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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en mr.
L. Ritzema)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker, vertegenwoordigd door C te B,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij e-mailbericht van 25 februari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is hem een
persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (verder: PGB vv) toe te kennen overeenkomstig
de aanvraag hiervoor van 3 april 2018 (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 30 april 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 2 mei 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 21 mei 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2019024984) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en meegedeeld geen adviesbevoegdheid te hebben in dit geschil. Een afschrift is op 24 mei 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 12 juni 2019 gehoord.

2.5.

Ter zitting heeft verzoeker een verklaring van de organisatie WIJeindhoven overgelegd. De
ziektekostenverzekeraar heeft bij e-mailbericht van 13 juni 2019 zijn standpunt nader toegelicht.
Afschriften van deze stukken zijn op 18 juni 2019 ter kennisname aan de respectievelijke
wederpartijen gestuurd.

2.6.

Aangezien het Zorginstituut heeft meegedeeld in dezen geen adviesbevoegdheid te hebben,
heeft de commissie de aantekeningen van de hoorzitting en de nagekomen stukken niet aan het
Zorginstituut gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
basis van de verzekering VGZ Ruime Keuze (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering Gemeentepakket Compleet, € 0 eigen risico (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 18 juli 2018 aan verzoeker medegedeeld dat zijn
aanvraag voor een PGB vv voor tien uren en dertig minuten Persoonlijke Verzorging per week met
betrekking tot de periode van 3 april 2018 tot en met 3 april 2020 is afgewezen.
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3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
brief van 14 augustus 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld zijn
beslissing te handhaven.

3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 4 juli 2018 contact gehad met verzoeker en zijn dochter. Het
door de ziektekostenverzekeraar opgestelde verslag van dit gesprek luidt, voor zover hier relevant:
"(...) Gevraagd waarom dhr. er op dit moment voor kiest om een pgb aan te vragen en hoe hij
daarbij is gekomen. Meneer geeft aan dat hij niet goed kan staan en niet goed kan wassen in de
badkamer. Dat moet overgenomen worden. Daarna neemt dochter het [gesprek over]. Dochter
geeft aan dat vader een knieoperatie heeft gehad, omdat dhr. veel zorg nodig heeft hadden ze pgb
geadviseerd gekregen. Een wijkvpk is toen aan huis geweest voor een indicatie. Vader weegt 120
kg, hij schaamt zich. Buik ligt veel open. Een kennis zou die zorg kunnen leveren waar dhr. zich niet
zo bij schaamt. Deze heeft geen zorgachtergrond. (...) Daarnaast zit dhr. met zijn buik die helemaal
kapot is. Meneer wordt heel erg dol, zou er hartritmestoornissen bij [hebben] gekregen. Bij te lang
staan wordt dhr. dol. Besproken hoe dhr. zijn zorg middels het pgb wil regelen. Dochter spreekt
over kleden, douchen, huid/buik insmeren. De verzorging krijgt dhr. van hem. Dit ook in de avond.
Hij wordt in de avond weer gedoucht omdat de buik zo stinkt. (...) Gevraagd welke huidzorg dhr.
nodig heeft. Dochter geeft aan dat dit 2 keer per dag is. Alleen als er echt bloed uit komt komt de
verzorgende het in de middag een keer insmeren. Dit is de laatste 3 weken ivm de warmte de hele
tijd nodig omdat het helemaal kapot [gaat]. Normaal gesproken is de huid wel gewoon dicht maar
dan is het rood en geïrriteerd. De buik hangt bijna op de knieën geeft dochter aan. Voor de Ok is
dhr. 35 kg afgevallen en is de buik gaan hangen. Gevraagd hoe lang de verzorgende met de huid
bezig is. Mw. geeft aan dat dit zeker een half uur duurt. De buik moet omhoog gehouden worden tot
de zalf goed droog is. Daarna moet de buik teruggelegd worden. Daarnaast moet er goed opgelet
worden dat de onderbroek niet in de wondjes zit. Dochter denkt dat dhr. hiermee moet leren leven,
dat verbetering van de huidconditie niet mogelijk is. Dhr. schaamt zich ervoor omdat het enorm
stinkt. De buik en knieën zouden het grootste probleem zijn met de verzorging. (...) "

