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Deze quickscan bevat een voor u relevante selectie uit de begrotingsstukken die 
gepresenteerd zijn op Prinsjesdag: 
 

- Begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (persbericht) 
 
Als bijlage ontvangt u tevens een overzicht met de behandeldata van alle 
begrotingen in de Tweede en Eerste Kamer. Al deze momenten bieden volop kansen 
om actie te ondernemen in het kader van uw belangen. Graag nemen we eind deze 
week of begin volgende week contact met u op over de kabinetsplannen en 
eventuele acties.  
 
Mocht u in de tussentijd vragen hebben dan helpen wij u natuurlijk altijd graag. 
 
 
NB. De genoemde paginanummers bij de selecties zijn de paginanummers zoals vermeld in de 
opmaak van het document. Deze paginanummers worden ook aangehouden bij de technische 
vragenrondes van de Kamers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/het-kabinet-investeert-in-coronabestrijding-pandemische-paraatheid-en-jeugdzorg
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

Passage uit de begroting met bijbehorende paginanummers 

2. Beleidsagenda 
2.1. Beleidsprioriteiten 
Zorg nu en in de toekomst 
Pandemische paraatheid p. 7 
De huidige crisis heeft laten zien dat er vraagstukken liggen over de manier 
waarop de (publieke) gezondheidszorg is voorbereid op onverwachte situaties. De 
noodzakelijke samenwerking over de domeinen heen, in de regio, en waar nodig 
nationaal, waarbij ook de sturende hand van de overheid nodig bleek, is tijdens de 
coronacrisis goed van de grond gekomen. De inzet moet zijn om dit vasthouden en 
te benutten voor andere uitdagingen. Dat geldt eveneens voor de inzet van 
digitaal ondersteunde zorg en e-health toepassingen. Ook is het delen van 
gegevens, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van (niet-)ziekenhuisbedden, 
tussen zorgaanbieders in de regio en met de GGD-en en het RIVM essentieel 
gebleken voor het kunnen hanteren van een pandemie. Voor de langdurige zorg 
gaat het ook om voldoende (toepassing van) kennis omtrent infectiepreventie in 
de instellingen en voor de ondersteuning vanuit thuis. 
 
Zorg voor de toekomst (p. 7-8) 
 
De coronacrisis heeft ons allereerst laten zien dat gezondheid, sociaal contact en 
welbevinden basisbehoeften zijn voor iedere Nederlander. De coronacrisis heeft in 
verschillende opzichten de kracht van onze zorg opnieuw getoond. We hebben 
veel professionele en betrokken zorgprofessionals en bestuurders gezien die 
maximaal deden wat nodig was om coronapatiënten op te vangen en te 
verplegen, in het ziekenhuis, in instellingen voor langdurige zorg en bij mensen 
thuis. Door het aanblijven van de pandemie, de extra zorg die dit heeft gevraagd, 
en het oplopend ziekteverzuim onder zorgprofessionals, kwam de zorgcontinuïteit 
onder druk te staan. De samenwerking tussen zorgorganisaties kreeg een sterke 
impuls: partijen konden de crisis niet alleen aan, hadden elkaar nodig om de crisis 
het hoofd te bieden en zochten elkaar op in informele netwerken en formele 
verbanden. Het organiserend en aanpassingsvermogen van (de partijen in) de 
sector is van grote waarde gebleken. Datzelfde geldt voor de inzet van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Ook kwamen er veel maatschappelijke initiatieven 
van de grond om de gevolgen van de crisis en de genomen maatregelen te 
verzachten, bijvoorbeeld voor jongeren en kwetsbare ouderen. 
 
