Overzicht veranderingen Zorgverzekeringswet
persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 2019
Nr.

Wat verandert er in 2019?

Uitleg over de veranderingen in 2019

1

De voorwaarden voor toegang tot
het Zvw-pgb (artikel 3f en 3g) zijn
aangepast.

Om toegang tot het Zvw-pgb te krijgen (artikel 3f en 3g)
mag u niet onder de schuldsaneringsregeling (Wsnp)
vallen. Ook mag u geen verzoek tot van toepassing
verklaring van deze regeling hebben ingediend bij de
rechtbank. U mag ook geen
surséance van betaling hebben aangevraagd, in staat van
faillissement verkeren of failliet verklaard zijn.
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Wanneer u niet zelf u Zvw-pgb
beheert maar hiervoor een
(wettelijke) vertegenwoordiger
heeft, dan veranderen de eisen
voor uw (wettelijke)
vertegenwoordiger op dezelfde
wijze als hierboven.
U heeft geen toegang tot een
Zvw-pgb als u weigert om mee te
werken aan een huisbezoek.
De indicatiestelling voor kinderen
tot 18 jaar mag naast de HBOkinderverpleegkundige nu ook
worden gedaan door een
verpleegkundig specialist met
opleiding tot
kinderverpleegkundige.
De HBO-kinderverpleegkundige
en verpleegkundig specialist met
opleiding tot
kinderverpleegkundige moeten
werkzaam zijn bij een
zorgverlener die is aangesloten
bij de Brancheorganisatie
Intensieve Kindzorg (BIKZ).
We verstrekken geen Zvw-pgb
voor gebruikelijke zorg.

In 2018 keken we hiervoor ook terug in het verleden en
kreeg u geen Zvw-pgb als u tot 3 jaar geleden in de Wsnp
had gezeten of ooit failliet verklaard was. Vanaf 1 januari
2019 kijken we alleen naar uw situatie op het moment
van uw aanvraag.
In artikel 4.8e en 4.8f worden de eisen voor uw
(wettelijke) vertegenwoordiger op dezelfde wijze
aangepast als bij verandering 1.

In artikel 4.4 is opgenomen dat als u weigert om mee te
werken aan een huisbezoek, we u de toegang tot een
Zvw-pgb kunnen weigeren.
Een verpleegkundig specialist met opleiding tot
kinderverpleegkundige stellen wij gelijk aan een HBOkinderverpleegkundige. Dit helpt ook om de wachttijd
voor een indicatiestelling te verkorten.

In 2018 moest de HBO-kinderverpleegkundige werkzaam
zijn bij een zorgverlener die was aangesloten bij de
Vereniging Gespecialiseerde Verpleging Kindzorg (VGVK)
en/of bij de Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis
(BMKT). Deze twee organisaties zijn samengegaan en
heet nu Brancheorganisatie Intensieve Kindzorg (BIKZ).

Wij verduidelijken in het reglement dat we gebruikelijke
zorg niet vergoeden. Gebruikelijke zorg is zorg die naar
algemeen aanvaardbare opvattingen in redelijkheid mag
worden verwacht van de huisgenoten, tot wie gerekend
worden, de partner, ouders, inwonende kinderen en
anderen met wie cliënt duurzaam gemeenschappelijk
een woning bewoont.
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7

Wij beoordelen of de indicatie is
vastgesteld op basis van tijd die
nodig is voor zorgverlening door
een formele (geoefende)
zorgverlener onder normale
omstandigheden.
Mogelijkheid om een tolk in te
zetten bij het voeren van het
bewuste keuze gesprek of
huisbezoek.
Beoordeling doelmatigheid
indicatie en inwinning advies
onafhankelijke derde.

De benodigde uren van de indicatie zijn gebaseerd op de
tijd die nodig is voor zorgverlening door een formele
zorgverlener onder normale omstandigheden. Er wordt
daarbij geen rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van degene die de zorg daadwerkelijk
verleent of de omgeving waarin de zorg wordt verleend.
U en wij hebben de mogelijkheid om gebruik te maken
van een tolk bij het voeren van het bewuste
keuzegesprek en/of huisbezoek.
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Wanneer u langer dan 60 dagen
bent opgenomen in een Wlzinstelling, ziekenhuis of een
voorziening voor
Eerstelijnsverblijf heeft u een
nieuwe aanvraag nodig.
Wij betalen geen nota’s meer uit
als u de maximale hoogte van uw
jaarbudget heeft bereikt, of als u
het maximaal aantal toegekende
uren heeft bereikt.
U bent verplicht om 1 keer per
jaar mee te werken aan een
evaluatie van uw zorgbehoefte.

Wanneer u meer dan 24 uur per
week aan informele zorg inkoopt,
kunnen wij u verplichten een deel
van de zorg af te nemen bij een
formele zorgverlener.

