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Inleiding 
De laatste 1,5 jaar ontvangen we steeds vaker signalen over het Zvw-pgb. Het valt op, want 

de eerste jaren na de transitie was dit veel minder. Wanneer wij onze signalen willen 

gebruiken voor onze lobby is onderbouwing noodzakelijk. Deze meldactie ondersteunt dit. 

Daarbij komt dat er op 15, 16 en 17 maart 2021 Tweede Kamerverkiezingen zijn en er nieuwe 

Bestuurlijke Afspraken Zvw-pgb gemaakt moeten worden. De uitkomsten van de meldactie 

geven ons ondersteunende informatie. 

 

Aantal reacties 

De meldactie heeft van half november tot half december 2020 op onze website gestaan. In 

totaal hebben 48 mensen een gereageerd op de meldactie. Per verzekeraar (concernniveau) 

levert dat de volgende aantallen op:  

• Achmea: 11 

• CZ: 18 

• DSW: 2 

• Menzis: 7 

• ONVZ: 5 

• VGZ: 4 

• Zorg en Zekerheid: 1 

 

Afwijken geïndiceerde uren 

Ruim 70% van de meldingen ging over het aantal uur dat naar beneden is bijgesteld. Het 

aantal uur dat de verzekeraar toekent, wijkt af van het aantal uur dat de wijkverpleegkundige 

heeft geïndiceerd. Deze melding kwam vooral over de grootste verzekeraars binnen. Alleen 

DSW kreeg deze melding niet.   

 

Een aantal reacties die over dit onderwerp zijn binnen gekomen:  

• ‘De herindicatie en de huidige indicatie liggen behoorlijk uiteen, terwijl er geen 

noemenswaardige veranderingen zijn in mijn gezondheid. Het was 540 minuten per 

week en is nu 405 minuten.’ 

 

• ’Het toegekend aantal uren wijkt af met het aantal uren dat de door OHRA aangewezen 

wijkverpleegkundige heeft vastgesteld. De wijkverpleegkundige wordt door de 

verzekeraar gedwongen om de indicatie aan te passen zonder ons medeweten. Zij 



 

wordt gepasseerd. Bovendien wordt in de toekenningsbrief van OHRA gedreigd dat we 

waarschijnlijk volgens jaar helemaal geen uren meer krijgen toegekend, omdat de zorg 

door mijn echtgenoot wordt gegeven. Ook geldt de indicatie maar voor een jaar dus 

over 10 maanden beginnen we opnieuw met deze strijd.’ 

 

• ‘De wijkverpleegkundige had meer uren geïndiceerd, waaronder een extra aan- en 

uitkleedmoment en extra spalken aantrekken. Dit in verband met het slapen tussen de 

middag. De zorgverzekeraar is van mening dat dit niet gerekend mag worden. Ze 

stelden zelfs voor om met kleren en spalken aan te gaan slapen, kon ze daarna 

namelijk gelijk weer opstaan. [...] Tevens vonden ze dat [budgethouder] haar oren zelf 

moest druppelen of dat wij dat als ouder maar hoorden te doen. Terwijl haar 

gehoorgangen afwijkend zijn en dit echt niet kan. Al met al wilden ze niet meebewegen 

en werden we gekort op de uren die de onafhankelijke wijkverpleegkundige had 

gesteld.’ 

 

• ‘CZ heeft de indicatie van een onafhankelijke wijkverpleegkundige naast zich 

neergelegd en een eigen dus niet onafhankelijke verpleegkundige ingeschakeld zonder 

dat ik daarvan op de hoogte was. Deze deed de indicatie tijdens een bewust 

keuzegesprek telefonisch. […] De uren zijn teruggebracht van 17 uren en 40 minuten 

naar 10 uren en 35 minuten per week. Dit onder de noemer dat mijn zoon die elders 

woont het kosteloos zou moeten doen. Dit kan hij niet en wil hij ook niet. Mantelzorg 

kan nooit worden afgedwongen. Zie diverse jurisprudentie. De eerste 

wijkverpleegkundige had hier al naar gekeken en besloten dat mantelzorg niet verplicht 

kan worden en kwam op een veel hogere indicatie.’ 