Waar de zorg in crisistijd zich kenmerkt door schaarste, zal dat in de komende 
jaren en decennia niet anders zijn. De komende jaren zal de vraag naar zorg onder 
druk van de vergrijzing en technologische mogelijkheden immers sterk blijven 
toenemen. De groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers kan 
geen gelijke tred houden met deze groeiende zorgvraag. Om de toegankelijkheid, 
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kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te borgen is het nodig om de zorg 
toekomstbestendig te maken. Want de zorg moet nu, maar ook in de toekomst 
beschikbaar blijven: thuis, in de buurt of digitaal als het kan, verder weg door een 
gespecialiseerd team in een (digitaal) ziekenhuis of instelling als het nodig is. Het 
gaat om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek met als kern: 
voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis); 
en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). 
 
Als de urgentie (‘het waarom’) steeds duidelijker wordt, de richting van de 
noodzakelijke verandering (‘het wat’) steeds breder gedragen, is het aangewezen 
te bepalen ‘hoe’ we de transformatie verder brengen en wat daar nationaal, 
regionaal en lokaal voor nodig is. De nota Zorg voor de Toekomst stelt dat het 
essentieel is in te zetten op: (1) preventie en gezondheid, (2) samenwerking, 
coördinatie en regie en (3) zorgvernieuwing en werkplezier voor de 
zorgprofessionals. 
 
(…) 
 
Zorg vanuit regie en samenwerking (p. 9) 
 
Om samenwerking te verstevigen werkt het zorgveld al een aantal jaar aan de 
beweging van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Door kennis te delen en partijen 
met elkaar te verbinden. In 2022 richten we ons op het kennisplatform, houden 
van expertgroepen en bijeenkomsten, verstevigen van het regionetwerk en de 
vorming van communities, het delen van praktijkvoorbeelden, en een leergang 
over transformatie in de zorg. 
 
De Juiste Zorg op de Juiste plek is een belangrijke pijler in de afspraken die met vijf 
sectoren in de curatieve zorg voor 2019-2022 zijn gesloten. Afgesproken is dat in 
elke regio’s de toekomstige uitdagingen in beeld worden gebracht en gezamenlijk 
aangepakt. Hierbij ligt een speciale verantwoordelijkheid bij de inkopende partijen 
(zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten). De schaarste maakt dat we de 
vrijblijvendheid voorbij zijn. Dat vraagt om meer sturing en toezicht op de 
noodzakelijke samenwerking. Het vraagt ook om meer congruentie in de 
verschillende regio-indelingen, binnen en buiten de zorg. 
 
Samenwerking tussen de financiers van zorg is ook nodig om de werkzaamheden 
van professionals uit de verschillende domeinen (Zvw, Wlz, Jeugdwet en Wmo) 
goed op elkaar af te stemmen en de overgang van zorg en ondersteuning van het 
ene naar het andere domein zo goed mogelijk te laten verlopen. Die 
samenwerking moet niet ondanks, maar dankzij wet- en regelgeving plaatsvinden, 
gericht op wat mensen nodig hebben om zo goed mogelijk te functioneren en deel 
te nemen aan samenleving. Dat vereist een beweging uit de silo’s naar de 
samenwerking, zoals ook tijdens de crisis gebeurde. Goede voorbeelden wijzen de 
weg en via inkoop en bekostiging kan nog meer gestuurd worden op de juiste zorg 
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op de juiste plek. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wijkverpleging, waar meer wordt 
ingekocht op samenwerking als een team in de wijk en waar niet-planbare zorg in 
de avond, nacht en het weekend als systeemfunctie wordt ingekocht en bekostigd. 
 
(…) 
 
Zorgvernieuwing en zorgprofessionals (p. 11 – 12) 
 