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 11 juli 2018 contact gehad met de indicerend wijkverpleegkundige. Het door de ziektekostenverzekeraar opgestelde verslag van dit gesprek luidt, voor
zover hier van belang: "(...) Besproken of de huidzorg op deze manier van voldoende kwaliteit is.
Mw. geeft aan dat het niet blijft stinken. Dhr. is behoorlijk obese, de mantelzorger doet zijn best om
te zorgen maar had op moment van indicatiestelling te laat de smetplekken opgemerkt. Vpk had
advies gegeven wat te doen en wat te blijven doen gezien de obesitas. Had talkpoeder en katoenen
zakdoeken geadviseerd voor in de huidplooien om dit te voorkomen of ervoor te zorgen dat het niet
meer stinkt. Het wordt zo erg dat er schimmelplekken ontstaan. Professionele zorg zou beter zijn
maar ze verwacht dat met de adviezen ze het prima zelf kunnen. Dit is geadviseerd aan dhr. en zijn
echtgenote. Vpk denkt dat de stank van de huid niet nodig is bij goede zorg. Aangegeven dat dit
volgens dochter nog wel het geval is. Ze vraagt het zich dan ook af. (...)"

3.6.

De waarnemend huisarts heeft bij brief van 26 juli 2018 over verzoeker verklaard: “(...) Op verzoek
van de heer verklaar ik bij deze dat de verwachting bestaat dat hij langer dan een jaar hulpbehoeftig
zal zijn vanwege zijn lichamelijke klachten. (...)"

3.7.

De waarnemend huisarts heeft bij brief van 13 september 2018 over verzoeker verklaard: “(...) Op
verzoek van patiënt geef ik aanvullende informatie vanwege zorgbehoefte, hij zou graag zorg in de
vorm van PGB ontvangen. Er is sprake van verminderde mobiliteit ten gevolge van arthrofibrose bij
totale knie prothese rechts. Gaat hiervoor nog operaties krijgen, geschat is dat dit nog geruime tijd
gaat duren. Forse panniculus, last van smetplekken, soms wonden onder de buik, waarvoor hij zich
ontzettend schaamt en graag door vertrouwde persoon hulp zou krijgen. Daarnaast is er sprake van
schouderklachten rechts waarvoor nog verdere onderzoeken in ziekenhuis volgen. (...)"

3.8.

De behandelend orthopedisch chirurg heeft op 8 februari 2019 over verzoeker verklaard: "(...)
Bovengenoemde patiënt zag ik in het kader van een derde mening in verband met zijn knieklachten
na knieprotheseplaatsing 14 maanden geleden. Postoperatief een arthrofibrose en nu progressieve
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pijnklachten met functiebeperking. Ik begreep van patiënt dat hij in de St. Maartenskliniek geweest is
voor een punctie. Ook zou er al een scopie met nettoyage en doorbewegen zijn verricht. Helaas heb
ik hier geen gegevens van. Ik neem aan dat er toentertijd ook kweken zijn afgenomen ter uitsluiting
van een low grade infect. Nu is er klinisch sprake van een zeer stijve knie. Flexie maximaal 35,
extensie -5. Drukpijn eigenlijk diffuus over de proximale tibia bij verder een pasteuze zwelling.
Een nieuwe röntgenfoto laat toch een duidelijke toename zien van de radiolucente lijn onder het
tibiaplateau. Al met al lijkt er dus sprake te zijn van een vroegtijdige loslating (toch septisch?) in
combinatie met een forse arthrofibrose. Patiënt geeft aan dat jij een jaar wilt afwachten, gezien de
mate van invaliditeit is dit echter niet acceptabel voor patiënt. Graag toch nogmaals eens je visie op
relatief korte termijn. Misschien dat een revisie-operatie naar een HINGED-prothese met uitgebreide
release een optie is, uiteraard na uitsluiting van een low grade infectie. (...)"
3.9.

