiële gebruikers, hun behoefte om erkende sport- en
beweeginterventies in te zetten en de achterliggende factoren in kaart te brengen die een rol spelen
bij het al dan niet inzetten van een erkende interventie in de sport- en beweegsector, om
aanbevelingen te formuleren voor het verbeteren van de bekendheid en inzet van erkende sport- en
beweeginterventies.
Mulier instituut rapport, 18 oktober 2018

Acceptatie LHBTI
Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen, in opdracht van de ministeries van OCW en
VWS, een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de
(georganiseerde wedstrijd)sport. Om te zien hoe het is gesteld met de acceptatie van seksuele
diversiteit in de sport en welke ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld ten opzichte van eerdere
metingen (2008, 2010 en 2013), voerde het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF in 2017/2018
een vervolgmeting uit.
Mulier instituut rapport, 10 oktober 2018

Evaluatie beleidskader sportevenementen
Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren.
Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt
informatie om het beleidskader aan te scherpen.
Mulier instituut rapport, 3 oktober 2018

Toolbox Gehandicaptensport
De toolbox is bedoeld voor professionals die op lokaal of regionaal niveau vraag en aanbod
afstemmen op het gebied van gehandicaptensport of die de sport- en beweegdeelname van mensen
met een lichamelijke beperking willen stimuleren. Met behulp van de toolbox kunnen zij het
onderzoek zelfstandig uitvoeren.
Mulier instituut rapport, 20 september 2018

Werkzame elementen van beweeginterventies voor 55-plussers
Het rapport geeft handvatten aan gemeenten en professionals die werken voor gemeenten om
ouderen, door de inzet van interventies, te stimuleren om te gaan en blijven bewegen.
Kenniscentrum Sport rapport, 1 september 2018

Inzicht in cijfers jeugd met een beperking
Rapportage met cijfermatige informatie over kinderen met een beperking.
Kenniscentrum Sport rapport, 30 juli 2018

Evaluatie Erkenning van Interventies
Uit de evaluatie van het erkenningstraject in 2017 en 2018 blijkt dat professionals de databanken
met erkende interventie zinvol en nuttig vinden. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit,
effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie. Minder positief zijn de
professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende
interventies onder beleidsmakers o.a. bij gemeenten.
KC Sport rapport, 14 juni 2018

Whitepaper jeugd en overgewicht
Het tegengaan van overgewicht bij kinderen en jongeren is een ingewikkelde uitdaging en staat in
alle gemeenten op de agenda. Deze whitepaper biedt gemeenten inspiratie voor een effectieve
aanpak, waar sport en bewegen onderdeel van is.
KC Sport rapport, juni 2018

Verenigingsmonitor Jaarbericht 2017
De Verenigingsmonitor brengt op een groot aantal thema’s het functioneren van sportverenigingen
in beeld. Het Jaarbericht 2017 is een tweede rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de
belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden
gepresenteerd. Op deze manier worden de belangrijkste ontwikkelingen bij verenigingen gevolgd en
inzichtelijk gemaakt, deels gebaseerd op de verschillende kengetallen en indicatoren voor het
sportverenigingsleven.
Mullier Instituut rapport, 1 mei 2018

Onze sport is booming. Een casestudie naar de opkomst van padel, beachvolleybal
en boulderen
De vraag die in dit onderzoek centraal stond is: Wat zijn voorspellende factoren voor de verankering
van nieuwe sporten in Nederland?
Mullier instituut, maart 2018

Een verkenning van de juridische mogelijkheden voor gegevensverstrekking voor
versterking van de dopingbestrijding.
In het kader van de nieuwe regelgeving voor de Dopingautoriteit is onderzoek uitgevoerd naar de
juridische mogelijkheden voor gegevensverstrekkingen tussen enerzijds de Dopingautoriteit en
anderzijds Douane, IGZ, NVWA, politie, FIOD en het OM.
Net2Legal Consultants rapport, 16 januari 2018

Thema Welzijn
Over dit thema zijn nog geen rapporten verschenen.

