
 

 

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over overige zorg 

en ADL-assistentie (systeemadvies) 

 

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het 

Zorginstituut over voorgenomen pakketadviezen. Deze kunnen gaan over in- of 

uitstroom van interventies in de zorgverzekering, maar ook over het domein waar 

bepaalde zorg moet worden ondergebracht. In het laatste geval spreken we van 

systeemadviezen. Zij doet dit vanuit het principe dat het systeem van de 

zorgverzekering en aanpalende regelingen maximale gezondheidswinst dient op te 

leveren voor de gehele bevolking. Bij systeemadviezen beoordeelt de commissie of 

de uitvoering ervan leidt tot maatschappelijk rechtvaardige uitkomsten waarbij de 

toegang tot zorg en de mogelijke uitvoeringsconsequenties een belangrijke rol 

spelen. 

 

 

De commissie heeft in haar vergadering van 14 oktober 2016 de vraag 
besproken of de overige zorg aan ADL-clusterbewoners met een zeer 

zware zorgvraag, die nu nog vanuit een overgangsregeling in de Wlz 
wordt verstrekt, na het verstrijken van die overgangsregeling eind 

2019 uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) kan worden geleverd. 

 

Mede op basis van het onderzoek dat door Xpertisezorg in opdracht 
van het Zorginstituut1 is uitgevoerd komt de Commissie tot de 

conclusie dat er geen principiële reden is om onderscheid te maken 
tussen de groep ADL-clusterbewoners die gebruik maakt van de 

overgangsregeling en de groep ADL-clusterbewoners die nu al de 
overige zorg uit de Zvw en WMO krijgt geleverd. In beginsel kan de 

overige zorg die deze twee groepen nodig hebben op dezelfde wijze 
geleverd worden. 

 
De commissie onderkent echter wel dat er op dit moment nog 

problemen zijn bij de uitvoering van de overige zorg zoals verstrekt 
vanuit de ZVW en WMO, maar zij is van mening dat dit oplosbare 

problemen zijn. Het is daarom belangrijk dat partijen met elkaar om 
de tafel gaan zitten om deze problemen adequaat op te lossen en hier 

controleerbare afspraken over te maken.  

 
Wanneer het onverhoopt niet lukt om deze problemen naar 

tevredenheid van alle betrokkenen op te lossen, adviseert de 
commissie verlenging van de overgangsregeling na 2019 te 

overwegen. 
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