Op het 'Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging' heeft de indicerend
wijkverpleegkundige (hulp bij) de volgende handelingen bij verzoeker geïndiceerd: "[O]chtendzorg: *
douchen dagelijks + goed afdrogen [in verband met] smetvlekken!! * in [en] uit bed halen * aan- [en]
uitkleden[.] [H]uidzorg: * smetvlekken verzorgen in liezen [en] buikplooi (goed drogen: babypoeder
+ katoenen scheurlinnen[.] [A]vondzorg: * omkleden, nachtklaar maken * huidzorg: smetplekken
verzorgen."

3.10.

Bij brief van 21 mei 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard: “(...)
Niet in geschil is de vraag of er sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden
en een geneeskundige context. Gelet op voornoemd artikel 114, derde lid Zvw adviseert
Zorginstituut Nederland over geschillen die betrekking hebben op de te verzekeren prestaties, zoals
vermeld in artikel 11 Zvw. Het Zorginstituut kan daarom geen advies geven met betrekking tot de
polisvoorwaarden van verweerder (zorgvraag is niet minimaal één jaar constant en kwaliteit van
zorg).
(...)
De afwijzingsgrond, dat de zorgvraag van verzoeker niet minimaal één jaar constant blijft, strookt
niet met de Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2017/2018, overeengekomen door Per Saldo, ZN en
VWS.2 Ook strookt de afwijzingsgrond niet met de nieuwe Bestuurlijke afspraken van 2019 (geldig
tot 2022).3
(...)
Het Zorginstituut plaatst, zoals hierboven aangegeven, kanttekeningen bij de afwijzingsgrond.
Tegelijk moet worden opgemerkt dat het Zorginstituut geen adviesbevoegdheid heeft nu het geschil
geen betrekking heeft op de te verzekeren prestaties, zoals vermeld in artikel 11 Zvw.”

3.11.

Bij brief van 7 juni 2019 is, voor zover hier van belang, door de organisatie WIJeindhoven over
verzoeker het volgende verklaard: "(...) Nu ruim anderhalf jaar verder te zijn kan meneer zijn knie/
been niet buigen. (...) Als gevolg van zijn gewichtstoename hangt zijn buik over zijn onderlichaam
met grote smetwonden als gevolg. (...)"

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel 10 van de zorgverzekering en artikel 7 van de aanvullende ziektekostenverzekering
is de commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover, zowel ten aanzien van de
zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering, bindend advies uit te
brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar is gehouden verzoeker een PGB vv toe te kennen
overeenkomstig de aanvraag hiervoor van 3 april 2018.
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6.

Beoordeling
Ten aanzien van de zorgverzekering

6.1.

Artikel 12 van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak
op verpleging en verzorging bestaat. Het 'Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en
verzorging 2018 (Zvw-pgb)' van de ziektekostenverzekeraar (verder: het reglement) bepaalt
wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak op een PGB vv bestaat.
Artikel 10 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) ziet op het te verzekeren risico en artikel 11 Zvw op
de te verzekeren prestaties. Verpleging en Verzorging is naar aard en omvang geregeld in artikel
2.10 van het Besluit zorgverzekering (Bzv). Het PGB vv is geregeld in artikel 13a Zvw en nader
uitgewerkt in de artikelen 2.15a tot en met 2.15c Bzv en 2.29a tot en met 2.29c van de Regeling
zorgverzekering (Rzv).
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.
Deze bijlage maakt deel uit van het bindend advies.

6.2.

Hetgeen partijen verdeeld houdt, is ten eerste of verzoeker behoort tot de doelgroep voor een PGB
vv. Wanneer een verzekerde behoort tot de doelgroep voor een PGB vv is bepaald in artikel 2 van
het reglement van de ziektekostenverzekeraar. Dit artikel luidt, voor zover hier van belang:
"1. U komt in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (...) als u behoefte hebt aan
verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband
houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (...)
Daarnaast dient u:
2. langdurig, d.w.z. langer dan één jaar, op deze verpleging en/of verzorging aangewezen te zijn
(...)"

6.3.

