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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. H.A.J. Kroon en mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
1) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. te Tilburg, en
2) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A. te
Tilburg, hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 21 augustus 2020 heeft verzoekster per e-mail de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 16 november 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 17 november 2020 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de
ziektekostenverzekeraar hebben verklaard geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.

2.4.

Op 21 december 2020 heeft Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) per brief aan
de commissie het voorlopig advies (zaaknummer: 2020051125) uitgebracht. Een kopie is op
22 december 2020 aan partijen gestuurd, waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld hierop te
reageren. De ziektekostenverzekeraar haar op 5 januari 2021 per brief gereageerd. Verzoekster
heeft op 13 januari 2021 per brief gereageerd. Afschriften van deze reacties zijn aan de wederpartij
gezonden.

2.5.

Afschriften van de reacties zijn tevens aan het Zorginstituut gezonden. Op 20 januari 2021 heeft het
Zorginstituut per brief aan de commissie meegedeeld dat deze stukken geen aanleiding geven het
voorlopig advies aan te passen en dat dit als definitief kan worden beschouwd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2019 en 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op basis van de CZ-Zorg-op-maatpolis (natura) (hierna: de zorgverzekering) en een aanvullende
ziektekostenverzekering (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Op 18 december 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster een persoonsgebonden
budget verpleging en verzorging (hierna: PGB vv) toegekend op basis van 19 uren en 51 minuten
persoonlijke verzorging per week voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 april 2020.

3.3.

Ten behoeve van verzoekster is op 9 maart 2020 een nieuwe aanvraag bij de
ziektekostenverzekeraar ingediend voor een PGB op basis van 19 uren en 50 minuten persoonlijke
verzorging per week.
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3.4.

De indicerend verpleegkundige heeft in het zorgplan - dat deel uitmaakt van de hiervoor genoemde
aanvraag - over verzoekster verklaard:
"(...) Zorg van informele zorgverlener:
- 2 keer per dag hulp bij douchen, afdrogen, haren verzorgen en aankleden.
(2 keer 35 min per dag, is 1 uur en 10 min per dag)
- 2 keer huidzorg per dag vanwege droge huid.
(2 keer 10 min per dag, is 20 min per dag)
- Ongeplande zorg bij toiletgang. 40 min opfrissen bij toiletgang en 40 min helpen bij toiletgang per
dag.
(...)
Cliënt zelf kan bij persoonlijke verzorging niets betekenen. Heeft overal hulp bij nodig. Draagt
broeken met elastiek en boven kleding zonder knoopjes.
Hulpmiddelen: spoeltoilet, elektrische deuren, aangepaste douche.
Totale tijd voor de informele zorgverlener: 19 uren en 50 minuten.
(...)
Mevrouw heeft de volgende diagnoses: reumatoïde artritis, dystrofie/myastenia gravis, osteoporose,
slaapapneu, schouder problemen (kalk verwijderd en slijmbeursontsteking), COPD, psoriasis met
atropathie remicade, beide polsen vastgezet nadat de polsprothesen verwijderd zijn, chronische
buikpijn. Mevrouw gebruikt de volgende medicatie: pantoprazol, calcium, hydroxocobalam, vaseline/
lanettecreme, paracetamol, lyrica, zopicion, berodual, prednison, symbicort, loperamide. Mevrouw
voert eigen regie over de medicatie.
(...)
Verpleegkundige besluitvorming
Mw. heeft vanwege chronische pijn en mobiliteitstekort een zelfstandigheidstekort in wassen,
kleden en toiletgang. Mw. heeft ondersteuning, overname van handelingen nodig bij de persoonlijke
verzorging en toiletgang. Mw. maakt gebruik van een informele zorgverlener die haar helpt met
douchen, mondhygiëne, aankleden, verzorging haren, toiletgang. Mw. kiest voor een pgb vanwege
continuïteit van zorg en kan rekening houden met wisselende conditie ivm benauwdheid en pijn die
per dag kan wisselen. (...)

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 4 mei 2020 per brief aan verzoekster meegedeeld dat aan haar
een PGB vv is toegekend op basis van 9 uren en 55 minuten persoonlijke verzorging per week voor
de periode van 9 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

3.6.