De coronacrisis heeft nogmaals laten zien hoe waardevol het werk is van 
zorgprofessionals, maar ook hoe zwaar het kan zijn. Zorgprofessionals hebben de 
afgelopen anderhalf jaar dag en nacht gewerkt om goede zorg te blijven bieden, 
onder soms moeilijke omstandigheden. De huidige crisis laat zien dat de 
beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals een 
randvoorwaarde is voor het kunnen leveren van goede zorg. Datzelfde geldt voor 
mantelzorgers. We hebben grote waardering voor de tomeloze inzet van de vele 
zorgprofessionals. Dit hebben we onder andere laten zien met een financiële 
waardering in de vorm van een bonus. Daarnaast hebben we met verschillende 
maatregelen, zoals «Extra handen voor de zorg» en de Nationale Zorgklas, erop 
ingezet om zorgprofessionals zoveel mogelijk te ondersteunen (Kamerstukken II, 
2020/2021, 31765, nr. 566). De coronacrisis heeft een enorme impact op 
zorgprofessionals. De druk op de zorg is ook nu nog hoog. Op de korte termijn is 
het daarom nodig om zorgprofessionals voldoende mogelijkheden te kunnen 
bieden om te kunnen herstellen. De VenVN en FMS hebben samen het initiatief 
genomen voor een herstelplan. De komende periode bepalen we met de 
veldpartijen hoe we deze kunnen implementeren. 
 
Om de druk op te zorg te verlichten is het noodzakelijk om continue voldoende 
gekwalificeerde zorgprofessionals op te leiden die breed en flexibel inzetbaar zijn. 
Tevens is het van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen in de zorg willen 
gaan en willen blijven werken en dat daarbij zo goed mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare capaciteit. Het behoud van zorgprofessionals vraagt 
om een prettige en veilige werkomgeving met veel aandacht voor een goede 
sfeer, flexibele werktijden, mogelijkheden voor ontwikkeling en tijd voor 
persoonlijk contact met cliënten en patiënten met een minimum aan ervaren 
regeldruk. Het is belangrijk dat zorgprofessionals zelf daar vorm aan kunnen 
geven. Dit vraagt goed werkgeverschap, met ruimte voor zeggenschap. Onder 
andere met het Actieprogramma Werken in de Zorg hebben we een bijdrage 
geleverd aan een intensivering van de inspanningen om voldoende medewerkers 
te werven, scholen en behouden (Kamerstukken II, 2020/2021, 29282, nr. 416). 
Deze inspanningen blijven naar de toekomst toe van belang. 
 
Tot slot is het van cruciaal belang dat de tijd van zorgprofessionals efficiënt wordt 
benut, met minder regeldruk en door het werk waar nodig en mogelijk anders 
vorm te geven. Vernieuwing in de manier van werken is nodig om professionals 
het werkplezier te laten behouden. De inzet van technologie kan hier een 
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belangrijke bijdrage aan leveren. Van de coronacrisis hebben we geleerd dat 
digitaal ondersteunde zorg en e-health toepassingen in de praktijk de druk op de 
zorg kunnen verkleinen. Zorgaanbieders, cliënten en hun naasten hebben zo de 
toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren en zorgvernieuwing heeft een 
belangrijke impuls gekregen. Innovatie via ehealth kan helpen om zorg meer 
persoonlijk en dichter bij huis of thuis te kunnen blijven verlenen. Deze 
technologie zorgt dat een zorgverlener op het juiste moment over de juiste 
informatie beschikt en kan zorgen voor meer tijd voor een patiënt. Voorbeelden 
hiervan zijn: beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. 
Deze beweging ondersteunen we met de Wet gegevensuitwisseling in de zorg 
(Wegiz) die in mei 2021 aan uw Kamer is verstuurd, waarbij wordt gestreefd naar 
een grote kwaliteitsslag in de digitale gegevensuitwisseling. In 2022 zetten we 
onder meer in op zorg op afstand met inzet van digitale toepassingen via de 
aanbieders. 
 
De opgave en uitdagingen vragen aanpassingen van alle betrokken partijen in de 
zorg. Het is daarom onverminderd van belang om te komen tot een zorgstelsel dat 
rekening houdt met de toekomst. De zorg en ondersteuning toegankelijk, 
betaalbaar en van goede kwaliteit houden is essentieel. Zodat iedereen de zorg en 
ondersteuning krijgt die nodig is, nu en in de toekomst. 
 