Thema Jeugd
Verkenningen suïcidemeldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
kansen voor preventie’
In 2017 zag de IGJ een toename van het aantal meldingen van suïcides bij jeugdigen. Dat ook zoveel
jonge mensen een eind maken aan hun leven is schokkend en roept vragen op. De IGJ besloot de
informatie over meldingen te analyseren om kijken of daar aanknopingspunten uitkwamen voor
preventie. Deze factsheet geeft een overzicht van onze cijfers en een schets van de kenmerken van
suïcides bij jeugdigen. Ook wordt beschreven welke acties worden ingezet naar aanleiding van de
toename van suïcides in 2017.
IGJ rapport, 21 december 2018

Leeftijdsgrenzen - Betere kansen voor kwetsbare jongeren
De RVS geeft in haar advies een overzicht van de overwegingen die hebben geleid tot de huidige
leeftijdsgrenzen in zorg en ondersteuning, onderwijs, werk en inkomen en het jeugdstrafrecht. De
RVS presenteert in haar advies een afwegingskader waarin de verschillende overwegingen die spelen
bij een leeftijdsgrens expliciet worden gemaakt. Dit vanuit de gedachte dat goed doordachte en
afgewogen leeftijdsgrenzen de kwaliteit van de wetgeving kunnen verhogen.
RVS rapport, 1 juni 2018

Rapport - "Prinses Maxima Centrum en Shared Care Centra samen klaar voor
goede kinderoncologische zorg"

Met dit onderzoek onderzocht de inspectie of de SCC’s voldoen aan de vereisten voor goede zorg van
kinderen met een oncologische diagnose en of de SCC’s en het PMC samen voldoen aan de minimale
vereisten.
IGJ rapport, 25 april 2018

Zo thuis mogelijk opgroeien: Eén jaar toezicht op kleinschalige jeugdhulp met
verblijf

Dit rapport bevat de bevindingen van het toezicht bij 49 aanbieders van gezinsgerichte en
kleinschalige jeugdhulp. Ruim de helft van de aanbieders is gezinshuis. De overige aanbieders zijn
zorgboeren of bieden andere vormen van kleinschalige jeugdhulp.
IGJ rapport, 16 april 2018

De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys

Doel van dit onderzoek was om te bepalen in hoeverre de aanbieders kwalitatief goede
gespecialiseerde hulp bieden aan deze jeugdigen. Omdat er geen overzicht was van
jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van
loverboys, heeft de inspectie dit door middel van een vooronderzoek in kaart gebracht.
IGJ rapport, 29 maart 2018

Evaluatie jeugdwet

Deze evaluatie richt zich op de beantwoording van de volgende vragen: 1) Hoe wordt de Jeugdwet in
de praktijk uitgevoerd? 2) Bewegen de resultaten zich in de beoogde richting van de nagestreefde
transformatiedoelen en in hoeverre dragen de gemeenten daaraan bij? 3) Welke mogelijkheden zijn
er om de implementatie van de Jeugdwet te verbeteren en mogelijke knelpunten die in de
uitvoeringspraktijk spelen, op te lossen? 4) Biedt de Jeugdwet een doelmatig wettelijk kader voor
jeugdigen en gezinnen die jeugdhulp of bescherming behoeven en de te realiseren transformatie?
Lijken er bijstellingen van de wet nodig en zo ja welke mogelijkheden zijn er om dit kader te
verbeteren?
NIVEL rapport, 30 januari 2018

Overige rapporten
Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief
Rapport waarin RIVM en VWS de prestatie van gezondheid en zorg vergelijken met 11 nabijgelegen
Europese landen.
RIVM rapport, 29 juni 2018

De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2017
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de monitorstudie naar werkbeleving van zorgverleners en
werkomstandigheden die samenhangen met de aantrekkelijkheid van het werk, zoals de ervaren
autonomie in het werk, sociale steun van collega’s en leidinggevenden, werkdruk, scholing,
ontplooiingsmogelijkheden en ervaren waardering.
NIVEL rapport, 15 juni 2018

Ziektelast in de praktijk – de theorie en praktijk van het berekenen van ziektelast
Wat is de definitie van het begrip ziektelast? Welke rechtvaardigheidsopvattingen liggen daar aan ten
grondslag? En hoe kan ziektelast bepaald worden? Met bijgaand rapport laat het Zorginstituut
gedetailleerd zien hoe een ziektelastgetal tot stand komt én hoe het gebruikt kan worden bij de
beoordeling van zorg bij toelating tot het basispakket. Het begrip ziektelast beschrijft hoe goed of
slecht de gezondheid van een patiënt is in vergelijking tot die van patiënten met een andere
aandoening of gezonde mensen. Hoe ernstiger de aandoening is, hoe hoger de ziektelast.
ZiNL rapport, 5 juni 2018

