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Geschillencommissie Zorgverzekeringen ( M.T.C.J. Nauta-Sluijs)

1.

Partijen
De erven van A te B, hierna te noemen: verzoekers, vertegenwoordigd door C te D,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 3 april 2020 hebben verzoekers per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 6 oktober 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 7 oktober 2020 aan verzoekers gezonden.

2.3.

Verzoekers en de ziektekostenverzekeraar zijn op 16 december 2020 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Erflaatster was in 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
basis van de verzekering VGZ Eigen Keuze (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering VGZ Aanvullend Best (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering). De
aanvullende ziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft daarom verder onbesproken.

3.2.

Erflaatster ontving al jaren een persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (hierna
PGB vv). Omdat haar lopende PGB vv afliep, heeft erflaatster op 21 februari 2019 bij de
ziektekostenverzekeraar een verzoek ingediend tot verlenging van het PGB vv.

3.3.

De indicerend wijkverpleegkundige heeft op 21 februari 2019 in het 'Aanvraagformulier
persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging' over erflaatster verklaard:
"(...) Mw. heeft hulp nodig bij de ADL, toiletgang en bij transfers. (...) Progressie in diverse
ziektebeelden, recente botbreuken en operaties, lactose intolerantie waardoor sneller ongelukjes,
lichamelijke verzwakking (...)"
De wijkverpleegkundige heeft bij erflaatster een indicatie gesteld van 25 uren Persoonlijke
Verzorging per week, met als ingangsdatum 27 januari 2019 en een einddatum van 27 januari 2020.

3.4.

