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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker, in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger
van C, hierna te noemen: verzekerde,
tegen
VGZ voor de Zorg N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 23 juli 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 28 augustus 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 4 september 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 30 september 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
(zaaknummer: 2019044675) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een afschrift is op
1 oktober 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 18 december 2019 gehoord.

2.5.

De aantekeningen van de hoorzitting zijn op 18 december 2019 aan het Zorginstituut gestuurd. Bij
brief van 19 december 2019 heeft het Zorginstituut de commissie meegedeeld dat het voorlopig
advies als definitief kan worden beschouwd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzekerde was in 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond
van de IZZ Basisverzekering, variant Natura (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen IZZ Zorg voor de Zorg en Extra 3 (hierna gezamenlijk: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 19 december 2018 aan verzoeker meegedeeld dat
ten behoeve van verzekerde voor het jaar 2019 een Persoonsgebonden Budget Verpleging en
Verzorging (hierna: PGB vv) wordt toegekend op basis van 1 uur en 15 minuten Verpleging per
week, met een budget van totaal € 1.499,11.

3.3.

Verzoeker is het niet eens met het aantal toegekende uren, en heeft de ziektekostenverzekeraar
om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij brief van 29 januari 2019 heeft de
ziektekostenverzekeraar aan verzoeker meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.

3.4.

De indicerend wijkverpleegkundige heeft in het 'Aanvraagformulier persoonsgebonden budget (pgb)
verpleging en verzorging' van de ziektekostenverzekeraar over verzekerde verklaard:
201900693, pagina 2 van 6

"Diabetes type 1. Hierbij alle zorg horende bij dit ziektebeeld (verzorgen infusieset, Freestyle Libre,
controleren spraak/woorden, bewustzijn, aandacht en concentratie) (...)
- sterk wisselende emoties tgv vergrote kans op hypo;
- verminderde aandacht en concentratie;
- insulineafhankelijk;
- sterk wisselende bloedsuikers;
- vaak onplanbare zorg op wisselende tijdstippen nodig. (...)
Alle zorg horende bij Freestyle Libre, vervangen sensoren, vervangen infusie[set], ventrale huid,
controle bewustzijn (...) Toedienen, onder milde dwang, voeding ter voorkoming van hypo. (...)
Omschrijf de gewenste resultaten / doelen die voortkomen uit de zorgvraag (...) Diabetes onder
controle. Mantelzorg niet verder overbelast. Vertoon[t] acceptabel en maatschappelijk verantwoord
gedrag, waarbij emoties meer onder controle zijn tijdens doormaken hypo, zodat hij minder explosief
reageert. Leert bedienen Freestyle Libre (...)".
De wijkverpleegkundige heeft bij verzekerde een indicatie gesteld van 12 uren en 15 minuten
Verpleging per week, en 45 minuten Persoonlijke Verzorging per week.
3.5.

Bij brief van 30 september 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard:
“(...) Het dossier bevat geen medische informatie, wel is de verpleegkundige PGB aanvraag en
een zorgplan aanwezig. De indicerend verpleegkundige heeft niet onderbouwd waarom verzekerde
niet in staat is om de geïndiceerde zorg zelf uit te voeren. Ook is niet aangegeven hoe de zorg
aangeleerd wordt aan verzekerde. De beschrijving hoe de indicerend verpleegkundige is gekomen
tot het aantal uren zorg ontbreekt. Een groot deel van de geïndiceerde zorg betreft het controleren
van de handelingen van verzekerde. Dit kan zorg zijn zoals verpleegkundigen die plegen te bieden
indien er sprake is van een geneeskundige context. Ondanks het verzoek van verweerder om de
geneeskundige context te onderbouwen is dit niet gebeurd. De indicerend wijkverpleegkundige geeft
aan dat ze achteraf gezien anders zou indiceren. Welke zorg ze zou indiceren is niet duidelijk. Op
basis van de beschikbare informatie in het dossier is het ook niet mogelijk om de geneeskundige
context van de geïndiceerde zorg vast te stellen. Verder kan nog opgemerkt worden dat opvallend is
dat de indicatie is gesteld door een verpleegkundige in plaats van een kinderverpleegkundige terwijl
verzekerde minderjarig is.
Conclusie
De geneeskundige context van de geïndiceerde 11 uur verpleging en 45 minuten persoonlijke
verzorging per week is onvoldoende onderbouwd. (...)".

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden
is ten behoeve van verzekerde een PGB vv te verstrekken conform de door de wijkverpleegkundige
gestelde indicatie van 12 uren en 15 minuten Verpleging per week en 45 minuten Persoonlijke
Verzorging per week.

