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Geachte mevrouw Van G., 

In uw brief van 26 november jl. geeft u aan met schrik kennis te hebben genomen 
van de veranderingen Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 
2020. U geeft aan dat het regime van de Zvw na afloop van de ‘overgangsregeling 
Wlz - indiceerbaren’ ook van toepassing wordt op zorg buiten de Fokus-woning.   
 
Ik heb - zoals u in uw brief ook aangeeft - met eigen ogen kunnen zien dat de 
cliënten van Fokus volop participeren in de samenleving en de regie voeren over 
hun eigen leven ondanks hun zware lichamelijke beperkingen. U geeft aan dat het 
pgb om die reden een belangrijk instrument is voor uw doelgroep voor wat betreft 
de assistentie en begeleiding buiten de woning. Ik herken dat het pgb voor 
mensen een belangrijk instrument kan zijn om zelf regie te kunnen blijven voeren.  
 
Naar aanleiding van uw punt dat in het nieuwe regime 2020 gespecialiseerde 
verpleging en/of somatisch toezicht alleen nog uitgevoerd kan worden door een 
BIG-geregistreerde zorgverlener heb ik contact gezocht met de zorgverzekeraars. 
Er is gebleken dat één verzekeraar inderdaad het pgb-reglement had veranderd 
op dit punt. Inmiddels heeft deze verzekeraar mij laten weten dit aan te passen, 
zodat budgethouders ook met ingang van 1 januari 2020 gebruik kunnen blijven 
maken van niet BIG-geregistreerde zorgverleners voor het verrichten van 
gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, waarbij de daarbij geldende 
verplichtingen uit het pgb-reglement moeten worden gevolgd.  
 

U geeft aan dat ik de Tweede Kamer, de cliëntenraad Fokus en de Wlz-
indiceerbaren een zorgvuldige overgang heb beloofd van de Wlz naar Zvw en Wmo 
2015. Dat klopt inderdaad en om die reden heb ik eerder besloten om de 
overgangsregeling met een half jaar te verlengen (tot 1 juli 2020) om 
zorgverzekeraars en gemeenten in staat te stellen om in gezamenlijkheid een 
indicatie te kunnen stellen en cliënten voldoende tijd te geven om het pgb vanuit 
de Wlz om te zetten naar een pgb vanuit Zvw en/of Wmo 2015. Ik zie geen 
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aanleiding om deze overgangsregeling verder te verlengen.  

Ik heb er bij Zorgverzekeraars Nederland op aangedrongen om bij de overgang 
rekening te houden met de wens van continuering van de zorg via pgb die cliënten 
voorheen op grond van de overgangsregeling vanuit de Wlz ontvingen. 

Ik wil u danken voor het doorgeven van het signaal en hoop dat ik met deze brief 
uw zorgen heb kunnen wegnemen. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 

 
 
 
 
 
Hugo de Jonge