In het Bewust Keuze Gesprek (hierna: BKG) van 1 mei 2019 is blijkens het verslag van de
ziektekostenverzekeraar, voor zover hier van belang, het volgende met erflaatster besproken:
"(...) De verpleegkundige is niet bij mevrouw thuis geweest om de indicatie te stellen. Dit is gebeurd
in het zorghuis waarin mevrouw een lange tijd heeft verbleven om te herstellen op basis van eerste
lijns verblijf complexe zorg. (...) Mevrouw geeft aan dat ze heel ongelukkig
werd in de zorginstelling en heel erg graag naar huis wilde. Dat kon alleen als zij de zorg thuis
zou kunnen krijgen en daarom is de indicatie in de zorginstelling gesteld. Dit is gedaan door een
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medewerker van deze zorginstelling. Dezelfde verpleegkundige had in 2016 ook de vorige indicatie
voor mevrouw gesteld.
Mevrouw is eind januari 2019 naar huis gegaan. Mevrouw weet zo niet exact welke dag, ze denkt
de 29ste of de 30ste. Sindsdien is er een medewerker van (...) dag en nacht bij haar in huis en helpt
mevrouw met alles. Bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging, bereiden van maaltijden, aanreiken
van eten en drinken, het huishouden, helpen naar het toilet, met mevrouw buiten gaan wandelen
en met het begeleiden naar artsen afspraken. Mevrouw is weduwe en woont alleen. Ze heeft geen
kinderen. Zonder deze hulp kon zij niet naar huis geeft ze aan. Mevrouw wil graag weten wat wij
voor haar kunnen vergoeden, omdat ze de afgelopen tijd de rekeningen zelf heeft betaald, maar dit
veel geld voor haar is. Hoe lang het gaat duren voordat zij herstelt is niet bekend.
Ik heb mevrouw aangegeven dat wij de 24 uurszorg niet kunnen vergoeden. Dit is niet mogelijk en
ook niet geïndiceerd. Mevrouw geeft aan dat dat voor haar niet veel uit maakt. Ze wil(...) graag Wlz
24 uurszorg. Zonder 24 uur een hulp in huis te hebben kan zij niks doen geeft mevrouw aan. Ik heb
mevrouw wat uitleg gegeven over de Wlz, de voorwaarden en ook dat de Wlz 24 uursaanwezigheid
niet vergoed. Ik heb mevrouw aangegeven dat zij altijd een aanvraag kan doen. Ze wil(...) geen
thuiszorg, want dat komen wisselende zorgverleners en die weten niet hoe ze haar moeten hanteren
en krijgt ze bij de zorg veel last van pijn. Mevrouw wil(...) ook geen oproepbare zorg. (...)
Mevrouw geeft aan dat het het afgelopen jaar heel slecht met haar is gegaan. Ze vertelt dat ze 9
maanden lang heen en weer opgenomen is geweest in het ziekenhuis en revalidatie en daarna
maanden in een zorghuis moest verblijven om te herstellen. Dit komt doordat zij vorig jaar is
gevallen en een complexe beenbreuk heeft opgelopen in het bovenbeen. Ze is hieraan geopereerd
en daarna is het gaan ontsteken. Daarom heeft mevrouw een tweede operatie moeten ondergaan.
Artsen hebben het destijds ook gehad over het amputeren van het been. Dit is uiteindelijk niet nodig
geweest. Mevrouw geeft aan dat de artsen tevreden zijn met het resultaat, maar zij ervaart dit niet
zo en heeft nog steeds veel pijn. (...) Maar geeft aan dat ze nog steeds niet veel zelf kan, ze is
volledig rolstoel of trippelstoel gebonden. Staan op het been om zelf transfers te makengaat ook
niet geeft ze aan. Ze kan niet zelf in en uit haar bed komen. Mevrouw geeft aan dat zij ook maar
1 heup heeft en dat is in haar goede been, hierop staan gaat ook niet. De zorg die ze nodig heeft,
is sinds januari niet veranderd vertelt mevrouw. De gebeurtenissen zijn een zware klap geweest
voor mevrouw, ook omdat zij al langere tijd last heeft van reuma. Haar rechterarm kan ze nu niet
goed gebruiken en hiermee kan ze alleen maar lichte dingen vasthouden. Bij het eten moet ze haar
rechterarm ook aansturen met haar linkerarm. Ze was ooit rechtshandig, maar doet al jaren veel met
links, omdat in haar rechterarm en hand veel vergroeiingen zitten. (...)
Ik heb met mevrouw de indicatie doorgesproken ze gaf aan dat de frequenties van het douchen,
wassen en kleden juist zijn. Ook dat bij deze handelingen een volledige overname noodzakelijk
is. Wat er bedoeld wordt met het verplaatsen in zit of lighouding 2 keer per dag weet mevrouw
niet. Wel geeft ze aan dat zij hulp nodig heeft bij het in en uit bed komen en het van en naar het
toilet gaan. Mevrouw denkt dat daarbij bedoeld wordt de hulp met de transfer en het begeleiden
buitenshuis, duwen rolstoel, bij het maken van een ommetje. Ik heb mevrouw aangegeven dat wij dit
als zorgverzekeraar niet kunnen vergoeden en dat dit begeleiding is, dus mogelijk via de WMO kan
vergoed worden. Dit wil(...) ze niet.
Mevrouw vertelt dat haar huid ingesmeerd moet worden ter voorkoming van doorligplekken. Het
insmeren gebeurt dagelijks en wanneer het goed gaat soms een paar dagen niet. Ze heeft nog geen
doorligplekken gehad, maar het heeft er wel tegen aangezeten. Vooral op haar hakken, die zijn flink