Wmo toezicht 2017
Op basis van artikel 6.2, tweede lid, van de Wmo 2015, is de IGJ gehouden om jaarlijks aan de
minister te rapporteren over de uitvoering van dit toezicht door de gemeenten en de effecten
daarvan en het niveau van de maatschappelijke ondersteuning.
IGJ/DMO rapport, 23 mei 2018

Jaarbeeld IGJ i.o. 2017 en Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) 2017
Het Jaarbeeld 2017 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het Klachtbeeld 2017
van het Landelijk Meldpunt Zorg zijn digitaal beschikbaar. Zie www.igj.nl
IGJ rapport, 16 mei 2018

Participatiemonitor
Het belangrijkste doel van de participatiemonitor is het beschrijven van ontwikkelingen in de wijze en
mate van maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking, mensen met
een verstandelijke beperking, ouderen en de algemene bevolking (als referentiegroep) in Nederland.

Dit is een tabellenbijlage bij het rapport Participatiemonitor
NIVEL rapport, 16 mei 2018

A study on the uptake and impact of the EU action plan on organ donation and
transplantation (2009-2015) in the EU member states
Deze studie beoogt de opname en impact van het actieplan in de Lidstaten te evalueren en
presenteert een eindevaluatie van het actieplan. Ook geeft het een overzicht van de inspanningen
die zijn geleverd tijdens de actieperiode.

De aantrekkelijkheid van werken in de zorg 2017
Tweejaarlijkse rapportage. Cijfers en trends voor verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en
praktijkondersteuners huisartsenzorg. Zij zijn er trots op in de zorg te werken, gaan met plezier naar
hun werk en vinden het inhoudelijk leuk. Toch staat de aantrekkelijkheid onder druk. Meer
personeel, meer gelijkwaardigheid en waardering is nodig. Minder werkdruk, administratieve lasten
en regels maken het werk aantrekkelijker.
NIVEL rapport, mei 2018

FACTOR study
NIVEL rapport, 27 maart 2018

Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein
Het Jaarbeeld van de samenwerkende rijksinspecties (IGJ i.o., IvhO, IJ&V, ISZW) – Toezicht Sociaal
Domein – staat geheel in het teken van mensen die de zorg en ondersteuning vanuit het sociaal
domein nodig hebben.
Samenwerkende Rijksinspecties, 16 april 2018

Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van
mensen met een handicap
Het College voor de Rechten van de Mens monitort de naleving van het VN verdrag in Nederland.
Daarbij zet het College verschillende instrumenten in, waaronder kwantitatieve indicatoren. Het gaat

daarbij om indicatoren die relevante informatie geven over de mate waarin mensen met een
beperking in Nederland genieten van hun mensenrechten op het gebied van zelfstandig wonen, werk
en deel uitmaken van de maatschappij. In dit onderzoek zijn indicatoren gemeten over het jaar
2016/2017.
NIVEL rapport, 5 april 2018

Monitor overstapseizoen 2017-2018
Een onderzoek naar informatievoorziening door de zorgverzekeraar, potentiële
overstapbelemmeringen voor verzekerden en de zorgverzekeraar als zorgadviseur.
NIVEL rapport, 1 maart 2018

Een bijdrage ontvangen voor opleiden in de zorg? Dat regelt u zo!
In dit overzicht ziet u hoe u in acht stappen een zogenoemde beschikbaarheidbijdrage kunt
aanvragen voor een (medische) vervolgopleiding.
NZa rapport, 13 februari 2018

In openheid leren van meldingen 2016-2017
De IGJ maakt dit overzicht openbaar van het aantal meldingen die de inspectie heeft gekregen in
2016 en de eerste helft van 2017 over: ziekenhuizen, particuliere klinieken, abortusklinieken,
revalidatiezorg (de sector die medisch specialistische zorg biedt), verpleeghuiszorg en thuiszorg.
Daarnaast staat in dit overzicht hoeveel bestuurlijke boetes ze heeft opgelegd en hoeveel
tuchtklachten er waren in heel 2016. Tot slot legt de inspectie in dit document uit wat ze doet als ze
een melding krijgt.
IGZ rapport, 25 januari 2018

Zorgpact: samen op weg naar beter door verbinding onderwijs, zorg en overheid
Overal in het land slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan
de zorg van de toekomst en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In 2015 is het
Zorgpact gestart om deze regionale samenwerking te stimuleren en faciliteren.
Platform31 rapport, januari 2018