2.2. Belangrijkste beleidsmatige mutaties (p. 17) 

 

 
 

3. Beleidsartikelen 
3.1 Artikel 2 Curatieve zorg 
C. Beleidswijzigingen 
 
Wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking (p. 47-48) 
Begin 2021 is het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking bij externe 
partijen geconsulteerd. Vanwege de demissionaire status van het kabinet is dit 
wetsvoorstel niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Gemeenten, 
zorgverzekeraars en zorgkantoren zoeken steeds vaker de samenwerking op om 
de zorg rondom de burgers die zorg nodig hebben zo goed mogelijk te regelen. 
Deze domein-overstijgende samenwerking kan leiden tot betere zorg in de 
thuisomgeving, waardoor in potentie een intramurale opname in de Wlz is te 
voorkomen of in ieder geval is uit te stellen. Door deze samenwerking kunnen ook 
crisissituaties voorkomen worden, doordat zorg eerder opgeschaald kan worden. 
Voor zorgkantoren is investeren in een ander domein op basis van de huidige Wlz 
en in combinatie met de in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 
geregelde bestedingsmogelijkheden van de middelen vanuit het Fonds langdurige 
zorg (Flz), niet mogelijk. Met dit wetsvoorstel wordt middels een aanpassing van 
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de Wlz geregeld dat de uitvoeringstaken van de zorgkantoren verbreed worden, 
zodat zij de mogelijkheid krijgen te investeren in preventieve maatregelen. Het 
doel van het wetsvoorstel is om domein-overstijgende samenwerking tussen een 
aantal ‘zorgdomeinen’ te vergemakkelijken om zo duurdere en zwaardere zorg te 
voorkomen of tenminste uit te stellen. 
 
Naast de aanpassingen in de Wlz wordt ook een aanvulling van de Wmg 
voorgesteld. Hierdoor komt er een wettelijke grondslag voor aanvullende 
bekostiging van de geleverde zorg, naast de persoonsvolgende bekostiging per 
cliënt. Zorgkantoren hebben op basis van de cliëntvolgende bekostiging te 
beperkte mogelijkheden om bijzondere maatregelen via de bekostiging per cliënt 
in te kopen. De bijzondere maatregelen zijn bij specifieke cliëntgroepen of in 
bijzondere omstandigheden wel nodig om zorg te leveren, maar zijn afzonderlijk 
niet als zorg aan te merken en bovendien niet toe te rekenen aan individuele 
cliënten. 
 
D. Budgettaire gevolgen van beleid (p. 49-51) 
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Budgetflexibiliteit 
 
Subsidies  
Van het beschikbare budget voor 2022 van € 372,7 miljoen is 97,2% juridisch 
verplicht. Het betreft diverse subsidies op het gebied van kwaliteit en 
(patiënt)veiligheid, subsidies ter bevordering van de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg en subsidies die de werking van het stelsel 
bevorderen. 
 
Opdrachten  
Van het beschikbare budget voor 2022 van € 109,6 miljoen is 99,2% juridisch 
verplicht. Het betreft diverse opdrachten op het gebied van kwaliteit en 
(patiënt)veiligheid en opdrachten die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
de zorg en de werking van het stelsel moeten bevorderen. 
 
 
(…) 
 
Eerstelijnszorg (p. 54) 
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VWS stelt in 2022 € 13,9 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies 
ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
eerstelijnszorg. 
 
Voor de uitvoering van de bestuurlijke afspraken paramedische zorg is voor de 
periode 2019–2022 in totaal € 15 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag zal € 10 
miljoen worden weggezet via ZonMw voor het bevorderen van kwaliteit 
(zorgstandaarden en richtlijnen), transparantie, kennis en onderzoek. De overige € 
5 miljoen worden ingezet voor het verbeteren van de informatievoorziening voor 
de patiënt, het verhogen van de organisatiegraad in de sector en digitalisering. 
 
Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is voor de periode 
2019–2022 jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag zal jaarlijks € 2 miljoen 
worden ingezet voor realisatie en uitbreiding van het richtlijnenprogramma 
wijkverpleging inclusief patiëntenparticipatie. 
 