rood en geïrriteerd geweest.
Mevrouw heeft al jaren via de Stichting 1 vaste zorgverlener en een back-up. Nu is er dag en nacht
1 vaste andere zorgverlener bij haar in huis. Dit heeft ze zelf met het bureau (...) afgesproken, omdat
ze dit zelf zo wil. Ze geeft aan dat ze hiervoor een vast bedrag per maand betaalt. Afspraken zijn
vastgelegd in een contract. Mevrouw weet niet wat de uurtarieven zijn of wat het vaste bedrag per
maand is, dat zij aan het bureau betaalt. Mevrouw weet ook niet wat de maximale uurtarieven van
het pgb zijn. Ik heb mevrouw aangegeven om goed naar de afspraken in het contract te kijken,
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voordat ze dit ondertekent. Ook heb ik aangegeven dat het declareren van een vast maandloon niet
mag volgens het reglement pgb. Mevrouw zegt dat het salaris iedere maand toch hetzelfde bedrag
is. Uitgelegd dat het om de geleverde zorg moet gaan. Mevrouw geeft aan dat ze dit niet nodig vindt
en dit nergens staat. Ik heb mevrouw verwezen naar het regelement pgb vv 2019 en aangegeven
dat zij op de hoogte moet zijn van de inhoud hiervan. Ook moet de zorgverlener ‘bureau’ weten dat
dit niet is toegestaan. Ook moet de zorgverlener weten dat er geen vergoeding mogelijk is voor 24
uur aanwezigheid. Dit hebben ze bij mevrouw niet aangegeven en hadden ze wel kunnen doen.
Ik heb mevrouw ook vertel[d] dat het op eigen risico is om al te starten met de zorg, voordat de
beslissing van de aanvraag bekend is. Mevrouw geeft aan dat dit niet anders kon, omdat ze naar
huis wilde en niet nog 8 weken kon wachten. Daarnaast geeft mevrouw aan het volle vertrouwen te
hebben in het
bureau die haar zorg levert, omdat zij hier al jaren zorg van krijgt. Het is een non-profit organisatie
die de overgebleven omzet aan het einde van het jaar altijd doneert aan het goede doel.
Administratieve rechten en plichten:
Mevrouw geeft aan dat zij zelf de administratie en het beheer doet van het pgb. Ze geeft aan
geen geheugenproblematiek te ervaren. Ze wil het zo lang mogelijk nog allemaal zelf in handen
houden. Het is alleen een probleem geweest in de periode van de lange opnames. Toen is veel
administratie blijven liggen. Toen ik mevrouw vroeg wie de administratie van haar over zou kunnen
nemen in zulke situaties of daarover na te denken, gaf ze aan dat ze wel mensen heeft die haar
kunnen helpen, namelijk haar neefje of nichtje. Op vraag waarom ze hier geen hulp bij heeft
gehad, zegt mevrouw het zelf allemaal bij te willen werken. Ik heb mevrouw geadviseerd om bij
de WMO navraag te doen voor de hulp in de administratie of de mogelijkheid van een wettelijk
vertegenwoordiger voorgesteld. Mevrouw wil(...) geen hulp en dat vindt ze nu niet nodig.
Mevrouw controleert de facturen van de zorgverlener niet. Ze zegt dat er geen uren op vermeld
staan. Dit vindt ze ook vreemd. Ze geeft aan dat het iedere maand hetzelfde bedrag is en dat
controleert zij. Er wordt een urenregistratie bijgehouden door de zorgverleners zelf vertelt mevrouw.
Deze liggen niet bij mevrouw in huis en zijn voor haar niet inzichtelijk. Zelf noteert zij geen
urenregistratie. Mevrouw weet niet wat een urenregistratie is en wist niet dat dit moest. Niemand
heeft dit ooit aan haar verteld. Ik heb haar gewezen op haar eigen verantwoordelijkheid om op de
hoogte te blijven van de voorwaarden.
Ze weet niet wat het uurtarief van de zorgverlener is en weet niet wat de maximale uurtarieven
van het pgb zijn. Ze heeft het nooit uitgerekend zegt ze. Dus ze weet ook niet of het afgesproken
uurtarief boven of onder het maximale tarief ligt. Er is een contract opgesteld voor de 24 uurszorg en
mevrouw heeft deze getekend. Ze denkt hiervan nog een kopie te hebben in haar map. Ze weet zo
niet welke afspraken er zijn opgenomen in dit contract. Ze weet wel dat een gedeelte van de kosten
voor haar eigen rekening komen. Ze weet niet wat het vaste maandloon is dat zij nu gefactureerd
krijgt en ook niet wat zij dan moet betalen. Dit kan ze mij niet vertellen. Ze geeft aan een goed
spaarcentje te hebben om het te kunnen betalen, maar dit kan zij niet langdurig blijven doen en
daarom vraagt ze een vergoeding van ons.
Mevrouw bewaart de administratie in een map. Ze kan zo niet uit haar hoofd opnoemen welke
stukken. Ze denkt dat de administratie 10 jaar bewaart moet blijven. Mevrouw heeft nog wel
bancaire betaalbewijzen. Mevrouw wist niet dat ze wijzigingen moest doorgeven. Ik heb uitleg een
voorbeelden gegevens als een wijziging in de zorgvraag, zorgverlener en een langdurige opname.
Ze geeft mij aan dat dit niet hoeft, dit vindt ze onzin. Mevrouw heeft deze wijziging vorig jaar niet aan
ons doorgegeven. In periode van de opname is er niet gedeclareerd. Wederom heb ik mevrouw naar
het reglement verwezen en haar plichten.".
3.5.

