
 

 

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over een 

maatwerkprofiel (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 25 november 2016 
gesproken over een mogelijk maatwerkprofiel om de Wlz-zorg die 

cliënten thuis ontvangen beter aan te laten sluiten bij de persoonlijke 
omstandigheden van de cliënt. 

 
De commissie is zich er van bewust dat op dit moment niet duidelijk is 

wat passende en effectieve zorg in de langdurige zorg is. Hoewel er in 

vergelijking met enkele jaren geleden wel stappen in de richting van 
verheldering zijn gezet, zal het nog een tijd duren voordat duidelijk is 

wat passende en effectieve zorg is. Dit wetende, is het echter wel van 
belang problemen die deze cliëntengroep nu ondervindt bij de levering 

van WLZ-zorg, aan te pakken. 
 

De commissie kan zich vinden in de voorstellen van het Zorginstituut  
om in eerste instantie de huidige uitvoering en indicatiestelling te 

verbeteren. Voor de groep cliënten die dan nog resteert, ondersteunt 
zij ook het voorstel om een maatwerkprofiel te ontwerpen dat enkele 

bestaande regelingen vervangt.  
 

De commissie dringt wel aan op een zekere waakzaamheid bij het 
maken van nieuwe regels omtrent uitvoering en indicatiestelling 

vanwege het risico van het ontstaan van weer nieuwe problemen in de 

levering van WLZ-zorg die te maken hebben met (onvermijdelijke 
onvolkomenheden in) de verbeterde regels voor uitvoering en 

indicatiestelling. 
 

Wat betreft de kosten vindt de commissie dat, zolang wij niet weten 
wat goede en effectieve zorg is, er geen reden is om de 

doelmatigheidsnorm (dat wil zeggen een maximale prijs) los te laten. 
Pas wanneer daar meer inzicht in is, kan gedacht worden aan een 

meer flexibele prijs.  
 


