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Mevrouw de Minister,
Graag bieden wij u hierbij de resultaten aan van een verkenning naar het gebruik van het volledig pakket
thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V) in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is onder de
AWBZ geïntroduceerd met als doel het scheiden van wonen en zorg te stimuleren en keuzemogelijkheden
(diversiteit in woonvormen) voor cliënten te vergroten. Sinds 2015 is het vpt als leveringsvorm verankerd in
de Wlz. Wij zijn onze verkenning gestart omdat wij het gebruik van het vpt sterk zien toenemen, en omdat
wij meer zicht wilden krijgen op de manier waarop het vpt wordt ingezet. We hebben kwantitatief
onderzoek gedaan naar het zorggebruik, cliëntgroepen, zorgpaden en zorguitgaven bij het vpt. Daarnaast
hebben we door middel van kwalitatief onderzoek gekeken naar woonvormen, inhoud en organisatie van
de vpt-zorg. In acht praktijkvoorbeelden schetsen we verschillende vormen waarin het vpt wordt geboden.
Gedurende ons onderzoek is bekend geworden dat het voornemen tot het stapsgewijs scheiden van
wonen en zorg in deze sector is opgenomen in het regeerakkoord. De inzichten die wij in onze verkenning
hebben opgedaan zijn goed bruikbaar voor de verdere beleidsontwikkeling bij het scheiden van wonen en
zorg. We doen op basis van ons onderzoek daarvoor een aantal aanbevelingen. De resultaten van ons
onderzoek en de aanbevelingen vindt u in de bijlage bij deze brief.
We benadrukken dat politieke keuzes nodig zijn bij de verdere uitwerking van scheiden van wonen en
zorg, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanspraak op zorg. De NZa kan hiervoor een faciliterende rol
vervullen, door inzichten te verschaffen op basis van data analyse en kwalitatief onderzoek.
Zoals hierboven genoemd, lag de focus in het door ons uitgevoerde onderzoek op het vpt, meestal in
vergelijking met de leveringsvorm ‘opname met verblijf’. Bij het verder uitwerken van scheiden van wonen
en zorg zal ook gekeken moeten worden naar het modulaire pakket thuis (mpt), het persoonsgebonden
budget (pgb), en de aansluiting op de zorg thuis in de domeinen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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Daarnaast zijn wij beperkt ingegaan op de behandelcomponent, omdat wij daar in andere trajecten
specifiek aandacht aan besteden (overheveling behandeling naar de Zvw). Verschillende organisaties die
we voor dit onderzoek gesproken hebben, uiten hun zorgen over de beschikbaarheid van medische zorg,
gepland en ongepland, voor cliënten in de thuissituatie. Ook andere randvoorwaarden om langer thuis
wonen mogelijk te maken (zoals inzet van technologie) zullen een plek moeten krijgen in het vervolgtraject
bij het scheiden van wonen en zorg. Tot slot wordt het belang van meerjarige financiële zekerheid
benadrukt om investeringen te kunnen doen die bijdragen aan een toekomstbestendige langdurige zorg
voor ouderen. In het regeerakkoord zijn deze thema’s in een logische samenhang opgenomen. De NZa is
graag bereid om met vervolgonderzoek en verdere advisering bij te dragen aan de uitwerking hiervan.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage: Paper ‘Volledig pakket thuis in de verpleging en verzorging – Aanbevelingen voor het scheiden
van wonen en zorg’
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