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 10 van de zorgverzekering en artikel 7 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 het PGB vv zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies.
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Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit
van het bindend advies.
Zorgverzekering
6.2.

Tussen partijen is niet in geschil dat verzekerde behoort tot de doelgroep van verzekerden waarvoor
het PGB vv is bedoeld, als omschreven in artikel 2 van het 'Reglement persoonsgebonden budget
verpleging en verzorging 2019' van de ziektekostenverzekeraar (hierna: het reglement). Hetgeen
hen verdeeld houdt, is het aantal toegekende uren.

6.3.

De wijkverpleegkundige heeft op het aanvraagformulier vermeld dat bij verzekerde een indicatie
bestaat van 12 uren en 15 minuten Verpleging per week en 45 minuten Persoonlijke Verzorging
per week. De zorg die aan verzekerde wordt verleend, heeft zij gespecificeerd in een zorgplan.
Zij heeft hierbij echter niet vermeld hoeveel minuten per zorgonderdeel zijn geïndiceerd. De
ziektekostenverzekeraar heeft hiervan 1 uur en 15 minuten Verpleging toegekend. Gelet op het
bepaalde in artikel 5, achtste lid, van het reglement mag de ziektekostenverzekeraar overgaan tot
een vermindering van het aantal uren, als hij van mening is dat zorg is geïndiceerd die niet onder
de aanspraak verpleging en verzorging valt. De ziektekostenverzekeraar heeft het aantal uren
verminderd, omdat hij meent dat de zorg die aan verzekerde wordt verleend, niet onder de Zvw valt.
Het zou gaan om begeleiding bij zorg, en niet zozeer om overname van zorg. Dit wordt bevestigd
door de verklaring van verzoeker dat verzekerde steeds meer in staat is zelf de zorgtaken uit te
voeren die nodig zijn in verband met zijn diabetes. Aangezien het een kind van - ten tijde van de
aanvraag - elf jaar oud betreft, kan volgens verzoeker niet van hem worden verwacht dat hij alle
zorg steeds adequaat kan uitvoeren. Zo komt het voor dat verzekerde bij een ontregelde bloedsuiker
de nodige handelingen niet kan of wil verrichten. Ook heeft hij nog moeite te begrijpen dat hij soms
moet eten om een hypo te voorkomen, ook wel eens vlak na een maaltijd. In dat geval moeten zijn
ouders hem onder dwang voedsel toedienen.

6.4.

De commissie overweegt dat in het zorgplan handelingen zijn opgenomen die niet zien op een
overname van zorg. Zo is vermeld dat acties nodig zijn in het kader van "adviseren, instrueren,
begeleiden" en "monitoren, bewaken". Deze handelingen vallen niet onder de zorgverzekering
en kunnen daarom niet ten laste van het PGB vv worden gebracht. In het zorgplan worden ook
handelingen vermeld die hierop wel zien, waaronder het wisselen van de infusiesets en het
toedienen van voedsel indien verzekerde hieraan niet meewerkt. De ziektekostenverzekeraar heeft
toegelicht dat 1 uur en 15 minuten afdoende zijn om deze zorg aan verzekerde te verlenen. Het
betreft hierbij het verwisselen van het infuusnaaldje op de stuit van verzekerde. Dit kan hij niet zelf,
zodat hiervoor een PGB vv is toegekend. Het gaat om 20 minuten per keer, om de dag (3,5 keer per
week) = 70 minuten per week, afgerond 1 uur en 15 minuten.

6.5.

Gelet op het advies van het Zorginstituut van 30 september 2019 is het op basis van de informatie
in het dossier niet mogelijk de geneeskundige context van de - overige - geïndiceerde zorg vast te
stellen. Dit ziet op de vraag of de zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, plaatsvindt met
het oog op herstel van gezondheid, of het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening.
Omdat niet is aangetoond dat sprake is van deze geneeskundige context, komt de zorg niet voor
vergoeding ten laste van de zorgverzekering in aanmerking. Het Zorginstituut adviseert daarom tot
afwijzing van het verzoek. De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over. Dit betekent
dat in beginsel geen aanspraak bestaat op een PGB vv ten behoeve van verzekerde, voor zover dit
1 uur en 15 minuten Verpleging per week overschrijdt.

6.6.