Het kan voorkomen dat er zorg is geïndiceerd die naar
ons oordeel niet onder de aanspraak verpleging en
verzorging valt of niet doelmatig is. Wij beoordelen de
doelmatigheid door onder andere uw indicatie te
vergelijken met soortgelijke indicaties. Dit wordt gedaan
door verpleegkundigen vanuit hun deskundigheid. Voor
de zorg die wij niet doelmatig vinden, kennen wij geen
Zvw-pgb toe. De toekenning kan hierdoor lager zijn dan
het aantal uren van de indicatie. In dat geval motiveren
wij waarom wij afwijken van de indicatie. Eventueel
kunnen wij uw indicatie geanonimiseerd voor advies
voorleggen aan een onafhankelijke derde partij.
In aanvulling op artikel 5.12 heeft u bij verblijf van langer
dan 60 dagen in een Wlz-instelling, ziekenhuis of in een
voorziening voor Eerstelijns Verblijf wel een nieuwe Zvwpgb aanvraag nodig om na thuiskomst de zorg via het
Zvw-pgb te kunnen laten doorlopen.
Wij vergoeden geen nota’s meer uit uw budget als de
maximale hoogte van het toegekende jaarbudget of
maximaal aantal toegekende uren uit uw Zvw-pgb is
bereikt, of naar rato als het Zvw-pgb voortijdig wordt
beëindigd.
U bent verplicht om minstens eenmaal per jaar mee te
werken aan de evaluatie van uw zorgbehoefte als de
wijkverpleegkundige, die uw zorgbehoefte heeft
vastgesteld, daarom verzoekt. Als uit de evaluatie blijkt
dat uw dat uw zorgbehoefte is toegenomen of
afgenomen, u verplicht bent om vervolgens samen met
de wijkverpleegkundige opnieuw een aanvraagformulier
in te vullen en in te dienen
Als u alleen zorg inkoopt bij informele zorgverleners en
het aantal uren verpleging en verzorging van uw totale
indicatie per week hoger is dan 24 uur dan kunnen wij de
voorwaarde stellen dat een deel van de geleverde zorg
moet worden geleverd door een formele zorgverlener.
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De maximale tarieven voor
formele en informele
zorgverleners.

15

We leggen uit wanneer een Zvwpgb wordt beëindigd.
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Het uitbetaalde Zvw-pgb kan
door ons worden teruggevorderd
wanneer u zich niet aan de regels
uit het Zvw-pgb reglement houdt.
We leggen uit wat we onder
gespecialiseerde verpleging
verstaan.

De maximale tarieven per 1 januari 2019 worden
verlaagd.
 Persoonlijke verzorging € 34,20 (€2,85 per
eenheid van 5 minuten).
 Verpleging (inclusief gespecialiseerde verpleging)
€ 53,04 (€4,42 per eenheid van 5 minuten).
Het tarief voor informele zorg blijft hetzelfde in 2019:
 Informele zorgverlener € 23,00 (€ 1,92 per
eenheid van 5 minuten).
In artikel 10 hebben we alle beëindigingsgronden bij
elkaar gezet. In 2018 waren deze beëindigingsgronden
ook opgenomen maar over de verschillende artikelen
verspreid.
Als u zich bij de besteding vanuit Zvw-pgb niet houdt aan
de regels uit dit Reglement, dan kunnen wij het aan u
uitbetaalde Zvw-pgb geheel of gedeeltelijk
terugvorderen.
Gespecialiseerde verpleging is zorg zoals
verpleegkundigen die plegen te bieden met het oog op
herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering
van ziekte of aandoening door onder andere verlichting
van lijden en ongemak. Deze verpleging houdt verband
met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog
risico daarop. Observatie/monitoring, de met verpleging
vervlochten persoonlijke verzorging en begeleiding waaronder hulp bij chronische
gezondheidszorgproblemen en/of complexe zorgvragen vallen ook onder deze prestatie. Hieronder valt ook de
met gespecialiseerde verpleging vervlochten directe
contacttijd bij beeldschermcommunicatie en
farmaceutische telezorg. Hetzelfde geldt voor regie en
coördinatie bij multidisciplinaire zorgverlening en
ondersteuning en instructie rondom zaken die in directe
relatie staan met de zorgbehoefte van de patiënt en
desgevraagd aan naasten van de patiënt. Ook het
oproepbaar zijn van de betreffende zorgaanbieder
buiten de afgesproken vaste tijden om gespecialiseerde
verpleging te kunnen leveren valt onder deze prestatie.
Wanneer gespecialiseerde verpleging wordt geïndiceerd
dan wordt dat als verpleging (VP) toegekend.
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