Op 18 april 2020 is erflaatster overleden.

3.6.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 7 mei 2019 per brief aan verzoekers meegedeeld dat
de aanvraag voor verlenging van het PGB vv is afgewezen, en dat het lopende PGB vv met
terugwerkende kracht tot 1 februari 2019 is stopgezet.
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3.7.

Verzoekers hebben de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Op 19 juni 2019 en 19 september 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoekers
meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.

4.

Geschil

4.1.

Verzoekers hebben aan de commissie gevraagd te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar
gehouden is met terugwerkende kracht tot de datum van aanvraag het PGB vv ten behoeve van
erflaatster toe te kennen, conform de indicatie van de indicerend wijkverpleegkundige.

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. Dit blijkt uit artikel 10 van de voorwaarden van de zorgverzekering.

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.
Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit
van het bindend advies.
Standpunt verzoekers

6.2.

Verzoekers hebben verklaard dat erflaatster bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag heeft
ingediend voor verlenging van haar PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag
afgewezen en het lopende PGB vv met terugwerkende kracht tot 1 februari 2019 stopgezet. De
reden is dat erflaatster volgens de ziektekostenverzekeraar onvoldoende op de hoogte was van
de meest elementaire voorwaarden en verplichtingen die horen bij het PGB vv. Erflaatster zou niet
bekend zijn met de maximale uurtarieven, zij zou geen urenregistratie bijhouden, de facturen van
de zorgverlener niet controleren, geen zorgovereenkomst hanteren die voldoet aan de hiervoor
geldende voorwaarden, er zouden onregelmatigheden in de declaraties zijn gezien en erflaatster
zou tijdens haar opname in een eerstelijns verblijf (hierna: ELV) hiervan geen melding hebben
gemaakt.

6.3.

Volgens verzoekers slaat de ziektekostenverzekeraar met betrekking tot de inhoud meermaals
de plank mis. Dit komt ook doordat door de ziektekostenverzekeraar nooit met erflaatster het
gesprek is aangegaan. Zou dit wel het geval zijn geweest, dan was een deel van de vermeende
gebreken al opgehelderd. Volgens de ziektekostenverzekeraar is de indicatie voor het PGB
vv niet gesteld in de thuissituatie. Hoewel verzoekers dit met een verklaring van de indicerend
wijkverpleegkundige hebben weerlegd, blijft de ziektekostenverzekeraar dit volhouden. De
indicerend wijkverpleegkundige werkte ook in het ELV waar erflaatster tijdelijk was opgenomen.
Zodoende is een aantal onderwerpen ook ten tijde van de opnameperiode besproken. Dit neemt niet
weg dat de indicatie zelf in de thuisomgeving is gesteld.

6.4.

Volgens de ziektekostenverzekeraar voldoet de zogenoemde 'Zorghulpovereenkomst' niet aan de
eisen die in artikel 8.1 van het 'Reglement persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging'
van de ziektekostenverzekeraar (hierna: het reglement) zijn gesteld. De ziektekostenverzekeraar
gaat eraan voorbij dat de 'Zorghulpovereenkomst' een tijdelijke overeenkomst betreft, die erflaatster
had gesloten toen zij nog niet wist of zij opnieuw over een PGB vv zou kunnen beschikken. De
lopende overeenkomst, die was afgesloten voor onbepaalde tijd, is eerder goedgekeurd door de
ziektekostenverzekeraar.
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Hetzelfde geldt voor de urenregistratie. In de periode waarin erflaatster geen PGB vv ontving,
betaalde zij zelf de zorgkosten en was het niet nodig om een urenregistratie bij te houden. Toen
zij een PGB vv ontving, registreerde zij de uren wel naar behoren. Verzoekers hebben hiervan
urenregistraties overgelegd.
6.5.

