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Geachte commissieleden, 
  
Op 27 juni 2019 wordt het algemeen overleg Wijkverpleging tussen u en de minister 
gehouden. Als wij de agenda voor dit overleg bekijken zien wij dat de knelpunten die 
spelen rondom wijkverpleging met een pgb onderbelicht zijn gebleven en daardoor 

onvoldoende zijn geregeld. De knelpunten die wij in deze brief aan de orde stellen zijn ook 
uit de evaluatie van het Zvw-pgb 2017 (uitgevoerd in de eerste helft van 2018) gekomen. 
Deze is eerder aan uw Kamer verzonden.  
 
Ter illustratie van de knelpunten hebben we in de bijlage het verhaal van Ellen bijgevoegd. 
Ellen heeft dagelijks te maken met de beschreven knelpunten. In onze brief gaan wij 

verder in op deze knelpunten én vragen wij u een aantal verbeterpunten onder de 
aandacht van de minister te brengen. 
 
Indicatiestelling 
De wijkverpleegkundigen hebben, bijna vier jaar na de transitie, de kwaliteit van de 
indicatie nog steeds niet op het niveau weten te krijgen dat deze goed genoeg is. In ieder 
geval zien verzekeraars zich nog genoodzaakt meer dan de helft van de indicaties bij te 

stellen, dit is onwenselijk. Mensen met een hulpvraag zouden er vanuit mogen gaan dat de 
indicatie op een deskundige wijze gesteld wordt. Gezien de praktijk is dit (nog) niet aan de 
orde. Dit zorgt voor veel wantrouwen bij de verzekeraars, maar ook bij verzekerden. De 
acties die V&VN heeft ondernomen om de indicatie te verbeteren (zoals de toolbox 
indicatiestelling en het begrippenkader) lijken voor pgb nog niet de gewenste resultaten te 
behalen.  
 

Volgens Per Saldo kan de oplossing voor de geschetste knelpunten liggen in het laten 
stellen van indicaties door een daarvoor speciaal ingericht onafhankelijk indicatiebureau.1 
Onderzocht kan worden wat de kwaliteit is van de organisaties die dit reeds doen (zoals 
‘Goed Thuis’) of de mogelijkheid om het bij het CIZ te beleggen. Wij willen daarnaast ook 
dat een (potentiële) budgethouder bij een dergelijk bureau terecht kan, omdat wij merken 
dat natura-instellingen bij het indiceren erop aansturen dat de zorg middels zorg in natura 
(hierna: ZIN) geleverd wordt, dit beperkt de keuzevrijheid om te kiezen voor een pgb. 

Door op deze (nieuwe) manier te gaan indiceren kan de kwaliteit van de indicaties ook 
omhoog. Expertteams kunnen bijvoorbeeld worden opgericht voor ingewikkelde casuïstiek. 
Het CIZ heeft tijdens de AWBZ-tijd al bewezen dat zij kunnen indiceren voor de groep die 
Zvw-zorg nodig heeft. Ook bureaus die zich momenteel beperken tot indiceren geven 

                                                
1 Het stellen van een onafhankelijke indicatie wordt momenteel al door middel van zorg in natura direct door de 
zorgverzekeraar vergoed. 
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goede indicaties af. Een ander bijkomend voordeel kan zijn dat het indiceren via een 
onafhankelijk bureau mogelijk een oplossing zou kunnen zijn voor het tekort aan 
gespecialiseerde indicatiestellers, waaronder de kinderverpleegkundige.  

  
Het voorstel om te indiceren via onafhankelijke bureaus hebben wij al een aantal keer bij 
VWS aangekaart, maar ondanks enthousiaste reacties van een aantal ambtenaren, wordt 
het toch niet opgepakt. Wij hebben voorgesteld het op te pakken via een pilot onder 
actielijn 3 van de agenda pgb.  
 
Wij vragen u om aan de minister voor te leggen dat de knelpunten rondom de 
indicaties in het Zvw-pgb zodanig groot zijn, dat wij voorstellen om een pilot te 
starten waarin wordt onderzocht of het stellen van indicaties door een 
onafhankelijk bureau (dat enkel indicaties stelt) een uitkomst is.  
 
Tekort (kinder)wijkverpleegkundigen voor indicatie 
Een melding die wij van onze leden blijven ontvangen is het tekort aan (capabele) 
(kinder)wijkverpleegkundigen om een indicatie te stellen. De signalen die Per Saldo 

doorkrijgt zijn onder andere: 
 (kinder)wijkverpleegkundigen zijn vaak moeilijk te vinden;  
 de (kinder)wijkverpleegkundige is onvoldoende deskundig om een goede indicatie 

te stellen (over zowel de hoogte als de duur van de indicatie); 
 organisaties die ZIN leveren willen vaak niet indiceren voor een pgb.  

