Coöperatie Ouderen in Regie U.A.

Verslag informatiebijeenkomst PGB Coöperatie Ouderen in Regie, 21-4-2022
Aanwezig: 30 personen (12 leden; 18 niet-leden), inclusief vertegenwoordigers gemeente Boxtel,
ContourdeTwern, Standby Thuiszorg en Elde Maasduinen.
Inleider: Freke Schoemaker, mantelzorgmakelaar en schrijver van het boek ‘PGB Natuurlijk! Als je zèlf
je zorg wilt regelen’.
Kees de Waal heet iedereen welkom.
Chris D’havé licht kort toe waarom de coöperatie voor dit thema heeft gekozen. Het thema
Persoonsgebonden Budget past bij waar de Coöperatie voor staat, namelijk ‘eigen regie in wonen,
welzijn en zorg’. Het PGB kan een mogelijkheid zijn zelf de regie te nemen en te kiezen voor de zorg
die het beste past bij de hulpvrager en (indien van toepassing) de mantelzorger. Echter om
verantwoord voor een PGB te kunnen kiezen, moet je weten wat er te kiezen valt, wanneer PGB kan
worden ingezet, wat de procedures zijn en wat voordelen en valkuilen kunnen zijn.
Freke Schoemaker houdt een boeiende inleiding over de verschillende zorgwetten en de plaats en rol
van het PGB budget. Ze gaat ook uitgebreid in op de vraag hoe je als zorgvrager kunt onderzoeken of
een PGB budget in jouw situatie een geschikt instrument is en hoe je met behulp van een persoonlijk
stappenplan in beeld kan brengen waarvoor je het PGB wil inzetten. Ze geeft informatie waar en hoe
je – afhankelijk van de zorgwet waaronder de hulpvraag valt - een PGB moet aanvragen en bij wie je
ondersteuning kunt vragen.
Als hulp of zorg noodzakelijk wordt, is er altijd een zorgindicatie nodig om noodzakelijk zorg te
verkrijgen. De zorgindicatie geeft toegang tot de zorg en gebeurt op grond van één van de vier
zorgwetten: Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO); Zorgverzekeringswet (Zvw); Wet
Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Jeugdzorg. In elke ‘Zorgwet’ kan een PGB worden aangevraagd. Wel
kunnen de procedures per zorgwet verschillen.
Het advies is om voordat je een procedure start voor het aanvragen van zorg of hulp, eerst in kaart te
brengen welke zorgvraag (welke zorg heb je nodig en hoeveel zorg is er nodig/24-uurs plaatje). Voor
zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, gebeurt de indicatiestelling door een verpleegkundige.
De indicatiestelling voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning WMO) gebeurt door de gemeente
en voor de Wet Langdurige Zorg (WML) door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Indicatiestelling
en het doorlopen van de aanvraagprocedures kosten vaak veel tijd en het kiezen van de verkeerde
route maakt de route onnodig langer.
Voor een PGB heb je eerst een zorgindicatie nodig. Echter voor zorg vergoed uit de
Zorgverzekeringswet moet je direct beslissen of je een PGB wil.
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Een PGB aanvragen en beheren vraagt tijd, enige kennis en zorgvuldige administratie.
Veel mensen schrikken daarvoor terug zeker omdat er ook de nodige spookverhalen over rond gaan.
Het is, mits verstandig en zorgvuldig aangepakt, wel een manier om in eigen regie je eigen zorgvraag
in te vullen en te regelen. Gelukkig is hiervoor wel de nodige hulp en ondersteuning. Maak daar dus
gebruik van.
Onderwerpen en vragen vanuit de zaal:
⎯ Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor formele en informele zorgaanbieders. Bij zorg
in natura (ZIN) ben je gebonden aan gecontracteerde zorgaanbieders. Bij een PGB heb je de vrije
keuze. Daarbij kun je ook kiezen voor ‘informele’ zorgaanbieders.
⎯ Het combineren van Zorg in Natura en PGB en het switchen van PGB naar Zorg In Natura is
mogelijk (zowel in de WMO als in de WLZ). Het switchen van ZIN naar PGB is ingewikkelder
vanwege de aanvraagprocedure voor PGB.
⎯ De verantwoordingsplicht over het PGB is sinds een paar jaar veranderd: er vindt nu vooraf een
strenge controle plaats en daarna steekproefsgewijs. Je krijgt het budget niet meer op je eigen
rekening gestort, maar het bedrag staat bij de SVB, het zogenaamde ‘trekkingsrecht’. De SVB
maakt de gefactureerde bedragen over aan de zorgverlener.
⎯ Bij opname in een verpleeg/zorginstelling krijg je altijd zorg in natura. Uitzondering zijn
kleinschalige woonzorg projecten (bv. De Herbergier) die (ook) werken op basis van PGB budget.
⎯ M.b.t. de eigen bijdrage die wordt gehanteerd in de verschillende situaties en het uitrekenen
daarvan is het verstandig je goed op voorhand te (laten) informeren alvorens een keuze te
maken. Op www.hetCAK.nl vind je ook een rekentool.
⎯ Beschermd wonen met PGB levert vaak verwarring op vanwege de diverse financieringsstromen.
Hulp bij aanvragen PGB:
⎯ WMO clientondersteuners bij de gemeente Boxtel:
⎯ MEE: (088) 465 35 55 of e-mailadres: mee@meedemeentgroep.nl.
⎯ Voor 50+: KBO Boxtel via telefoonnummer (06) 18 90 22 71 of via email kbo.boxtel@gmail.com; KBO Liempde, coördinator Kees Quinten via
telefoonnummer (0411) 63 17 30 of via e-mail kbo.liempde@xs4all.nl.
⎯ www.Goedthuis.nl (organisatie die hulp biedt bij PGB aanvragen), Tilburg 085-0185744
⎯ Steunpunt Mantelzorg Boxtel: 0622232862
⎯ Clientondersteuners in dienst bij het Zorgkantoor: voor de regio Noord-Oost Brabant VGZ
Eindhoven: 088-1311660 (WLZ), 040-2975155 (PGB), 088-1315160 (PGB huisbezoek)
⎯ Aangenaam! Samenwerkingsverband onafhankelijke cliëntondersteuners Brabant:
www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl; info@onafhankelijkeclientondersteuner.nl, tel 0651079985:
⎯ Belangenbehartigingsorganisatie voor PGB-budgethouders Per Saldo: https://www.pgb.nl/
⎯ Goede informatie vind je op www.Ciz.nl:WLZ check
Verslag: Els Bos/Chris D’havé

2