Op 10 mei 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoekster meegedeeld dat een
bedrag van € 2.032,73 wordt teruggevorderd, omdat dit teveel aan haar is uitgekeerd.

3.7.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van bovengenoemde beslissingen
gevraagd.
Op 3 juni 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoekster meegedeeld dat hij de
hoogte van het terug te vorderen bedrag onjuist heeft vastgesteld. De vordering bedraagt namelijk
€ 10,74. De ziektekostenverzekeraar heeft verder aan verzoekster meegedeeld dat hij afziet van
terugvordering van dit bedrag.
Op 16 juli 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoekster meegedeeld dat hij aan
haar een PGB vv toekent op basis van 11 uren en 5 minuten persoonlijke verzorging per week voor
de periode van 9 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
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3.8.

Op 8 januari 2020 heeft de behandelend reumatoloog over verzoekster verklaard:
"(...) In aanvulling op mijn brieven van 2018 kan ik u melden dat de lichamelijke gesteldheid van
[verzoekster] helaas verder achteruit gegaan is. De bekende polsartrodese beiderzijds zorgt voor
de nodige beperkingen in het dagelijks leven. Zelfstandig wassen en aankleden, huishoudelijke
taken zijn vrijwel ondoenlijk. In 2019 heeft er een operatie aan de linkerschouder plaatsgevonden,
helaas zonder positief resultaat. Ook de beweeglijkheid en functie van deze schouder zijn flink
beperkt, waardoor ze afhankelijk is van derden. Tenslotte is er mogelijk sprake van dystrofie in
beide handen. Het moge duidelijk zijn dat mevrouw nog meer heeft ingeleverd op het gebied van
zelfstandig functioneren. Zoals eerder gemeld is de benodigde zorg dan ook langdurig. Behalve bij
ondergetekende is mevrouw bij meerdere specialisten onder behandeling (geweest). (...)"

3.9.

Op 13 augustus 2020 heeft de behandelend reumatoloog over verzoekster verklaard:
"(...) In navolging op mijn eerdere brieven wil ik u vragen de lichamelijke beperkingen van
[verzoekster] zeer serieus te nemen. Ten gevolge van de polsartrodese beiderzijds is ze flink
beperkt in haar functioneren op ADL-gebied. Bij vrijwel haar gehele lichamelijke verzorging (wassen,
aankleden, toiletgang) heeft ze ondersteuning nodig door de
beperkingen aan haar handen en polsen. Recent heeft ze een gastric bypass ondergaan. De
verzorging van de smetplekken in de huidplooien lukt haar absoluut niet zelfstandig. Deze
problematiek zal de komende periode niet verminderen, integendeel. Als ze meer gewichtsverlies
heeft (natuurlijk bedoeling van de operatie) zullen haar huidplooien zeker niet makkelijker te
behandelen zijn. Er staat haar ook nog een ingreep aan de schouder .te wachten, ook weer met
toename van beperkingen als gevolg. [Verzoekster] is weduwe en heeft de zorg voor een zoon met
diverse beperkingen. Vermindering van het aantal toegezegde uren voor hulp thuis is om medische
redenen zeer ongewenst, zowel op lichamelijk als psychisch gebied. (...)"

3.10.

De indicerend wijkverpleegkundige heeft op 10 november 2020 over verzoekster verklaard:
"(...) Middels dit schrijven wil ik bevestigen dat ik [verzoekster] vandaag bezocht heb en
gesproken heb over de pgb indicatie die ik af gegeven heb op 9-3-2020. Ik heb de pgb indicatie
toen aangevraagd nadat ik mw bezocht heb thuis, waardoor ik een reëel beeld heb gekregen van
de zorgbehoeftes van mw. Haar beperkingen op een rijtje gezet hebbende ben ik tot de conclusie
gekomen dat de uren gegrond zijn en mw. de zorg dagelijks nodig heeft. Ik ben vandaag bij mw op
bezoek geweest omdat ze aan heeft gegeven dat ze de gastric sleeve operatie heeft ondergaan
en ze ondanks haar gewichtsverlies nog veel pijn heeft aan de gewrichten van haar schouders en
polsen. Ik heb geconstateerd dat de motorische beperkingen waarop de indicatie is gebaseerd
blijvend/chronisch zijn en leiden tot de zorgvraag die mw. dagelijks heeft. De indicatie blijft mi.
gegrond. (...)"