 
Deze signalen blijken (deels) ook uit de evaluatie Zvw-pgb 2017. 
 
Door het tekort aan (kinder)wijkverpleegkundigen kan het zijn dat zorgbehoevende de 
toegang tot zorg belemmerd wordt, de indicatie kan immers niet spoedig gesteld worden. 
De toegang tot de zorg wordt hierdoor vertraagd en dat is ernstig voor deze toch al zo 
kwetsbare groep.  
 
In het AO Wijkverpleging van 5 juli 2017, van 25 januari 2018 en van 14 november 2018 

zijn de tekorten in de wijkverpleging reeds aangehaald. Staatssecretaris Van Rijn heeft 
tijdens het AO van 5 juli 2017 aangegeven dat werk gemaakt moet worden van de 
arbeidsmarktproblematiek en hoe we de zorg een voldoende aantrekkelijke arbeidsmarkt 
kunnen maken.   
 
Wij vragen u om na te gaan bij de minister wat de stand van zaken omtrent het 

tekort aan wijkverpleegkundigen is: wat is er gedaan en wat heeft het 
opgeleverd? En daarnaast wat gebeurt er met de mensen met een zorgvraag die 
geen wijkverpleegkundige voor de indicatie kunnen vinden en daardoor de 
toegang tot de zorg wordt belemmerd? 
 
Bijkomende zorgkosten 
Momenteel kan een verzekerde geen bijkomende 

zorgkosten declareren. Enkel zorg kan worden 
gedeclareerd. Echter, soms worden bijkomende 
zorgkosten gemaakt om de uitoefening van de 
hulpverlening daadwerkelijk te kunnen verlenen. 
Kosten die genoemd worden door onze achterban die ze niet kunnen declareren, maar wel 
zouden willen declareren zijn bijvoorbeeld: reiskosten van de hulpverlener, medische 
spullen voor de verpleegkundige (zoals kiss of life, handschoenen voor bijv. 

wondverzorging, toucheren, blaasspoelen en wassen), scholing en cursus. In de bijlage 2 
staan een aantal voorbeelden opgenomen. 
 
In de Wlz worden deze bijkomende kosten gewoon vergoed. Daarbij komt dat een hoop 
budgethouders in de Zvw eerst in de AWBZ zaten, waar deze kosten ook vergoed werden. 
Door de verandering van het stelsel zijn zij hierdoor flink achteruit gegaan.  
 

“De praktijk is nu dat ik maar gewoon 
thuis blijf omdat ik veel te veel 

uitgaven heb als ik alles dubbel moet 
betalen.” 
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De zorgvrager kan (zowel bij pgb als bij ZIN) niet zonder de zorg en je kunt ook niet 
verwachten dat zij al deze bijkomende zorgkosten zelf bekostigen. De bijkomende 
zorgkosten worden geacht in het integrale tarief te zitten. In het maximum informeel tarief 

is echter slechts een opslag gekomen van € 3,- voor bijkomende zorgkosten, dit is voor 
bepaalde situaties onvoldoende. 

Wij verzoeken u de minister te vragen dat bijkomende zorgkosten ook in de Zvw 
gedeclareerd mogen worden. 

Keuze leveringsvorm 
In de wet is verankerd dat mensen kunnen kiezen om hun zorg te financieren door middel 
van ZIN of door middel van een pgb. Ondanks de wettelijke verankering, blijkt dat mensen 
met een zorgvraag onvoldoende weten dat zij kunnen kiezen en waaruit zij kunnen kiezen 
(ZIN en pgb). Per Saldo wil dat mensen weloverwogen en bewust kiezen tussen ZIN en 
een pgb. De zorgverzekeraar dient daarom de zorgvrager beter en tijdig te informeren 
over de keuze van de te leveren zorg. Niemand moet gedwongen worden om te kiezen 
voor ZIN of pgb. Momenteel is het nog zo dat teveel personen die verpleging en verzorging 

nodig hebben nu vaak automatisch het ZIN-traject instromen, als zij zich melden bij 
bijvoorbeeld de huisarts of een thuiszorgorganisatie, en worden niet geïnformeerd over de 
mogelijkheid om voor een pgb te kiezen, laat staan de keuze krijgen om te kiezen voor 
een pgb. Dit moet anders.  

