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Geachte voorzitter, 

Zoals toegezegd in het AO regeldruk van 13 januari 2016, heeft de minister 

verschillende onderzoeken uitgezet om te kunnen beoordelen of de maatregelen 

hebben geleid tot vermindering van (ervaren) regeldruk voor zorgprofessionals. 

Om overzicht te creëren heeft Q-consult bestaande definities, feiten en cijfers over 

(ervaren) regeldruk in de hele zorgsector onderzocht (zie rapport in bijlage 1). 

Allereerst valt volgens Q-consult op dat begrippen door elkaar heen worden 

gebruikt, zoals: regeldruk, lastendruk en administratieve lasten. Verder valt 

volgens Q-consult op dat het aantal goed vergelijkbare feiten en cijfers over 

regeldruk in de zorg beperkt is. Een vergelijking tussen de beschikbare data wordt 

volgens Q-consult bemoeilijkt vanwege de beperkte hoeveelheid data, de 

verschillende niveaus waarop regeldruk gemeten wordt (micro, meso, macro, 

internationaal) en het gebruik van verschillende definities. Q-consult heeft daarom 

een voorstel opgesteld voor een eenduidig begrippenkader (ervaren) regeldruk in 

de zorg.  

Om meer inzicht te krijgen in cijfers heeft de minister Panteia gevraagd de 

regeldrukeffecten van diverse maatregelen te berekenen (zie rapport in bijlage). 

Deze leveren een bijdrage van 10 miljoen aan de kabinetsdoelstelling om de 

regeldruk vanuit wet- en regelgeving te verminderen. Er wordt daarnaast 

momenteel voor huisartsen een merkbaarheidsscan uitgevoerd, waarmee wordt 

onderzocht of de maatregelen naar aanleiding van  ‘Het Roer Gaat Om’ 

daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de vermindering van ervaren regeldruk. 

Ook wordt in 2017 een nulmeting gedaan in de farmaceutische en paramedische 

sector om te kunnen monitoren of de maatwerkaanpak bijdraagt aan de 

vermindering van ervaren regeldruk. Ik verwacht nog dit voorjaar uw Kamer te 

informeren over de eerste resultaten van deze onderzoeken. 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 
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