Naar de mening van de ziektekostenverzekeraar volgt uit artikel 2, tweede lid, van het reglement
dat tot de doelgroep voor een PGB vv behoren verzekerden die ten minste één jaar een
stabiele zorgvraag hebben. Dit is volgens hem, gelet op de verrichte knie-operatie en de
vervolgbehandelingen, bij verzoeker niet het geval. Volgens verzoeker doet de stabiliteit van zijn
zorgvraag er niet toe. Hij behoort tot de doelgroep voor het PGB vv, omdat hij ten minste een jaar
zal zijn aangewezen op verpleging en verzorging. Dit blijkt uit de door hem overgelegde medische
verklaringen. Ten aanzien hiervan overweegt de commissie het volgende.
Artikel 2, tweede lid, van het reglement kan slechts op één manier worden uitgelegd, namelijk dat
een verzekerde langer dan één jaar op verpleging en/of verzorging zoals verpleegkundigen die
plegen te bieden moet zijn aangewezen, en waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan
geneeskundige zorg of een hoog risico daarop (...). De woorden "deze verpleging en/of verzorging"
in genoemd artikel kunnen geen betrekking hebben op de bij de verzekerde geïndiceerde zorg,
zoals de ziektekostenverzekeraar lijkt te veronderstellen. Artikel 2, tweede lid, slaat immers terug
op artikel 2, eerste lid, van het reglement. In het eerste lid wordt niet gesproken over de bij een
verzekerde geïndiceerde verpleging en/of verzorging. Ook bij een fluctuerende zorgvraag bestaat
dus de mogelijkheid van een PGB vv, mits aan de overige voorwaarden uit het reglement is voldaan.
De commissie tekent in dit verband aan dat een verzekerde, gelet op artikel 8, vierde lid, van het
reglement, verplicht is bij iedere wijziging van de zorgvraag een nieuwe indicatie te laten stellen
en opnieuw een PGB vv aan te vragen. Het gaat hierbij zowel om een verslechtering als een
verbetering van de gezondheidssituatie. Als de verzekerde deze verplichting niet nakomt, heeft de
ziektekostenverzekeraar de bevoegdheid het PGB vv (eventueel met terugwerkende kracht tot de
toekenningsdatum) te herzien of in te trekken. Dit blijkt uit artikel 9, onder m, van het reglement.
Hiermee wordt het risico - met de hieraan verbonden financiële en andere consequenties - van een
niet (langer) passende indicatie in geval van een fluctuerende zorgvraag voldoende ondervangen.

6.4.

Tussen partijen is niet in geschil dat verzoeker langer dan één jaar is aangewezen op verpleging
en/of verzorging in algemene zin. Verzoeker behoort daarom tot de doelgroep voor het PGB vv als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het reglement.
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6.5.

Wat partijen verdeeld houdt, is of verzoeker voldoet aan de toegangsvoorwaarde voor een PGB
vv, te weten dat hij hiermee in staat moet zijn op doelmatige wijze te voorzien in toereikende
zorg of andere diensten van goede kwaliteit (artikel 3, tweede lid, van het reglement). Volgens de
ziektekostenverzekeraar duidt het stinken van de smetplekken op een (ver)minder(d)e kwaliteit van
zorg. Ten aanzien hiervan overweegt de commissie het volgende.
In 'Deel 1' van het 'Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging' heeft
de indicerend wijkverpleegkundige aangegeven hoe de smetplekken van verzoeker moeten worden
verzorgd. De commissie gaat ervan uit dat verzoeker hiervan kennis heeft kunnen nemen en dit ook
heeft gedaan. Op 'Deel 1' van genoemd aanvraagformulier is immers opgenomen: "Dit deel vult de
verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger." Verzoeker
heeft voorts met de ondertekening van het aanvraagformulier verklaard dat de vastgestelde
zorgbehoefte in 'Deel 1' met hem is besproken. Dit blijkt uit het gestelde onder het opschrift "9.
Ondertekening". De stelling van verzoeker dat de indicerend wijkverpleegkundige hem ten tijde
van de indicatiestelling geen instructies heeft gegeven over het verzorgen van zijn smetplekken,
overtuigt daarom niet.
Uit het gespreksverslag van de ziektekostenverzekeraar van 4 juli 2018 komt naar voren dat het
advies van de indicerend wijkverpleegkundige met betrekking tot de verzorging van de smetplekken
niet volledig wordt opgevolgd, in die zin dat niet blijkt dat de zorgverlener katoenen scheurlinnen
aanbrengt in de huidplooien van verzoeker. Hieruit blijkt verder dat toen bij verzoeker nog altijd
smetplekken aanwezig waren die enorm stonken ("Dit is de laatste 3 weken ivm de warmte de hele
tijd nodig omdat het helemaal kapot [is]. Normaal gesproken is de huid wel gewoon dicht maar dan
is het rood en geïrriteerd. (...) Dhr. schaamt zich ervoor omdat het enorm stinkt.")
Aangezien de aanwijzingen van de indicerend wijkverpleegkundige - voor zover wel opgevolgd - na
verloop van enkele weken/maanden kennelijk niet tot een vermindering van de stank leidden, had
het op de weg van de zorgverlener gelegen te zoeken naar alternatieven en verzoeker bijvoorbeeld
te adviseren naar de huisarts te gaan. Gesteld noch gebleken is dat dit is gebeurd. Een en ander
klemt te meer, omdat uit het gespreksverslag van de ziektekostenverzekeraar van 11 juli 2018
blijkt dat de indicerend wijkverpleegkundige denkt dat het stinken van smetplekken bij goede zorg
niet nodig is. De commissie is gelet op het voorgaande van oordeel dat althans wat betreft de
geïndiceerde huidzorg niet is voldaan aan artikel 3, tweede lid, van het reglement.

