Persoonsgebonden budget 2017
Alle informatie voor u op een rij

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?
Met een persoonsgebonden budget kunt u verpleging en verzorging inkopen en regelen. Hierbij
bepaalt u zelf hoeveel uren zorg u door welke zorgaanbieder laat uitvoeren binnen de indicatie zoals die door een wijkverpleegkundige niveau 5 of een Kinderverpleegkundige niveau 5 is
gesteld. De zorgaanbieder kan bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie zijn, maar ook een familielid
of kennis (informele zorgverleners). U moet zelf zorgovereenkomsten afsluiten en de administratie
van uw pgb bijhouden.
Wanneer u het regelwerk liever aan iemand anders overlaat én u maakt geen gebruik van informele zorgverleners, dan kunt u kiezen voor reguliere zorg. U benadert dan zelf een zorgaanbieder
(bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie), deze regelt dan alle zorg voor u.

Wanneer mag u een persoonsgebonden budget aanvragen?
U kunt een persoonsgebonden budget aanvragen wanneer u voor een (aaneengesloten) periode
van minimaal twaalf maanden op verpleging en/of verzorging bent aangewezen. Of wanneer er
sprake is van Intensieve Kindzorg (IKZ), Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie
(MSVT) of Palliatief Terminale Zorg (PTZ). Twijfelt u? Neem dan contact op met ons Service Center.

Voor welke zorg kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen?
Met een persoonsgebonden budget kan persoonlijke verzorging en verpleging ingekocht worden,
afhankelijk van de indicatie die gesteld is door een verpleegkundige (niveau 5). Bij persoonlijke
verzorging kunt u denken aan ondersteuning bij het wassen en het aan- en uitkleden. Bij verpleging kunt u denken aan wondverzorging en katheteriseren.

Wilt u een persoonsgebonden budget combineren met reguliere zorg?
Het is mogelijk om de zorg die u betaalt uit het persoonsgebonden budget te combineren met
reguliere verpleging en verzorging. Bij reguliere verpleging en verzorging laat u de zorg regelen
door een zorgaanbieder bij u in de buurt. Wanneer u hier gebruik van wilt maken dan moet de
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Als u een overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverlener (dit geldt niet voor familie in de
eerste of tweede graad) voor vier of meer dagen per week, dan wordt u werkgever en bent u
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rechtstreeks bij ons indienen. Uw declaratie kunt u zelf gemakkelijk regelen via MijnPNO, per post
of via onze app.

Hoe vraagt u een persoons-gebonden budget aan?
U kunt het aanvraagformulier voor een persoonsgebonden budget

downloaden en invullen. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:
deel 1 (de indicatiestelling) moet worden ingevuld en ondertekend door
een wijk- of kinderverpleegkundige niveau 5. Deel 2 van het formulier vult u
zelf in. Het volledig ingevulde aanvraagformulier mailt u naar:
teampgb@pnozorg.nl.
Of u stuurt dit per post naar:
PNOzorg
Afdeling Machtigingen
Postbus 459
3990 GG HOUTEN

Wat kan ik declareren in 2017?
U kunt voor een informele zorgverlener maximaal 23 euro per uur
declareren voor verpleging, verzorging en MSVT.
Voor een formele zorgverlener kunt u maximaal onderstaande
uurtarieven declareren:
Persoonlijke verzorging		

€ 38,16

Verpleging		

€ 56,52

MSVT < 18 jaar		

€ 61,20

Kijk voor meer informatie over zorgverleners in
het reglement verpleging en verzorging.

Het persoonsgebonden budget wordt afgegeven in uren
Als PNOzorg u een persoonsgebonden budget toekent dan krijgt u een toestemmingsbrief met
daarin het aantal uren en de periode waarvoor dit geldt. U mag vervolgens zelf bepalen of u met
deze uren een formele of een informele zorgverlener inhuurt, of een combinatie.

Geldt er een eigen bijdrage voor het persoons-gebonden budget
verpleging en verzorging?
Nee, hier geldt geen eigen bijdrage voor.

Veel gestelde vragen over verpleging en verzorging
Het kan zijn dat u ondanks het lezen van deze brochure en het reglement Zvw-pgb nog vragen
heeft. Kijkt u voor meer informatie op onze lijst met veel gestelde vragen persoonsgebonden
budget. Of neem contact op met ons Service Center. Wij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 030 639 62 62 en helpen u graag verder.

PNOzorg

Welke documenten zijn er en waar vindt u deze?
•

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2017

•

Aanvraagformulier Zvw-pgb 2017

•

Wijzigingsformulier Zvw-pgb

•

Formulier niet-wettelijk vertegenwoordiger

•

Veel gestelde vragen persoonsgebonden budget

•

Declaratieformulier natuurlijke personen

•

Declaratieformulier regulier

•

Zorgovereenkomsten SVB

Postadres

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Declaraties

PNOzorg
Declaratiebehandeling
Postbus 463
3990 GG Houten

Bezoekadres

PNOzorg
De Molen 66
3995 AX Houten

PNO Service Center
030 639 62 62

www.pnozorg.nl
www.facebook.com/pnozorg.nl
www.twitter.com/pnozorg