Het argument van de ziektekostenverzekeraar dat meerdere declaraties zijn ingediend door
bij de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde thuiszorgorganisaties, kunnen verzoekers
niet volgen. Erflaatster heeft in 2018 geen declaraties ingediend van andere gecontracteerde
thuiszorgorganisaties, en heeft hiervoor ook geen vergoeding ontvangen. Verder stelt de
ziektekostenverzekeraar dat erflaatster in 2018 negen maanden in een ELV heeft verbleven en toch
over vijf maanden in 2018 zou hebben gedeclareerd. De ziektekostenverzekeraar gaat eraan voorbij
dat erflaatster op 19 april 2018 is opgenomen in een ELV en dus tot die datum heeft gedeclareerd.
In september 2018 is erflaatster een aantal weken thuis geweest, en daarom heeft zij in die periode
ook declaraties ingediend. De ziektekostenverzekeraar neemt evenwel niet de moeite hiernaar
nader onderzoek te doen.

6.6.

Tot slot geldt voor de plicht tot het melden van de opname in het ELV, dat verzoekers dit niet
betwisten. Erflaatster was van deze verplichting op de hoogte. Er was toen echter sprake van een
zodanig levensbedreigende situatie voor haar gezondheid, dat administratieve verplichtingen tijdelijk
niet op de voorgrond stonden. Volgens verzoekers verliest de ziektekostenverzekeraar echter de
menselijke maat uit het oog als hij eist dat een verzekerde die tijdens de opname bijna is overleden,
toch tijd had moeten maken haar verzekeraar van de opname op de hoogte te stellen.

6.7.

Van 1 februari 2019 tot haar overlijden op 18 april 2020 heeft erflaatster zorg gehad van haar vaste
zorgverlener en heeft zij deze uit eigen middelen betaald. Het inschakelen van zorg in natura was
voor haar geen optie, omdat een thuiszorgorganisatie haar niet even kundig had kunnen verzorgen.
De vele personeelswisselingen gaven erflaatster veel pijn en ongemak. Omdat zij veel hulp nodig
had, was zij veel tijd kwijt met het uitleggen hoe alles moest aan de wisselende zorgverleners. Om
die reden heeft zij gekozen voor een PGB vv.
Standpunt ziektekostenverzekeraar

6.8.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat hij van mening is dat erflaatster niet in staat was
zelfstandig de taken en verplichtingen die bij een PGB vv horen uit te voeren. Tijdens het BKG
op 1 mei 2019 heeft zij meegedeeld zelf het beheer te verzorgen. Een aantal voorwaarden en
verplichtingen werd door haar als weinig zinnig beoordeeld, en zij was van een aantal voorwaarden
en verplichtingen niet op de hoogte en/of voldeed daar niet aan. Zo wist zij niet dat er maximale
uurtarieven gelden, hield zij geen urenregistratie bij, controleerde zij de facturen van de zorgverlener
niet en was er geen zorgovereenkomst. De 'Zorghulpovereenkomst' komt in het geheel niet overeen
met de zorgovereenkomst zoals omschreven in artikel 8.1 van het reglement. Het aan het dossier
toegevoegde 'Voorbeeld urenregistratie persoonsgebonden budget' bevat slechts één van de
geïndiceerde zorgaspecten en sluit op geen enkele wijze aan bij de indicatie zoals deze op 27
januari 2019 had moeten ingaan. Daarbij merkt de ziektekostenverzekeraar op dat het betreffende
document pas sinds de tweede helft van 2019 beschikbaar is via de website. Het document vermeldt
echter bij maand twee 2019 een uurtarief van € 25,--.

6.9.

De ziektekostenverzekeraar heeft kennis genomen van de verklaring van de indicerend
wijkverpleegkundige, waarin hij stelt dat de indicatiestelling wel in de thuissituatie heeft
plaatsgevonden. De reden dat de ziektekostenverzekeraar in eerste instantie een andere mening
was toegedaan, was dat de datum van de indicatiestelling 22 januari 2019 betreft, terwijl erflaatster
tijdens het BKG heeft meegedeeld dat zij op 29 of 30 januari 2019 naar huis is gegaan. Verder zou
verzoekster overvallen zijn geweest door het BKG. Zij is echter om 10:45 uur gebeld. Toen gaf zij
aan dat het niet gelegen kwam, en is een belafspraak gemaakt voor 16:00 uur dezelfde dag.
In 2018 is over vijf maanden gedeclareerd en vergoed, terwijl erflaatster negen maanden in een
ELV is verbleven. De ziektekostenverzekeraar begrijpt dat bij een opname in een ELV niet de eerste
gedachten uitgaan naar het melden van de opname aan de ziektekostenverzekeraar. Maar ergens
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tijdens het langdurige verblijf had er het besef moeten zijn dat deze opname moest worden gemeld
en had hiervoor ruimte kunnen worden gevonden. De ziektekostenverzekeraar betreurt het dat door
erflaatster kosten zijn gemaakt om te voorzien in haar zorg. Dit had zij kunnen voorkomen door
gebruik te maken van zorg door een gecontracteerde thuiszorgorganisatie.
6.10.

