Overzicht veranderingen Zorgverzekeringswet
persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 2021
Wat verandert er in 2021?

Uitleg over de veranderingen in 2021

De indicatiestelling moet voldoen aan de
normen voor indiceren en organiseren van
verpleging en verzorging in de eigen omgeving

Bij artikel 5.3a (indicatiestelling voor
verzekerden van 18 jaar en ouder) was deze
bepaling al opgenomen. Deze wordt ook
toegevoegd aan artikel 5.3b (verzekerden
jonger dan 18 jaar)
Artikel 5.5: In het reglement 2020 werd
gesproken over gespecialiseerde verpleging en
dat daar een uitvoeringsverzoek voor nodig is.
Vanaf 2021 wordt er onderscheid gemaakt in
voorbehouden- en risicovolle handelingen. Als
er sprake is van voorbehouden handelingen die
uitgevoerd gaan worden door een informele
zorgverlener, dient u aan te kunnen tonen hoe
u er voor zorgdraagt dat deze zorgverlener te
allen tijde voldoende geïnstrueerd is om deze
handelingen (conform de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) te
verrichten. Bij risicovolle handelingen moet
aantoonbaar gemaakt worden dat deze in
opdracht van een arts worden uitgevoerd.
Artikel 5.7: Soms komt het voor dat er uit de
indicatiestelling door ons niet kan worden
vastgesteld of de indicerend verpleegkundige
rekening heeft gehouden met de inzet van het
netwerk. Uit uw aanvraag moet blijken dat de
indicerend verpleegkundige hier rekening mee
heeft gehouden.

Verduidelijking voorwaarden aan
voorbehouden- en risicovolle handelingen

In het geval dat de zorg door informele
zorgverleners wordt uitgevoerd, dient de inzet
van het netwerk expliciet verdisconteerd te zijn
in de formele indicatiestelling, waarbij gebruik
gemaakt wordt van het dynamisch proces van
‘verkenning van zelfredzaamheid van de cliënt
en het cliëntsysteem, zoals in het Normenkader
staat beschreven.
Aanpassing ingangsdatum nieuwe pgb na afloop Artikel 6.2: Net als bij een eerste aanvraag voor
oude toekenningsverklaring
een pgb, wordt als ingangsdatum van het
nieuwe pgb aangehouden, de datum waarop de
volledige aanvraag voor het nieuwe pgb door
ons is ontvangen. Let op dat u bij afloop van uw
oude toekenning, op tijd een nieuwe aanvraagt.
Bij tussentijdse beëindiging verrekenen we het
Artikel 6.6: Aan dit artikel ontbrak dat er bij een
pgb
tussentijdse beëindiging van het pgb ook een
verrekening plaatsvindt.
Besteding van het budget moet in lijn met de
Artikel 7.1.2, 7.3.2 en 8.5: In deze artikelen
toekenning zijn in plaats van de indicatie
wordt aangepast dat de besteding van het
budget in lijn moet zijn met de toekenning en
niet in lijn van de indicatie. De indicatie kan
hoger of lager zijn dan de toekenning.
Toegevoegd dat er zorgvuldig wordt omgegaan Artikel 8.11 Wij kunnen een huisbezoek
met uw gegevens wanneer wij huisbezoeken
uitbesteden aan een derde partij. Deze derde
partij selecteren wij zorgvuldig. Zij is namelijk

laten uitvoeren door een door ons ingehuurde
organisatie.

namens ons gerechtigd uw persoonlijke en
medische gegevens op te vragen, in te zien en
te controleren. Dit doet zij heel zorgvuldig
conform het door ons opgestelde privacy
statement, welke u kan vinden op onze website.

Let op! De tarieven voor het Zvw-pgb 2021 veranderen niet
De formele- en informele tarieven veranderen
niet in 2021

Artikel 7.2: de tarieven zijn:
Formeel:
Persoonlijke verzorging: € 34,20 per uur en
€ 2,85 per 5 minuten
Verpleging: € 53,04 per uur en € 4,42 per 5
minuten
Informeel:
Persoonlijke verzorging en verpleging: € 23,52
per uur en € 1,96 per 5 minuten

