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voor verpleging en
verzorging thuis

Waarom kiezen voor
een pgb bij verpleging
en verzorging thuis?

Wanneer u een indicatie hebt
voor verpleging en/of verzorging,
of uw kind voor intensieve kindzorg1 of verpleging, dan kunt u
hiervoor een persoonsgebonden
budget (pgb) aanvragen bij uw
zorgverzekeraar. Met een pgb
neemt u zelf iemand aan die
voor u of uw kind gaat werken,
bijvoorbeeld een verpleegkundige of verzorgende. Ook kunt u
een familielid of ander persoon
uit uw eigen omgeving met het
geld dat u toegekend wordt
(laten) uitbetalen. Bijvoorbeeld
iemand die u helpt met aankleden, wassen, stomazorg, noem
maar op. U bepaalt dat met een
pgb helemaal zelf. Ook op welk
tijdstip u de verzorging krijgt en
op welk adres. Met het pgb voor
verpleging en verzorging bent
u niet langer afhankelijk van de
organisatie(s) waar uw zorgverzekeraar mee samenwerkt, maar
hebt u zelf de regie over wie,
welke zorg, waar en wanneer aan
u geeft.

Kom ik in aanmerking
voor een pgb?

»»

»»

»»

»»
1

intensieve    kindzorg    is    zorg    voor  

ernstig    zieke    kinderen    die  24 uurs   
toezicht    of  24   uur    zorg    in de   
nabijheid    nodig    hebben

.

U kunt een pgb aanvragen als u
voor langere tijd verpleging of
verzorging nodig heeft. Hebt u
geen indicatie, neem dan contact
op met uw zorgverzekeraar, met
de vraag welke zorgaanbieder bij
u in de buurt de indicatie voor
wijkverpleging kan stellen. Nadat
is vastgesteld welke en hoeveel
zorg u nodig hebt, kunt u kiezen
voor een pgb. U kiest er dan
bewust voor om geen gebruik
te maken van zorgaanbieders
die door uw zorgverzekeraar zijn
gecontracteerd: de zogenoemde
zorg in natura, ook niet voor een
gedeelte van de zorg die u nodig
hebt. U moet wel aan tenminste
één van de volgende voorwaarden voldoet:
U hebt vaak zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties.
U hebt zorg nodig die vooraf
slecht is te plannen. Dit omdat
deze nodig is op telkens verschillende tijden en/of momenten op
de dag en/of op afroep.
U hebt zorg die 24 uur per dag
direct beschikbaar moet zijn in de
nabijheid of op afroep.
Er is een noodzaak voor vaste
zorgaanbieders door de specifieke zorgverlening die u nodig hebt
of in verband met gebruik van
specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Aan een pgb zijn ook verantwoordelijkheden verbonden.
Uzelf, u als ouders of uw
wettelijk vertegenwoordiger
bent in staat om:
»» een weloverwogen keuze te
maken voor een pgb
»» bijbehorende taken te vervullen
zoals het zelf werven van uw
zorgverleners, zelf afspraken
met hen te maken, die zelf vast
te leggen in contracten, zelf uurroosters te maken en zelf goed
leiding te geven aan uw zorgverleners.
Dit hoeft u niet alleen te doen:
Per Saldo kan u daarbij helpen!

Wilt u een pgb?
Zeg het tegen uw
verpleegkundige!

Hoe vraag ik een pgb in
de Zorgverzekeringswet
aan?

U kunt het aanvraagformulier
downloaden van de website
of telefonisch aanvragen bij
uw zorgverzekeraar. U vult het
samen met de wijkverpleegkundige in en ondertekent waar
nodig. De aanvraag bestaat uit
drie delen:
1. Algemeen deel met uw persoonsgegevens en motivatie voor een
pgb
2. De indicatiestelling opgesteld
door de wijkverpleegkundige
3. Een budgetplan waarin u in grote
lijnen de te verwachten uitgaven
beschrijft. Het budgetplan stelt u
zelf op en ondertekent u zelf.
Uw zorgverzekeraar kan u uitnodigen voor een ‘bewust keuze
gesprek’ waarin u uw aanvraag
toelicht. Uw zorgverzekeraar
bepaalt uiteindelijk of u een pgb
krijgt.

Meer
informatie?

»» www.pgb.nl, de website van Per Saldo, de belangenvereniging van
mensen met een pgb, 0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
»» Het reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging.
Dit reglement is te vinden op de website van uw zorgverzekeraar