De ziektekostenverzekeraar merkt verder nog op dat de zorgovereenkomst uit 2016 ziet op de
eerdere zorgvraag. Als de zorgvraag wijzigt, moet een nieuwe zorgovereenkomst worden opgesteld.
Met betrekking tot de urenregistraties geldt dat ook deze zien op de vorige zorgvraag. Hierbij is
enkel vermeld dat één uur is gedeclareerd voor douchen. Dit is niet in lijn met de gestelde indicatie,
waarin meerdere zorghandelingen zijn meegenomen. Tussen 19 februari 2018 en 22 april 2018
is ook gedeclareerd door Stichting Buurtzorg. De maanden februari, maart en april zijn daarmee
dubbel in rekening gebracht.
Overwegingen

6.11.

Artikel 3 lid 3 van het reglement bepaalt, als een van de voorwaarden voor toegang tot een PGB
vv, dat de persoon die het PGB vv aanvraagt, naar het oordeel van de ziektekostenverzekeraar, in
staat moet zijn op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de aan het PGB
vv verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren. In artikel 4 lid 1 van het
reglement is bepaald dat de aanvrager geen PGB vv ontvangt als hij bij de eerdere verstrekking
van een PGB vv niet in staat is gebleken zich op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk)
vertegenwoordiger te houden aan de aan het PGB vv verbonden taken en verplichtingen. In artikel 8
van het reglement zijn de verplichtingen van de budgethouder van het PGB vv omschreven. Zo moet
er een zorgovereenkomst zijn die aan enkele specifiek omschreven eisen voldoet. Als de zorgvraag
wijzigt moet een nieuwe indicatie worden gesteld door een wijkverpleegkundige. De verzekerde
moet erop toezien dat de zorg die wordt verleend in overeenstemming is met de indicatie. Verder is
de verzekerde verplicht een urenregistratie bij te houden die aan enkele specifieke eisen voldoet.
Tot slot stelt artikel 8 enkele aanvullende eisen, die hier niet aan de orde zijn.

6.12.

Met erflaatster is op 1 mei 2019 een BKG gevoerd, waarvan een verslag is gemaakt. De
ziektekostenverzekeraar is op basis hiervan van mening dat erflaatster niet in staat was het PGB
vv zelf te beheren. Erflaatster was volgens de ziektekostenverzekeraar niet op de hoogte van de
maximale uurtarieven, zij hield geen urenregistratie bij, de facturen van de zorgverlener controleerde
zij niet, er waren onregelmatigheden in de declaraties en erflaatster zou tijdens haar opname in
een eerstelijns verblijf (hierna: ELV) hiervan geen melding hebben gemaakt. Ook had zij geen
zorgovereenkomst die voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden.

6.13.