(…) 
 
Eerstelijnszorg (p.59) 
VWS stelt in 2022 € 14,1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies 
ter ondersteuning van het zorgstelsel ten behoeve van de eerstelijnszorg. 
 
Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg zijn de volgende 
middelen gereserveerd: 
 
– Voor het programma OPEN ten behoeve van het ontsluiten van 
patiëntengegevens uit eerstelijnszorg is gedurende de periode 2019-2022 € 27,6 
miljoen beschikbaar. In 2022 zijn de uitgaven geraamd op € 5,7 miljoen. 
 
(…) 
 
Overige (p. 60) 
VWS stelt in 2022 € 5,2 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van opdrachten 
ter ondersteuning van het zorgstel waaronder een bedrag van € 1,206 voor 
verschillende kleine opdrachten voor Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). In het 
kader van JZOJP worden diverse activiteiten ontwikkeld waaronder onderzoek, 
communicatie en subsidies. Hierbij ligt de focus op de punten innovatie, preventie, 
domeinoverstijgende samenwerking en burgerperspectief. Daarnaast is in 2022 € 
3,0 miljoen beschikbaar voor Covid-gerelateerde opdrachten, voornamelijk voor 
de kosten ZVW-PGB. 
 
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid 
C. Beleidswijzigingen (p. 74-76) 
Wet toetreding zorgaanbieders Per 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding 
zorgaanbieders (Wtza) en ook de daarmee samenhangende Aanpassingswet Wtza 
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in werking. Doel van de Wtza is het verbeteren van het risicogerichte toezicht van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd op zorgaanbieders en het beter 
bewust maken van zorgaanbieders van de bestaande (kwaliteits-)eisen die aan de 
zorgverlening zijn gesteld. Hiertoe wordt het systeem van de WTZi-toelating 
vervangen door een meldplicht voor in beginsel alle zorg- en jeugdhulpaanbieders 
en een toelatingsvergunning voor bepaalde zorgaanbieders. Daarbij worden 
enkele toezichttaken overgeheveld van de IGJ naar de NZa, zodat beter wordt 
aangesloten bij de kernexpertises van beide toezichthouders. Ten slotte wordt ten 
behoeve van een maatschappelijke verantwoording over de besteding van 
collectieve middelen, de openbare jaarverantwoordingsplicht uitgebreid naar in 
beginsel alle zorgaanbieders. De sectoren van zorgaanbieders, waarvoor de 
openbare jaarverantwoording nieuw is, starten met verantwoording afleggen over 
verslagjaar 2022. 
 
(Ont)Regel de Zorg  
Het doel van het programma (Ont)Regel de Zorg is het zorgbreed merkbaar 
verminderen van de ervaren regeldruk voor professional én patiënt/cliënt. Eind 
2020 is uw Kamer voor het laatst geïnformeerd over de voortgang op dat gebied 
(Kamerstukken 29 515, nr, 452). In het jaar 2022 vervolgen we de aanpak van 
regeldruk, samen met alle daarbij betrokken organisaties. Daarbij bouwen we 
voort op de geleerde lessen en de behaalde resultaten over de afgelopen periode. 
 
(…) 
 
Gegevensuitwisseling  
Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te 
kunnen leveren. De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is 
in mei 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op basis van deze wet kan 
worden verplicht dat straks een bestaande gegevensuitwisseling tussen 
zorgaanbieders op elektronische wijze verloopt. In de algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) komt te staan welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer 
elektronisch moeten plaatsvinden. Ook wordt uitgewerkt volgens welke afspraken 
rondom taal en techniek, normering en certificering de uitwisseling moet 
verlopen. 
 
