Overzicht veranderingen Zorgverzekeringswet
persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 2023
Wat verandert er in
2023?

Uitleg over de veranderingen in 2023

Artikel 4.9 wordt verplaatst naar
artikel 5.10
Opnemen uitsluiting ter voorkoming
van dubbele betaling verpleging en
verzorging.

De inhoud van het artikel verandert niet.

Herbeoordelingen gebeuren volgens
de ‘Toetsingscriteria herbeoordeling
indicatie’

In artikel 4 nemen wij een extra uitsluiting op. Als u thuis ziekenhuiszorg
krijgt, zit daar soms ook een stukje verpleging en/of verzorging bij. Dat wordt
dan vanuit het ziekenhuis geregeld (bijvoorbeeld bij dialyse of chemotherapie
bij u thuis). Het is dan niet mogelijk om deze zorg ook nog een keer vanuit uw
Zvw-pgb vergoed te krijgen.
Het artikel wordt: 4.9 Er wordt geen Zvw-pgb verstrekt voor zorg die al
vergoed wordt vanuit andere zorgsoorten, bijvoorbeeld medisch
specialistische zorg (vanuit een DBC). Om dubbele bekostiging en daarmee
onrechtmatige zorg uit te sluiten.
In artikel 5.12 nemen we op: Wij kunnen een herbeoordeling aanvragen als de
indicatie niet voldoet aan de eisen die wij stellen in artikel 5.3a of 5.3b. De
herbeoordeling moet gebeuren volgens de ‘Toetsingscriteria herbeoordeling
indicatie - voor aanspraak ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’
Zvw bij machtigingen beleid (pgb en niet-gecontracteerde zorgaanbieders)’.
De toetsingscriteria zijn te vinden: https://assets.zn.nl/p/32768//files/2020-0709_toetsingscriteria_herbeoordeling_indicaties%20%5bvoor%20zn_nl%5d.pdf

Als de indicerend verpleegkundige
en onze medisch adviseur het eens
zijn over een indicatie en deze
indicatie wordt in onderling overleg
aangepast, dan is dat bindend voor
ons.
U kunt ook om een herbeoordeling
vragen, dit noemen wij een second
opinion

Zorghulp of helpende lager dan
opleidingsniveau 3 is een informele
zorgverlener

Artikel 5.13 Zowel voor artikel 5.11 en 5.12 geldt:
Als er overeenstemming is tussen de indicerend wijkverpleegkundige en de
medisch adviseur over wat aangemerkt wordt als rechtmatige en doelmatige
zorg dan leidt dat tot aanpassing van de indicatie. Deze overeenstemming
(akkoord) wordt schriftelijk vastgelegd en beschouwen wij als bindend. Wij zijn
niet gebonden aan een latere eenzijdige aanpassing/intrekking van het
akkoord.
Hiervoor wordt een nieuw artikel toegevoegd:
Artikel 5.14 U heeft zelf ook recht op een second opinion. U kunt dan een
andere onafhankelijke verpleegkundige vragen om de opgestelde indicatie
opnieuw te beoordelen. Met deze second opinion gaat u terug naar de
verpleegkundige van de eerste indicatie. Deze verpleegkundige houdt de regie
over de indicatie.
In artikel 7.2.2 voegen wij toe dat een helpende of zorghulp lager dan
opleidingsniveau 3 wordt gezien als informele zorgverlener. Daarvoor geldt
dan ook het tarief voor informele zorgverleners.

Let op! Sommige tarieven voor het Zvw-pgb 2023 veranderen
De tarieven voor formele
zorgverleners veranderen in 2023

Artikel 7.2: de tarieven zijn:
Formeel:
Persoonlijke verzorging in 2023:
€ 35,40 per uur en € 2,95 per 5 minuten
Verpleging in 2023:
€ 54,96 per uur en € 4,58 per 5 minuten

Het tarief voor informele
zorgverleners verandert niet in 2023

Informeel:
Persoonlijke verzorging en verpleging: € 23,52 per uur en
€ 1,96 per 5 minuten