In het Zvw-pgb is het nu zo geregeld dat wanneer een zorgverzekeraar een contract heeft 
met een zorgaanbieder, de budgethouder geen mogelijkheid meer heeft om een aparte 
pgb-zorgovereenkomst met deze zorgaanbieder af te sluiten. De budgethouder kan, 
wanneer hij gebruik wil maken van die aanbieder, voor dat deel enkel kiezen voor ZIN. In 
dit kader is het belangrijk dat de budgethouder moet kunnen kiezen voor de zorgaanbieder 
waar hij of zij de voorkeur aan geeft en hierbij niet verplicht wordt om ZIN af te nemen. 
Met name ook omdat via ZIN vaak minder sturing en flexibiliteit mogelijk is dan met pgb 
wanneer het gaat om bijvoorbeeld de zorgmomenten en zorglocatie. Wij willen daarom dat 
in de Zvw dezelfde bepaling geldt als in de Wlz: indien niet alle zorg wordt ingekocht bij 

een gecontracteerde aanbieder, krijg je gewoon een pgb. Pas indien je alle zorg in wilt 
kopen bij een gecontracteerde aanbieder zou dit via natura moeten.  

Het pgb moet een weloverwogen en bewuste keuze zijn. Iemand met een zorg- en/of 
ondersteuningsvraag moet worden geïnformeerd over hoe hij/zij de zorg en/of 
ondersteuning kan organiseren. Goede toerusting zorgt ervoor dat onbedoelde fouten en 

onrechtmatigheden bij het pgb worden tegen gegaan. Een budgethouder zou wat ons 
betreft  niet aan een pgb moeten beginnen zonder dat hij/zij goed is voorgelicht en 
toegerust. Per Saldo kan (toekomstige) budgethouders trainen. Dit laatste sluit ook aan bij 
het actieprogramma pgb van de minister.  

Wij verzoeken u dan ook de minister erop te wijzen dat pgb een gelijkwaardige 
keus is naast ZIN en dat dit ook zo moet blijven. Niet alleen wanneer het gaat om 

leveringsvorm maar ook daar waar het gaat om de keuze voor een zorgaanbieder. 

Met vriendelijke groet, 

Aline Molenaar 
directeur Per Saldo 
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Bijlage 1: De dagelijkse praktijk van Ellen, een budgethouder met een pgb binnen 
de Zvw 
 
Ellen

2
, 24 jaar en heeft een ernstige spierziekte. Zij werkt drie dagen per week op een 

basisschool (20 uur). Ellen heeft elke dag verpleging en verzorging nodig. Hulp bij 
medicijngebruik, behandelen van eventuele doorlig- en doorzitplekken, aanleggen van 
beademingsapparatuur, eventueel ingrijpen bij benauwdheid, katheteriseren, darmspoelen 
en andere verpleegkundige handelingen. Verder heeft zij hulp nodig bij alle algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals wassen en aankleden, eten klaarzetten en 
helpen met eten.  
 
Indicatie 
Na de decentralisatie in 2015 viel Ellen in eerste instantie onder het Wlz overgangsrecht. 
Vanaf de herindicatie in januari 2017 krijgt zij haar pgb uit de Zvw. Ellen heeft er bewust 
voor gekozen om de zorg zelf te regelen met behulp van een pgb, met als belangrijke 
reden dat naturazorg niet kan voorzien in zorg op wisselende momenten. Zij heeft niet 
alleen overdag maar ook ‘s nachts zorg nodig. Zo moet zij gedraaid worden en komt het 

met regelmaat voor dat er acuut hulp nodig is. Als ze misselijk is en haar 
beademingsapparaat verwijderd moet worden, heeft zij 's nachts gemiddeld 6 uur hulp 
nodig. De slaap-/waakhulp die zij hiervoor inzette onder de AWBZ, kon zij in de Zvw niet 
handhaven. De wijkverpleegkundige was van mening dat er een beroep op zorg in natura 
gedaan moest worden, omdat slechts zorgmomenten die daadwerkelijk nodig zijn per 
nacht geïndiceerd kunnen worden. Na heel lang getouwtrek heeft de wijkverpleegkundige 
een fractie van de zorg die 's nachts nodig is, geïndiceerd.  
 
Andere hulpen 
Ellen kan niet alle benodigde uren zorg inhuren van haar pgb. Niet alleen als het gaat om 
de nachtelijke uren, maar ook als het gaat om hulp overdag. Bepaalde zorg, die zij nodig 
heeft, bijvoorbeeld het aantrekken van haar jas, als zij de deur uitgaat, zijn alleen 
geïndiceerd in de ochtend en niet als zij tussendoor een keer naar buiten wil. Dit maakt dat 
zij, ook al als het winter is, vaak noodgedwongen zonder jas de deur uit gaat.  

