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Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 november 2020 

Hierbij doe ik u de (tussen)rapporten toekomen van de pilots gespeciali-
seerde cliëntondersteuning1. De pilots zijn een onderdeel van het 
programma Volwaardig leven. 

De pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning kennen een verschillend 
start- en daarmee ook eindmoment. De pilot voor mensen met zeer 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) was de 
eerste in de reeks van vijf die is gestart en men heeft als eerste de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd. Het onderzoeksrapport en de 
maatschappelijke businesscase van die pilot heb ik u 12 oktober 2020 
toegestuurd2 als bijlage bij de tweede voortgangsrapportage van het 
programma Volwaardig leven. In die voortgangsrapportage heb ik u 
tegelijkertijd inhoudelijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken van 
alle vijf de pilots en het vervolg. 

De volledige onderzoeksrapporten van de andere vier pilots zijn (nog) niet 
gereed. Wel zijn de tussenresultaten beschikbaar van twee pilots: de pilot 
voor mensen met grote problemen als gevolg van niet aangeboren 
hersenletsel (NAH) en de pilot voor mensen met grote problemen als 
gevolg van een verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproble-
matiek (LVB+). De resultaten van de maatschappelijke businesscases zijn 
voor vier pilots beschikbaar gekomen. Dit zijn naast de pilots NAH en 
LVB+: de pilot voor mensen met grote problemen als gevolg van autisme 
(ASS) en de pilot voor mensen waarvan naasten grote problemen ervaren 
bij het vinden of regelen van zorg (naasten). De twee onderzoeksrap-
porten en vier maatschappelijke businesscases treft u hierbij aan. 

De onderzoeksrapporten en de maatschappelijk businesscases van de vijf 
pilots vormen tezamen de onderliggers voor het overkoepelend 
onderzoek dat in mijn opdracht door bureau DSP wordt uitgevoerd. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
2 Kamerstukken 24 170, nr. 234.
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In dit onderzoek wordt onderzocht wat goede cliëntondersteuning is en 
welke meerwaarde dit heeft voor de deelnemer en het gezin. De resultaten 
daarvan zal ik benutten met het oog op de borging van de pilots, 
waarnaar door verschillende fracties in uw Kamer is gevraagd. Ik 
verwacht u het eindrapport van dit overkoepelend onderzoek naar de vijf 
pilots, voorzien van een beleidsreactie, begin 2021 toe te sturen. 

De Minister voor Medische Zorg,
T. van Ark
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