Artikel 8, eerste lid, van het reglement bepaalt waaraan een zorgovereenkomst moet voldoen.
Deze moet de NAW-gegevens van de verzekerde en de zorgverlener bevatten, de relatie tussen de
verzekerde en de zorgverlener, de looptijd van de overeenkomst, welke zorg zal worden geleverd,
het aantal uren dat zorg zal worden geleverd en op welke momenten, welk tarief daarvoor wordt
betaald en de AGB-code van de zorgverlener als het om een formele zorgverlener gaat. Het
document moet zijn ondertekend door zowel de verzekerde als de zorgverlener.
Uit het dossier blijkt dat in 2016 een zorgovereenkomst is opgesteld die voldeed aan
de voorwaarden van artikel 8 van het reglement en als zodanig is goedgekeurd door de
ziektekostenverzekeraar. Deze zorgovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierin is
een uurtarief afgesproken van € 20,--. Dit betrof de indicatie van drie uren Persoonlijke Verzorging
per week. Vast staat dat in 2019 een andere zorgvraag is ontstaan. Er is een indicatie gesteld
op basis van 25 uren Persoonlijke Verzorging per week, die werd verleend door een andere
zorgverlener dan voorheen. Gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, was de eerder opgestelde
zorgovereenkomst daarom niet meer geldig.
Op 27 januari 2019 is een zogenoemde 'Zorghulpovereenkomst' door erflaatster en de nieuwe
zorgverlener ondertekend. Dit document voldoet niet aan de voorwaarden die artikel 8, eerste lid,
van het reglement stelt. Zo zijn de NAW-gegevens van de zorgverlener niet vermeld, is de relatie
tussen de verzekerde en de zorgverlener niet benoemd, wordt verwezen naar een zorgplan dat
niet (meer) beschikbaar is, staat er niet welke zorg zal worden geleverd en op welke momenten,
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is er geen uurtarief opgenomen, maar slechts een totaaltarief en ontbreekt een AGB-code.
Verzoekers hebben aangevoerd dat het ging om een tijdelijke overeenkomst, maar hebben ter
zitting verklaard dat er later ook geen andere overeenkomst is opgesteld voor de verleende zorg
waarvoor het PGB vv is aangevraagd. Daarbij geldt dat de zorgovereenkomst vóór het ingaan van
de zorg moet worden aangegaan. Nu de zorgovereenkomst niet voldoet aan de daaraan gestelde
voorwaarden, volgt daaruit dat erflaatster niet aan de op haar rustende verplichtingen voldeed en de
ziektekostenverzekeraar reeds daarom in redelijkheid mocht besluiten de aanvraag voor het PGB
vv af te wijzen. De stellingen van de ziektekostenverzekeraar dat erflaatster bij het eerder aan haar
toegekende PGB vv niet in staat is gebleken zich aan haar verplichtingen te houden kunnen daarom
onbesproken blijven.
6.14.

Een andere grond waarop de ziektekostenverzekeraar zich heeft beroepen, is het niet goed
bijhouden van de urenregistratie. Dit vormt een wezenlijk onderdeel van de verplichtingen van de
budgethouder en is als zodanig omschreven in artikel 8, zesde lid, onder c van het reglement. Vast
staat dat de urenregistraties die verzoekers hebben overgelegd, in grote lijnen voldoen aan de
voorwaarden. Uit het verslag van het BKG blijkt echter dat erflaatster niet wist dat zij een registratie
moest bijhouden. De zorgverleners zouden dit zelf doen, zonder dat erflaatster dit controleerde.
Door verzoekers is dit argument van de ziektekostenverzekeraar onvoldoende weerlegd.

6.15.

Tot slot heeft erflaatster niet aan de ziektekostenverzekeraar gemeld dat zij was opgenomen in
een ELV. In artikel 9, onder f, van het reglement is bepaald dat het PGB vv kan worden herzien
of ingetrokken als iemand langer dan twee maanden verblijft in een instelling voor zorg die ten
laste komt van de basisverzekering. Verzoekers hebben hierover aangevoerd dat dit niet van haar
kon worden gevergd, omdat zij ernstig ziek was. Gelet op de duur van de opname is echter niet
aannemelijk dat erflaatster op geen enkel moment in staat was zelf dan wel met hulp van iemand
anders aan de ziektekostenverzekeraar te melden dat zij was opgenomen. Zij had moeten begrijpen
dat zij op basis van het reglement gehouden was deze melding te doen. De commissie is van
oordeel dat dit, in samenhang met de zorgovereenkomst die niet aan de voorwaarden voldeed en
de urenbriefjes die erflaatster niet controleerde, voldoende is om aan te nemen dat erflaatster niet
in staat was te voldoen aan alle verplichtingen die het reglement aan de budgethouder van het PGB
vv stelt. De ziektekostenverzekeraar heeft daarom in redelijkheid mogen besluiten de aanvraag voor
het PGB vv af te wijzen.

6.16.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist,8 januari 2021,

M.T.C.J. Nauta-Sluijs
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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.