3.11.

Op 21 december 2020 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard:
"(...) Het dossier bevat de PGB vv aanvraag met het daarbij behorende zorgplan en
medische informatie. Daarnaast is in het dossier een brief van de indicerend wijkverpleegkundige
aanwezig waarin zij aangeeft nog steeds achter de initiële
indicatie staat.
Het tweede douchemoment
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is onduidelijk waarom een tweede
douchemoment noodzakelijk is. Een onderbouwing van de geneeskundige context ontbreekt.
Huidzorq
In het zorgplan staat dat de huid van verzoekster wordt ingesmeerd, omdat deze droog is. De
reumatoloog geeft aan dat het om insmeren van de huid in verband met smetten gaat. Dit is
echter niet beschreven in het zorgplan. Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige om de
zorg te beschrijven en te onderbouwen in het zorgplan. De zorg kan niet onderbouwd worden
door een behandelend arts. De geneeskundige context van de huidzorg (waaronder het tweede
huidverzorgingsmoment) is onvoldoende onderbouwd in het zorgplan.
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Opfrissen na de toiletgang
Verweerder stelt dat de spoelfunctie van het toilet van verzoekster voorliggend is op het opfrissen
door een zorgverlener. Uit het zorgplan wordt niet duidelijk dat de spoelfunctie niet toereikend is en
dat sprake is van een geneeskundige context. De behandelend reumatoloog voert dit wel aan, het is
echter niet aan een arts om de geïndiceerde zorg te onderbouwen.
Toekenning aantal minuten verzorging hulp bij de toiletgang.
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is onduidelijk waarom verweerder minder
zorg heeft toegekend met betrekking tot hulp bij de toiletgang. Verweerder erkent dat verzoekster is
aangewezen op deze zorg nu de geïndiceerde uren deels zijn toegekend. Het is aan de indicerend
wijkverpleegkundige om vast te stellen hoeveel tijd er nodig is om de
geïndiceerde zorg te leveren. Zonder nadere onderbouwing kan verweerder hier niet van afwijken.
Conclusie
De geneeskundige context van het tweede douchemoment, de huidzorg en het opfrissen na de
toiletgang is onvoldoende onderbouwd. Verder kan verweerder niet zonder nadere onderbouwing
minder minuten toekennen voor de hulp bij de toiletgang. (...)"
4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie gevraagd te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar aan haar een PGB vv moet toekennen op basis van 19 uren en 50
minuten persoonlijke verzorging per week voor de periode van 9 maart 2020 tot en met 9 maart
2022;
(ii) de ziektekostenverzekeraar aan haar een schadevergoeding dient toe te kennen.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel A.22. van de algemene voorwaarden van de
zorgverzekering en van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over verpleging en persoonlijke verzorging zijn vermeld in de bijlage
bij dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De
bijlage maakt deel uit van het bindend advies.

6.2.

Verzoekster heeft aangevoerd dat zij al jaren persoonlijke verzorging ontvangt en in dit verband
ook al jaren een PGB vv heeft. Omdat de indicatie hiervoor zou aflopen op 30 april 2020 heeft zij
besloten tijdig een nieuwe indicatie te laten stellen op 9 maart 2020. Vervolgens is ten behoeve van
haar een aanvraag ingediend. De ziektekostenverzekeraar is ten onrechte van de gestelde indicatie
afgeweken. Bovendien heeft hij de ingangsdatum van het PGB vv ten onrechte vastgesteld op 9
maart 2020. De oorspronkelijke indicatie liep immers pas op 30 april 2020 af.

