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Care 

Menselijke organen kweken in dieren: een ethische discussie 
Essays ten behoeve van het publieke debat over verbieden of niet-verbieden van onderzoek gericht 

op een mogelijke nieuwe manier om aan menselijke organen te komen, voor de wetenschap en 
voor transplantatiegeneeskunde, namelijk door ze te laten groeien in dieren. 
Rapport, maart 2017 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/21/menselijke-organen-kweken-in-

dieren-een-ethische-discussie 

  

Meervoudige diagnose kostengroepen in het risicovereveningsmodel voor somatische zorgkosten: 

beperkt groot onderhoud 

Het onderzoek maakt een update van het vereveninsgcritrium diagnosekostengroepen en 

onderzoekt een uitbreiding naar dubbele diagnosekostengroepen. 

iBMG rapport, 27 februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/27/meervoudige-

diagnosekostengroepen-in-het-risicovereveningsmodel-voor-somatische-zorgkosten 

 

Clientprofielen GGZ 2017 

Het onderzoek ontwikkelt vereveninsgcriteria op basis van cliëntprofielen. 

Rapport Significant, 17 februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/17/clientprofielen-ggz-2017 

 

Onderzoek naar schattingsmethodiek GGZ 

Bijlage bij Cliëntprofielen GGZ 2017. 

Rapport Significant, 3 februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/03/onderzoek-naar-

schattingsmethodiek-risicovereveningsmodel-ggz 

 

Evaluatie van de proeftuinen vernieuwing Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 

Evaluatie van de 24 proeftuinen die in 2016 met het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg 

aan de slag zijn gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten tot nu toe en geeft adviezen voor de 

verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader. 

Rapport Bosman en Vos, 27 december 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/04/10/evaluatie-van-de-proeftuinen-

vernieuwing-kwaliteitskader-gehandicaptenzorg 

 

Faciliteer professionals ten behoeve van optimale persoonlijke dienstverlening aan mensen met een 

ondersteuningsbehoefte: een wereld te winnen. Een onderzoek naar niet-cliëngebonden kosten in 

de langdurige zorg 

Betreft een onderzoek naar overhead bij zorgaanbieders in de langdurige zorg, de oorzaken en de 

mogelijkheid richtsnoeren op te stellen om overhead te verminderen. 

Rapport PwC, 4 november 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/04/faciliteer-professionals-ten-

behoeve-van-optimale-persoonlijke-dienstverlening 
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Cure 

 

Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden 

Een verkenning naar de effecten van de gemaakte afspraken in de hoofdlijnenakkoorden die 

gesloten zijn met de msz en de ggz in de periode 2012-2015. Een kwalitatief, verkennend 

onderzoek op basis van interviews met 9 zorgaanbieders.  

Sirm rawpport, maart 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/10/kamerbrief-over-rapport-

technische-werkgroep-beheersinstrumentarium-zorguitgaven 

 

Care en Cure 

Kwantificering regeldrukmaatregelen 

Bijlage bij Kamerbrief over onderzoek naar maatregelen tot vermindering van regeldruk voor 

zorgprofessionals. 

Rapport Panteia, 3 maart 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/31/kwantificering-

regeldrukmaatregelen 

 

Begrippen, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk in de zorg 

Onderdeel van het programma Merkbaar minder regeldruk. 

Rapport Q-consult Zorg, 20 februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/31/begrippen-feiten-en-cijfers-over-

ervaren-regeldruk-in-de-zorg 

 

Jeugd 

Impactanalyse oplossingsrichtingen woonplaatsbeginsel jeugd 

In dit onderzoek worden verschillende oplossingsrichtingen getoetst om het woonplaatsbeginsel te 

vereenvoudigen en de bestaande problemen zo veel mogelijk op te lossen. De keuze van de te 

toetsen oplossingsrichtingen is gemaakt met de werkgroep woonplaatsbeginsel. In sessies met 

gemeenten, aanbieders en gecertificeerde instellingen (GI)’s, een documentstudie en een analyse 

door het CBS zijn de diverse oplossingsrichtingen getoetst. 

KPMG Plexus rapport, februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/01/impactanalyse-

oplossingsrichtingen-woonplaatsbeginsel-jeugd 

 

Sport 

Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Sport Impact Bonds 

Voor de financiering van een groot sport evenement (Youth Olympic Games Bid Rotterdam 2023), 

Publiek Private Partnerschappen (Harten voor Sport, Leidsche Rijn) en het “Old Stars 

voetbalprogramma” in samenwerking met Eredivisie CV. 

Rapport Society Impact, 15 februari 2017 
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Overig 

Preventie en de gemeentepolis 

Welke rol heeft en kan de gemeentepolis hebben bij het toegankelijker maken van preventieve 

interventies voor de risicogroep mensen met een laag inkomen en een hoge zorgbehoefte? 

Rapport BS&F, 15 februari 2017 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/01/preventie-en-de-gemeentepolis 

 

Rapportage expertbijeenkomsten diagnosedruk 

Deze rapportage beschrijft de resultaten. Achtereenvolgens komen aan de orde de aanleiding voor 

deze bijeenkomsten (hoofdstuk 2), de doelstellingen en werkwijze (hoofdstuk 3), de tijdens de 

expertbijeenkomsten geformuleerde inzichten (hoofdstuk 4) en het op basis hiervan geformuleerde 

advies (hoofdstuk 5). 

Rapport Quanta NpM B.V., 20 december 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/07/rapportage-

expertbijeenkomsten-diagnosedruk 

 

Vaccinatieregeling stageplaatsen zorg (hepatitis B) 

Hepatitis B is een ontsteking van de lever (hepatitis) die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-
virus. 
Een groot deel van de mensen, dat het virus draagt heeft geen klachten en is zich vaak niet 

bewust drager te zijn. Het hepatitis B-virus is zeer besmettelijk en kan een risico vormen voor 
patiënten in het ziekenhuis. Studenten van medische opleidingen, die stages lopen, krijgen tijdig 
(vanwege de vaccinatieperiode van 7 maanden) en gratis een vaccinatie tegen Hepatitis B 
aangeboden. Sinds 2008 wordt deze vaccinatie vergoed met een tegemoetkoming uit de 

subsidieregeling ‘Vaccinatie stageplaatsen zorg’ (ook wel vaccinatieregeling hepatitis B genoemd). 
De subsidieregeling ‘Vaccinatie stageplaatsen zorg’ is onderdeel van het arbeidsmarktbeleid van 
VWS. 

Rapport Ecorys/SEOR, 17 oktober 2016 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/30/vaccinatieregeling-

stageplaatsen-zorg-hepatitis-b 
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