De commissie ziet evenwel aanleiding de ziektekostenverzekeraar te verplichten bij wijze van
overgangsmaatregel voor het jaar 2019 een wat hoger PGB vv te verstrekken. Verzoeker heeft
immers jarenlang een vrij hoog PGB vv voor verzekerde ontvangen, dat nu fors wordt verlaagd.
Voorheen kon hij met het PGB vv onder andere zorg inkopen bij een medisch kinderdagverblijf.
De ziektekostenverzekeraar heeft ter zitting verklaard dat deze zorg niet had mogen worden
ingekocht. Verzoeker heeft aangegeven hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. Dit laatste acht
de commissie aannemelijk, omdat de nota's van het kinderdagverblijf bij de ziektekostenverzekeraar
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zijn ingediend en door deze zijn vergoed. Dit heeft bij verzoeker het gerechtvaardigd vertrouwen
gewekt dat het ging om verzekerde zorg. Om die reden is de commissie van oordeel dat de
ziektekostenverzekeraar voor het kalenderjaar 2019 bij wijze van overgangsmaatregel een PGB vv
moet verstrekken op basis van 4 uren Verpleging per week, ten laste van de zorgverzekering. Het
meer of anders gevorderde wijst de commissie af.
Aanvullende ziektekostenverzekering
6.7.

De aanvullende ziektekostenverzekering kent niet de mogelijkheid van het PGB vv, zodat het
verzoek niet ten laste van die verzekering kan worden toegewezen.

6.8.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar voor het kalenderjaar 2019 ten behoeve van
verzekerde een PGB vv op basis van 4 uren Verpleging per week moet toekennen. Het meer of
anders gevorderde wijst de commissie af.

7.2.

De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar het entreegeld van € 37,-- aan verzoeker moet
vergoeden.
Zeist,8 januari 2020,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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BIJLAGEN

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

201900693, pagina 6 van 6

Zorgverzekeringswet
Artikel 13a
1. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde die behoefte heeft
aan verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in verband met geneeskundige
zorg, desgevraagd altijd in aanmerking komt voor een passende vergoeding in de vorm van een
Zvw-pgb. De zorgverzekeraar stelt de verzekerde met deze vergoeding in staat in de praktijk zorg
of een andere dienst te betrekken, die is afgestemd op zijn behoeften, persoonskenmerken en
mogelijkheden.
2. De zorgverzekeraar treedt, na de in het eerste lid bedoelde aanvraag en voorafgaand aan het
verstrekken van het Zvw-pgb, in contact met de verzekerde. De zorgverzekeraar informeert de
verzekerde over de in het derde lid en andere bij of krachtens deze wet gestelde voorwaarden of
beperkingen en beoordeelt de geschiktheid van verzekerde om in aanmerking te komen voor een
Zvw-pgb.
3. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst de voorwaarden op waaronder de
verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.
4. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat de verzekerde ook in aanmerking
kan komen voor een Zvw-pgb indien de kosten die de verzekerde maakt voor het betrekken van
de desbetreffende zorg of andere dienst hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het Zvwpgb, mits het verschil voor rekening van de verzekerde komt.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de voorwaarden die
aan de verzekerde of diens vertegenwoordiger worden gesteld om in aanmerking te komen voor
een Zvw-pgb.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking
tot:
a. de inhoud van de zorg waarvoor een Zvw-pgb wordt verstrekt;
b. het uitzonderen van vormen van zorg of overige diensten van het Zvw-pgb;
c. het met een Zvw-pgb vergoeden van andere vormen van zorg of overige diensten die
onmiddellijk samenhangen met verpleging en verzorging die niet gepaard gaat met verblijf in
verband met geneeskundige zorg;
d. de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste
mag bieden.
7. De zorgverzekeraar wijst de verzekerde bij de aanvraag op het recht op cliëntondersteuning,
bedoeld in artikel 2.2.4, eerste lid, onder a, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
8. Bij ministeriële regeling kan een publiekrechtelijke rechtspersoon worden aangewezen die de
verzekerde met een Zvw-pgb op diens verzoek ondersteunt bij het verkrijgen van de vergoeding
van zijn zorgverzekeraar voor en zijn werkgeverstaken of opdrachtgeverschap in verband met de
door verzekerde betrokken zorg of diensten.
9. In de ministeriële regeling, bedoeld in het achtste lid, kunnen regels worden gesteld over de
uitvoering van de ondersteuning en over de verstrekking van een jaarlijkse rijksbijdrage voor de
uitvoering van de ondersteuning.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.10
Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:
a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog
risico daarop,
b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en
c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.
Artikel 2.15a
1. Met het Zvw-pgb kan worden vergoed verpleging en verzorging als bedoeld in artikel 2.10.
2. De zorgverzekeraar kan in zijn modelovereenkomst opnemen dat met het Zvw-pgb tevens kan
worden vergoed verblijf als bedoeld in artikel 2.12 voor zover gepaard gaande met verpleging en
verzorging voor verzekerden tot achttien jaar.
Artikel 2.15b
Tenzij het zorg betreft waarop de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet marktordening
gezondheidszorg van toepassing zijn, kunnen bij ministeriële regeling bedragen worden vastgesteld
die ten hoogste met een Zvw-pgb worden vergoed.
Artikel 2.15c
1. Onverminderd andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen alsmede in de
zorgverzekering opgenomen voorwaarden wordt een Zvw-pgb verstrekt indien:
a. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten met het Zvw-pgb
op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg of andere diensten van goede kwaliteit,
b. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op eigen kracht of
met hulp van een vertegenwoordiger, de aan het Zvw-pgb verbonden taken en verplichtingen
op verantwoorde wijze uit te voeren,
c. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is te achten op eigen kracht of
met hulp van een vertegenwoordiger, de door hem verkozen zorgaanbieders op zodanige wijze
aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van
verantwoorde zorg en
d. de verzekerde naar het oordeel van de zorgverzekeraar in staat is op eigen kracht of met hulp
van een vertegenwoordiger te motiveren dat hij de zorg met een Zvw-pgb geleverd wil en kan
krijgen.
2. Onverminderd andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen alsmede in de
zorgverzekering opgenomen voorwaarden wordt het Zvw-pgb geweigerd indien:
a. de verzekerde bij de eerdere verstrekking van een Zvw-pgb niet in staat is gebleken zich op
eigen kracht of met hulp van een vertegenwoordiger te houden aan de aan het Zvw-pgb
verbonden taken en verplichtingen;
b. de verzekerde blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een woonadres;
c. de verzekerde rechtens zijn vrijheid is ontnomen;
d. de vertegenwoordiger van de verzekerde niet voldoet aan regels inhoudende beperkingen of
eisen die bij ministeriële regeling aan de kring van vertegenwoordigers kunnen worden gesteld
in het belang van de bescherming van de verzekerde of van het waarborgen van de hulp,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c en d.
3. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst geen andere voorwaarden en