6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat de ingangsdatum van een PGB vv in geval van
een herindicatie wordt vastgesteld aan de hand van de datum van de herindicatie. Dit is opgenomen
in artikel 6.2 van het 'Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging' (hierna: het
reglement). In geval van verzoekster is de herindicatie gesteld op 9 maart 2020. Dit betekent dat die
datum wordt gehanteerd als ingangsdatum van het PGB vv.
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De ziektekostenverzekeraar heeft verder aangevoerd dat de indicerend wijkverpleegkundige twee
keer per dag douchen heeft geïndiceerd. De medische noodzaak van een tweede keer douchen
is niet onderbouwd. Om die reden wordt hiervoor geen PGB vv toegekend. Daarnaast is huidzorg
geïndiceerd na het douchen. Aangezien een PGB vv wordt toegekend voor hulp bij één keer
douchen per dag, wordt ook slechts een PGB vv toegekend voor één keer huidzorg per dag.
Daarnaast is door de indicerend wijkverpleegkundige hulp bij de toiletgang (40 min. per dag) en hulp
bij het opfrissen na de toiletgang (40 min. per dag) geïndiceerd. Verzoekster heeft de beschikking
over een spoeltoilet. Dit is een voorziening die het opfrissen na de toiletgang overneemt, waardoor
de hiervoor geïndiceerde zorg niet nodig is. Verzoekster heeft wel hulp nodig bij het verschonen
van incontinentiemateriaal en bij het omhoog en omlaag doen van kleding. Hiervoor is een PGB vv
toegekend op basis van 30 minuten per dag. De ziektekostenverzekeraar heeft zijn bevindingen
besproken met de indicerend wijkverpleegkundige op 4 mei 2020. Tijdens dit gesprek heeft de
indicerend wijkverpleegkundige meegedeeld dat zij zich hierin kon vinden. Dit betekent dat aan
verzoekster een PGB vv is toegekend op basis van 11 uren en 5 minuten persoonlijke verzorging
per week. Aanvankelijk heeft de ziektekostenverzekeraar ten onrechte een lager PGB vv toegekend,
omdat hij het totaal aantal uren niet goed had opgeteld. Om die reden is op 17 juli 2020 een nieuwe
toekenningsbeschikking aan verzoekster gestuurd.
De ziektekostenverzekeraar heeft, naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut van 21
december 2020, verklaard dat hij voor de hulp bij de toiletgang alsnog een PGB vv zal toekennen
op basis van 40 minuten persoonlijke verzorging per dag, in plaats van de eerder toegekende 30
minuten persoonlijke verzorging per dag.
Zorgverzekering
6.4.

De commissie overweegt dat verpleging en persoonlijke verzorging onder de dekking van de
zorgverzekering kan vallen als sprake is van (i) zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden
en (ii) een geneeskundige context. Dit laatste wil zeggen dat de zorg moet plaatsvinden met het oog
op herstel van de gezondheid of het voorkomen van verergering van een aandoening. Het is aan de
indicerend wijkverpleegkundige in de aanvraag en in het zorgplan te onderbouwen dat aan beide
punten wordt voldaan. Dit volgt uit artikel 2 van het reglement. Daarnaast heeft een verzekerde
slechts recht op de geïndiceerde zorg voor zover hij/zij hierop redelijkerwijs is aangewezen en de
zorg doelmatig is. Dit volgt uit artikel B.26. van de voorwaarden van de zorgverzekering.

6.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft besloten geen PGB vv toe te kennen voor (i) hulp bij een tweede
keer douchen per dag, (ii) hulp bij een tweede keer huidverzorging per dag en (iii) voor de hulp bij
het opfrissen na de toiletgang.
De ziektekostenverzekeraar heeft aanvankelijk verklaard dat hij - in afwijking van de gestelde
indicatie - een PGB vv heeft toegekend voor (iv) hulp bij de toiletgang op basis van 30
minuten persoonlijke verzorging per dag, in plaats van 40 minuten. Op 5 januari 2021 heeft de
ziektekostenverzekeraar echter per brief verklaard dat hij hiervoor alsnog overeenkomstig de
gestelde indicatie een PGB vv zal toekennen. Dit betekent dat dit punt geen onderdeel meer is van
het geschil.

6.6.

De commissie overweegt ten aanzien van de punten (i) en (ii) dat de indicerend wijkverpleegkundige
in het zorgplan onvoldoende heeft onderbouwd wat de geneeskundige context van deze zorg is. Zo
ontbreekt een verklaring waarom een tweede keer douchen of een tweede keer huidzorg per dag
noodzakelijk is om een aandoening of de verergering hiervan te voorkomen. Vanwege het ontbreken
van deze onderbouwing is de ziektekostenverzekeraar niet gehouden hiervoor een PGB vv toe te
kennen. Dit wordt bevestigd door het Zorginstituut in het advies van 21 december 2020.
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6.7.