Onderdeel van de Wegiz is het opstellen van een Meerjarenagenda Wegiz waarin 
wordt aangegeven welke gegevensuitwisselingen, met welke prioriteit in welke 
periode worden verplicht. Met deze verplichting in het vooruitzicht ontstaat er 
focus en versnelling in de implementatie. Er zijn al een aantal 
gegevensuitwisselingen als prioritair aangewezen, zoals Digitaal voorschrijven en 
ter handstelling (voorheen: Digitaal receptenverkeer) . Na de prioritering wordt er 
op basis van een aantal toetsen besloten per uitwisseling of deze gereed is voor 
wettelijke verplichting (zoals een maatschappelijke kosten-baten analyse en een 
volwassenheidsscan). 
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VWS wil in de komende jaren voor deze gegevensuitwisseling komen tot een 
aanwijzing middels AMvB en daarmee tot verplichte landelijke implementatie van 
de bijbehorende afspraken. Voorts is het voor de werking van de Wegiz van belang 
dat bepaalde informatiestandaarden, waarin de eisen voor taal en techniek zijn 
opgenomen, actueel blijven. Hiervoor is het wenselijk dat (publiek) houderschap 
en beheer voor nader te bepalen informatiestandaarden duurzaam zijn 
ingeregeld. 
 
Publieke voorzieningen 
Om elektronische gegevensuitwisseling te intensiveren heeft de zorg daarnaast 
ook een aantal voorzieningen nodig die landelijk en breed inzetbaar zijn. Denk 
hierbij aan het vastleggen van het al dan niet verlenen van toestemming van 
patiënten of cliënten voor het delen van gegevens. VWS werkt op dit moment aan 
een afwegingskader waarmee bepaald kan worden of- en zo ja, in welke vorm er 
meer publieke sturing op deze voorzieningen nodig is. Het afwegingskader moet in 
2022 gereed zijn. 
 
Informatieveiligheid  
Doordat de zorg steeds verder digitaliseert wordt het steeds belangrijker dat de 
informatiebeveiliging in de zorg op orde is. Goede informatiebeveiliging is primair 
de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders zelf maar VWS heeft hier ook een 
belangrijke rol. In 2022 legt VWS de focus op het verhogen van de bewustwording 
over digitale veiligheid, digitaal veilig gedrag en de geldende wet- en regelgeving 
op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doet VWS onder andere via de 
borging van de uitkomsten van het project ‘Informatieveilig gedrag in de zorg’ en 
door het ondersteunen van Z-CERT. VWS wil dat Z-CERT blijft groeien en een grote 
rol speelt in het verbeteren van de informatieveiligheid in de zorg. Z-CERT is het 
landelijk informatieknooppunt voor informatieveiligheid binnen de zorgsector. 
VWS wil dat zo veel mogelijk zorgpartijen deelnemen aan Z-CERT en ondersteunt 
daarom het vergroten van hun bereik en de uitbreiding van hun diensten. Voor de 
aansluiting van zorgpartijen bij Z-CERT volgt VWS een risico gestuurde aanpak: de 
zorgsectoren die het meeste baat hebben bij deelname worden als eerste 
aangesloten. Er zijn een aantal zorgsectoren gedefinieerd die nu prioriteit krijgen, 
onder andere de jeugdzorg en de GGD’en. 
 
Toegang  
Een belangrijke doelstelling van VWS is het stimuleren van digitale 
gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders en patiënten en tussen 
zorgaanbieders onderling. Omdat het hier om medische informatie gaat, moet de 
toegang tot deze informatie op veiligheidsniveau ‘hoog’ worden ontsloten. In de 
Wet Digitale Overheid wordt bepaald welke middelen hiervoor gebruikt mogen 
worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het inloggen via DigiD, en aan 
vertegenwoordigingsvoorzieningen (vrijwillig machtigen en wettelijke 
vertegenwoordiging) voor patiënten die niet digitaal vaardig zijn. 
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In 2021 is gewerkt aan het aansluiten van zorgaanbieders op DigiD en de 
machtigingsvoorziening; dit zal in 2022 verder vervolgd worden. Daarnaast 
ontwikkelt BZK een voorziening voor ouderlijk gezag, die in 2022 in de zorg zal 
worden geïmplementeerd. Dat betekent dat ook in 2022 gewerkt gaat worden aan 
het opleveren van deze ouderlijk gezag-voorziening en het aansluiten van de 
zorgsector daarop. Daarnaast wordt gewerkt aan een generieke voorziening voor 
digitale identificatie en authenticatie van zorgverleners. In 2022 worden de 
wettelijke kaders en gebruikerswensen voor deze voorziening verder in kaart 
gebracht en gestart met de implementatie. 