6.6.

Gesteld noch gebleken is dat verzoeker bij de overige geïndiceerde zorghandelingen niet in staat
is op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg of andere diensten van goede kwaliteit. Voor
deze zorg gaat eerder genoemde afwijsgrond daarom niet op. De ziektekostenverzekeraar moet om
die reden voor alle andere geïndiceerde zorghandelingen - dat wil zeggen die niet zien op huidzorg een PGB vv toekennen. Dit komt neer op een PGB vv voor (280 minuten + 210 minuten =) 8 uren en
10 minuten per week met ingang van 3 april 2018.

6.7.

De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat als verzoeker gebruik wil maken van een combinatie
van zorg in natura en zorg vanuit een PGB vv hij een nieuwe aanvraag moet indienen. Deze
indicatie moet - volgens de ziektekostenverzekeraar - dan worden gesteld door de gecontracteerde
zorgaanbieder die de zorg in natura gaat leveren. Hierover tekent de commissie het volgende aan.
Artikel , vijfde lid, van het reglement van de ziektekostenverzekeraar luidt: "U kunt Zorg in Natura
én zorg vanuit een Zvw-pgb ontvangen. De verpleegkundige moet hiervoor één indicatie opstellen
waarin zowel de Zorg in Natura als zorg vanuit het Zvw-pgb zijn opgenomen. De door ons
gecontracteerde zorgaanbieders leveren alleen Zorg in Natura en geen zorg vanuit een Zvw-pgb;".
Uit dit artikel komt naar het oordeel van de commissie niet (duidelijk) naar voren dat een indicatie
voor een combinatie van zorg in natura en zorg vanuit een PGB vv moet worden gesteld door
de gecontracteerde zorgaanbieder die de zorg (gedeeltelijk) aan de verzekerde zal verlenen. De
ziektekostenverzekeraar mag verzoeker daarom niet tegenwerpen dat in zijn geval niet aan deze eis
is voldaan. Dit klemt te meer nu het inschakelen van zorg in natura vanwege de huidzorg niet een
keuze is van verzoeker, maar het gevolg van de afwijzing van zijn aanvraag voor een PGB vv voor
dit deel.
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Ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering
6.8.

De aanvullende ziektekostenverzekering kent niet de mogelijkheid van een PGB vv. Het meer of
anders gevorderde kan daarom niet op basis van deze verzekering worden toegewezen.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
1. de ziektekostenverzekeraar verzoeker een PGB vv moet toekennen voor 8 uren en 10 minuten
Persoonlijke Verzorging per week met ingang van 3 april 2018;
2. de ziektekostenverzekeraar het entreegeld van € 37,-- aan verzoeker moet vergoeden.
Zeist, 19 juni 2019,

G.R.J. de Groot
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