weigeringsgronden op ten aanzien van de persoon van de verzekerde of zijn vertegenwoordiger
dan vermeld in het eerste, tweede en vierde lid.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de voorwaarden
en weigeringsgronden ten aanzien van de persoon van de verzekerde of zijn vertegenwoordiger.

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.29a
1. Tenzij het zorg betreft waarop de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet marktordening
gezondheidszorg van toepassing zijn, wordt met een Zvw-pgb ten hoogste 23 euro per uur
vergoed voor de zorg als bedoeld in artikel 2.15a van het Besluit zorgverzekering.
2. In afwijking van het bedrag, genoemd in het eerste lid, bedraagt de vergoeding ten hoogste een
door de zorgverzekeraar te bepalen bedrag per uur indien de verzekerde kan aantonen dat de
zorg is verleend door een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van Wet
de op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor het uitoefenen van een beroep voor
het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 2.15a van het Besluit zorgverzekering.
3. Het tweede lid is niet van toepassing indien de zorgverlener een bloed- of aanverwante in de
eerste of tweede graad of de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel is van de
verzekerde.
4. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste gelijk aan het tarief dat door de
zorgautoriteit op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg voor de desbetreffende zorg is
vastgesteld.
Artikel 2.29b
Het Zvw-pgb wordt in ieder geval geweigerd indien:
a. de verzekerde, of, indien de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, één van
diens ouders of voogden, failliet is verklaard;
b. ten aanzien van de verzekerde of, indien de verzekerde de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt, één van diens ouders of voogden, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
Artikel 2.29c
1. Het Zvw-pgb wordt geweigerd indien de verzekerde door een andere vertegenwoordiger wordt
geholpen dan:
a. een wettelijk vertegenwoordiger van de verzekerde,
b. een bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad van de verzekerde of,
c. de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere levensgezel van de verzekerde.
2. De verzekerde die door een vertegenwoordiger wordt geholpen kan het Zvw-pgb worden
geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de vertegenwoordiger:
a. bij een eerdere verstrekking van een Zvw-pgb waarbij deze als vertegenwoordiger optrad niet
heeft bijgedragen aan nakoming van de daaraan verbonden verplichtingen,
b. blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een woonadres,
c. zijn vrijheid is ontnomen,
d. onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen valt, dan wel een verzoek tot van
toepassing verklaring van die regeling bij de rechtbank is ingediend of deze derde failliet is
verklaard,
e. anderszins onvoldoende zal bijdragen aan het nakomen van de voor de verzekerde aan het
Zvw-pgb verbonden verplichtingen, of
f. de hulp tegen betaling verleent.
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