De commissie overweegt ten aanzien van punt (iii) dat niet nader is onderbouwd waarom
verzoekster door gebruik te maken van het spoeltoilet niet zelfstandig kan voorzien in het
opfrissen na de toiletgang. Hiervoor ontbreekt in het dossier een verklaring van de indicerend
wijkverpleegkundige. Dit betekent dat niet aannemelijk is geworden dat verzoekster redelijkerwijs
op deze zorg is aangewezen. De ziektekostenverzekeraar is om die reden niet gehouden voor deze
zorg een PGB vv toe te kennen. Ook dit wordt bevestigd door het Zorginstituut in het advies van 21
december 2020.

6.8.

Met betrekking tot de ingangsdatum en de einddatum van het PGB vv overweegt de commissie
het volgende. Op 17 juli 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster een
toekenningsbeschikking gestuurd. Hieruit blijkt dat aan haar een PGB vv is toegekend over de
periode van 9 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Verder volgt hieruit dat de indicatiestelling
geldig is tot 9 maart 2022. Ook is hierin opgenomen dat verzoekster automatisch een nieuwe
akkoordverklaring krijgt voor 2021 als zij dan nog beschikt over een geldige indicatie. Een en ander
is in overeenstemming met artikel 6 van het reglement.
In artikel 6.1 van het reglement is opgenomen dat de ingangsdatum van het PGB vv in geval van
een herindicatie gelijk is aan de datum waarop deze indicatie wordt gesteld. Deze situatie is bij
verzoekster aan de orde. Aangezien de herindicatie is gesteld op 9 maart 2020, is deze datum door
de ziektekostenverzekeraar terecht aangemerkt als ingangsdatum van het PGB vv.
In artikel 6.3 van het reglement is vermeld dat de looptijd van een PGB vv maximaal 2 jaar is,
zolang sprake is van een geldige indicatie. Verzoekster mag er dan ook op vertrouwen dat de
ziektekostenverzekeraar aan haar een nieuwe toekenningsbeschikking zal sturen voor 2021,
zolang zij een geldige indicatie heeft. Zij hoeft dus geen nieuwe aanvraag in te dienen, tenzij haar
zorgbehoefte tussentijds wijzigt.
In artikel 6.4 van het reglement is opgenomen dat het budget per kalenderjaar wordt berekend. Dit
verklaart waarom de ziektekostenverzekeraar in de toekenningsbeschikking van 17 juli 2020 het
budget heeft genoemd zoals dit geldt van 9 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.9.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor een PGB vv, zodat het verzoek op
grond van deze verzekering niet kan worden toegekend.
Schadevergoeding

6.10.

Verzoekster heeft weliswaar aangevoerd dat zij - en haar zorgverlener - schade hebben geleden
als gevolg van het handelen van de ziektekostenverzekeraar, maar zij heeft nagelaten de inhoud en
omvang van deze schade nader te onderbouwen. Daarom ziet de commissie geen aanleiding voor
schadevergoeding.
Overigens merkt de commissie op dat de ziektekostenverzekeraar heeft toegezegd dat hij bereid
is verzoekster - en haar zorgverlener - financieel tegemoet te komen, maar dat ook voor hem de
inhoud en de omvang van de geleden schade onduidelijk is. Voor zover verzoekster hierop alsnog
aanspraak wenst te maken, ligt het op haar weg dit nader te onderbouwen en hierover contact op te
nemen met de ziektekostenverzekeraar.

6.11.

Aangezien de ziektekostenverzekeraar verzoekster lopende de procedure gedeeltelijk tegemoet is
gekomen, moet de ziektekostenverzekeraar het entreegeld van € 37,- aan haar vergoeden.

6.12.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie stelt vast dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar verzoekster lopende de procedure (deels) tegemoet is gekomen en
heeft verklaard aan haar alsnog een PGB vv toe te kennen op basis van 11 uren en 15 minuten
persoonlijke verzorging per week voor de periode van 9 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
De commissie beslist dat:
(ii) de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster het entreegeld van € 37,- moet voldoen;
(iii) het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.
Zeist,18 februari 2021,
G.R.J. de Groot
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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