 
 



 

               - Quickscan Prinsjesdagstukken 2021 13 

 
(…) 
3. Informatiebeleid (p. 82-85) 
Subsidies 
Informatiebeleid  
Jaarlijks wordt subsidie verleend aan het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). 
Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg 
faciliteert. Voor de invulling van de coördinerende functie die Nictiz heeft bij de 
ontwikkeling van ICT- en informatiestandaarden en als kenniscentrum bij het 
gebruik van deze standaarden is in 2022 een bedrag van € 9,5 miljoen beschikbaar. 
Om de zorgsector te ondersteunen bij de efficiënte inzet van standaarden en 
informatie, analyseert en duidt Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de 
zorg. Tevens fungeert Nictiz als nationaal en internationaal kennis- en 
expertisecentrum en vervult het een verbindende rol bij de ontwikkeling en het 
gebruik van ICT in de zorg. 
 
Bij de verdergaande digitalisering van de zorg is informatiebeveiliging een 
essentiële voorwaarde. Z-CERT is de sectorale organisatie die zich inzet voor 
informatiebeveiliging in de zorg. De komende jaren zal gefaseerd toegewerkt 
worden naar het aansluiten van alle zorgsectoren. Structureel is € 1,5 miljoen 
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beschikbaar voor professionaliseren en doorontwikkelen van de diensten en 
staande Z-CERT organisatie en collectieve deelname van zorgsectoren. 
 
Overig 
 
VWS zet de komende jaren verder in op het optimaal benutten van de schaarse 
capaciteit aan zorgpersoneel en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door 
inzet van digitale zorg en aanpassen van zorgprocessen. VWS ondersteunt dit door 
het vergroten van kennis over digitale toepassingen bij burgers en professionals 
via het communicatietraject Zorg van Nu, het vergroten van de digitale 
vaardigheden van professionals in het zorgveld en van toekomstig personeel in het 
zorgonderwijs via digivaardigindezorg.nl. Om gegevens-uitwisseling (naast 
gegevens bij huisarts, ziekenhuis en apotheek, gaat het ook om 
rijksvaccinatiegegevens en COVID-19-vaccinatiegegevens) tussen de pgo's van 
patiënten en zorgverleners mogelijk te maken is het noodzakelijk dat zowel pgo-
leveranciers als de systemen van zorgaanbieders het MedMij-label behalen. VWS 
ondersteunt de Stichting Medmij om standaarden voor gegevens-uitwisseling op 
te stellen en zorgt voor informatie voor burgers en professionals over de 
meerwaarde van een pgo. Totaal is er in de begroting 2022 voor het programma 
Innovatie en zorgvernieuwing circa € 12,5 miljoen gereserveerd voor subsidies. 
 
Opdrachten 
 
Informatiebeleid Hieronder vallen het Informatieberaad, de veilige 
gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg en internationale 
gegevensuitwisseling. Het Informatieberaad komt ook in 2022 minstens viermaal 
per jaar bijeen. Om de besluitvorming in goede onderlinge afstemming met de 
leden, het veld en internationale gremia voor te bereiden, is € 2,2 miljoen 
beschikbaar. Het Informatieberaad moet naast externe kennis en capaciteit ook de 
leden van het Informatieberaad (de bureaus van de koepels en 
brancheorganisaties) direct kunnen steunen bij het vertalen van de afspraken naar 
de consequenties voor hun sector en achterban. 
 
Elektronische gegevensuitwisseling is cruciaal voor goede zorg. Voor patiënten en 
zorgverleners is het van groot belang dat zij tijdig over de juiste informatie 
beschikken om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren. 
 