 
Verder kon zij de zorgaanbieder die zij in de AWBZ inhuurde niet meer met haar Zvw-pgb 
inhuren, omdat dit een door haar verzekeraar gecontracteerde aanbieder is. Hierdoor werd 
voor het deel dat zij bij deze zorgaanbieder inhuurde geen pgb meer toegekend. Dit kreeg 
ze voortaan in natura. Maar Ellen kon onder ‘natura’ geen afspraken maken die aansloten 
op haar hulpvraag, op haar behoefte aan flexibele inzet van uren zorg per week. Zij heeft 

toen noodgedwongen moeten kiezen voor andere zorgverleners. Haar vertrouwde hulpen 
konden niet langer voor haar werken. Zij moest opnieuw een band opbouwen met deze 
nieuwe hulpverleners en hen alle handelingen die nodig zijn aanleren, namelijk de manier 
die voor Ellen het beste werkt.  
 
Herindicatie 
Op dit moment heeft Ellen te maken met een herindicatie. Opnieuw verloopt het proces 
moeizaam. De wijkverpleegkundige is maar één dag per week beschikbaar om te 
overleggen. Bovendien geeft de wijkverpleegkundige aan dat Ellen volgens haar thuishoort 
in de Wlz.  
 
 
Zvw-pgb onmogelijk in de uitvoering 
Ellen is van mening dat het werken met een pgb binnen de Zvw voor haar in feite 

onmogelijk is.  
 Zij komt budget te kort, omdat zij regelmatig extra (Zvw-)zorg moet inhuren die 

niet gedeclareerd mag worden (bijvoorbeeld tijdens ziekenhuisopname of extra hulp 
‘s nachts). 

                                                
2 Ellen is niet de echte naam van deze persoon 
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 Verder vindt zij de administratieve rompslomp veel groter dan in de AWBZ. Het elke 
keer maar weer een herindicatie ondergaan, meestal door wijkverpleegkundigen die 
onvoldoende kennis hebben om haar hulpvraag goed te beoordelen, terwijl haar 

situatie niet verbetert.  
 Ook het ontbreken van overzicht over je totale en gebruikte budget - zij kan geen 

gebruik maken van MijnPgb van de SVB - dit maakt dat zij onzeker is over het 
beheer.  

 
 

 

 
Bijlage 2: Voorbeelden waaruit blijkt dat behoefte is aan het vergoeden van 
bijkomende zorgkosten in het Zvw-pgb 
 

1. “Ik wilde voor een paar dagen op vakantie naar Texel. De ziektekostenverzekeraar 
liet weten dat een tillift niet voor die periode ter beschikking wordt gesteld. De 
Thuiszorg op Texel liet weten dat zij geen verzorging kunnen leveren op Texel, 
omdat deze tenminste drie maanden tevoren moet worden aangevraagd. Het 
meenemen van de eigen zorgverleners om de verzorging te bieden kan hier een 
oplossing zijn, maar dit kan dit worden vergoed.”  

  
2. “Helaas heb ik in de Zvw geen verantwoordingsvrij bedrag meer waarmee ik 

diverse posten kon bekostigen. In het Zvw-pgb mis ik reiskosten, maar vooral 
kosten voor beschermende kleding en benodigdheden zoals handschoenen, doekjes 

en andere materialen die nodig zijn om zorg te leveren en op geen enkele manier 
via verzekeraar vergoed worden.”  

 
3. “Wij hebben een Zvw-pgb voor ons zoontje met een trachea canule. Voor onze 

verpleging maken wij extra kosten. Bijvoorbeeld de reiskosten van de 
verpleegkundige naar ons huis. Kinderverpleegkundige die ook canule scholing 
hebben gehad zijn er niet veel van en canule kinderen zelf ook niet. Deze 
verpleegkundigen wonen dan ook niet standaard in de zelfde stad als hun cliënt. Zij 
moeten heel het land door. Wat veel tijd en geld kost. Maar daarnaast kunnen wij 
zonder deze verpleegkundige ook niet op vakantie, haar reis- en verblijfskosten 
worden echter niet vergoed.”  

 
4. “Mijn verpleegkundigen moeten scholing bij CTB volgen, dat kost geld, maar anders 

mogen ze geen canulezorg doen, ik heb dit wel nodig. Daarnaast is het zo dat al 
mijn zorgverleners handschoenen aan, moeten en schorten om en desinfectie zeep 
gebruiken. Beschermende kleding kost ook veel geld. Tot slot kan ik geen gebruik 
maken van ‘de verpleegkundige om de hoek’ omdat de zorg zo specifiek is, ik mis 
echt dat ik de reiskosten kan vergoeden van de zorgverlener.”  