Het programma Gegevensuitwisseling richt zich op de totstandkoming van 
elektronische uitwisseling, zodat gegevens tussen zorgverleners kunnen stromen. 
Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg levert een 
belangrijke bijdrage aan eenheid van taal en techniek waardoor 
gegevensuitwisseling steeds vaker elektronisch zal verlopen. 
 
Om ook op de korte termijn de elektronische uitwisseling te versnellen, werkt 
VWS samen met het zorgveld aan het breder inzetten van bestaande ICT-
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oplossingen en het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van onderling 
verbonden ICT-infrastructuren. Keuzevrijheid voor het netwerk en systeem van de 
individuele zorgaanbieder is hierbij een belangrijk criterium. 
 
Met het digitaler worden van de zorg neemt ook het risico en de impact van 
informatiebeveiligings-incidenten toe. De continuïteit van zorgverlening kan 
hierdoor in gevaar komen. Het is van groot belang dat er voldoende aandacht is 
voor privacy en informatiebeveiliging. VWS ondersteunt het veld hierbij met 
aanscherping van de wettelijk verplichte informatiebeveiligingsnormen, door 
instrumenten in te zetten om bewustwording te vergroten en door veldpartijen te 
stimuleren risicobeperkende maatregelen te treffen en zorg te dragen voor 
handhaving en toezicht. 
 
Veilig inloggen door burgers en zorgverleners is ook een belangrijke 
randvoorwaarde voor veilige digitalisering. VWS levert een bijdrage aan BZK voor 
het door ontwikkelen, implementeren en stimuleren van het gebruik van veilige 
authenticatie in de zorg. Hiervoor is binnen VWS het programma Toegang 
opgericht dat de zorg wil laten aansluiten op de middelen en voorzieningen van 
BZK en een hoger betrouwbaarheidsniveau bij de toegang tot medische gegevens 
wil realiseren. 
 
Met Artificiële Intelligentie en andere vormen van meervoudig gebruik van 
medische data kunnen belangrijke bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling 
van zorg, alsook verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid. VWS ondersteunt 
het veld bij het ontwikkelen van randvoorwaarden om dit op een verantwoorde 
manier te doen. Daarnaast levert VWS een bijdrage aan de beleidsontwikkeling 
om de data voor meervoudig gebruik makkelijker en sneller beschikbaar te maken. 
 
Ook wordt over de grens gekeken en met andere landen samengewerkt aan 
betere zorg en informatiedeling voor patiënten en worden afspraken gemaakt 
over gezamenlijke standaarden voor taal en techniek. 
 
Voorts is voor 2022 rekening gehouden met een beperkt opdrachtenbudget voor 
RDO. 
 
Overig 
 
In 2022 wordt in februari de tweede slimme Zorgestafette georganiseerd. In de 
regio vindt een (deels) digitale bijeenkomst plaats waarbij patienten, 
professionals, zorgorganisaties, zorginkopers (zorgverzekeraar, zorgkantoor en 
gemeenten), werkgeversorganisaties en onderwijs aanwezig zijn. Het doel hiervan 
is om de implementatie van slimme zorg in die regio te versnellen en te bouwen 
aan regionale samenwerking. Ook worden regio’s aan elkaar verbonden zodat er 
van elkaar geleerd wordt. Via zorgvoorinnoveren worden zorgorganisaties en 
innovatoren in de zorg o.a. via consultgesprekken en (digitale) innovatiecafé’s 
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ondersteund bij het implementeren en opschalen van digitale toepassingen. VWS 
geeft tevens een bijdrage aan het onderhouden van het toetsingskader voor 
gezondheidsapp’s zodat mensen ondersteund worden bij de keuze in de wereld 
van betrouwbare gezondheidsinformatie en -apps. Voor 2022 voert het RIVM de 
nieuwe e-healtmonitor uit met nieuwe indicatoren en passende operationele 
doelstellingen. Totaal is er in de begroting 2022 voor het programma Innovatie en 
zorgvernieuwing circa € 6,5 miljoen gereserveerd voor opdrachten. 

Bijlage 3. Moties en toezeggingen (vanaf p. 219) 

 

 

 
 

 