 

Duur indicatie/toekenning 

Momenteel staat in de bestuurlijke afspraken dat de duur van de indicatie maatwerk moet zijn. 

Verzekeraars hebben in de reglementen nog wel een maximum staan voor de toekenning van 

het pgb. Dit maximum is 2 jaar. Zij geven zelf aan maatwerk te kunnen bieden met dit 

maximum. Wij zijn het hier niet mee eens. Het is immers geen maatwerk wanneer er een 

maximum termijn is. Wijkverpleegkundigen indiceren hierdoor ook niet langer dan twee jaar. 

Het is dan ook niet gek dat bijna 20% van de meldingen over de duur van de indicatie ging. 

Budgethouders vinden het bezwaarlijk dat bij een levenslange beperking of aandoening geen 

langere indicaties afgegeven kunnen worden. Vroeger kon dit wel. Wij zien een oplossing in 

het afgeven van langere indicaties (bijvoorbeeld voor vijf jaar) met evaluatiemomenten 

waarbij het mogelijk is om licht op- en af- te schalen.   

 

Een aantal reacties die over dit onderwerp zijn binnen gekomen:  

• ’Heb sinds afgelopen september weer een nieuwe indicatie voor 2 jaar gekregen 

voorheen was het 5 jaar. Ik vind dat als je ongeneeslijk ziek bent, zoals ik, je eigenlijk 



 

gewoon recht moet hebbenop die 5 jaar of langer. Beter word ik niet meer. […] 

Misschien een punt voor het kabinet om dit weer naar 5 jaar te zetten of langer.’ 

 

• ‘Nu de indicatie per jaar of twee jaar wordt toegekend, zitten we continue in de stress. 

Over een paar maanden moeten we weer al die gesprekken voeren, terwijl er niets 

verandert en eigenlijk iets meer achteruit gaat. We zijn gespannen hierover. We 

hebben het gevoel van zullen ze ons wel geloven en vertrouwen?’ 

 

• ’En geef de indicatie van Zvw voor langere tijd af, wel met de mogelijkheid bij 

eventuele veranderingen het te kunnen aanpassen. Als je chronisch ziek bent gaat het 

nooit meer beter worden, alleen maar slechter, dus een indicatie van 2 jaar is eigenlijk 

niks. Beter is 5 jaar, juist om die bureaucratie tegen te gaan. En ook om de 

zorgverzekeraar te ontlasten, omdat ze er veel te lang over doen voordat iets echt 

geregeld is!!’ 

 

•  ‘Laat budgethouders met een langdurig ziektebeeld eens met rust! Bij deze mensen 

zou een verlengingsformulier (zonder wijkverpleegkundige) voldoende moeten zijn. 

Hierop kan staan: De situatie is blijvend en onveranderd, ik vraag bij deze een 

verlenging aan. Handtekening en op de brievenbus. De zorgverzekeraar kan eventueel 

zelf controleren door huisarts te bellen en even in hun systeem kijken naar de 

voorgaande indicaties. Laat budgethouders met rust en biedt ze medewerking in plaats 

vanlangdurig en onzinnig herindicatie-getreiter!’ 

 

Wachttijden 

Een ander opvallend punt waarover wij steeds vaker melding krijgen is dat budgethouders te 

maken hebben met wachttijden bij de verzekeraar. De verzekeraar zou niet in staat zijn om 

tijdig een beslissing te nemen op de ingediende (her)indicatie bijvoorbeeld.  Bijna 42% van de 

meldingen ging over wachttijden. Dit waren enkel meldingen bij Achmea, CZ en VGZ.  

 

Een aantal reacties die over dit onderwerp zijn binnen gekomen:  

• ’In juni 2020 hebben we een herindicatie voor september 2020 ingediend bij Zilveren 

Kruis. […] De stress van de herindicatie en alles erom heen draagt zeker niet bij aan de 

gezondheid. […]. We hebben wel regelmatig contact gezocht of er al iets bekend was 

over de herindicatie. Maar voor nu ligt het al weken op de stapel van de geneesheer 

van Zilveren Kruis. We hebben ook geen officiële bevestiging gekregen van ontvangst. 

Als het altijd zo gaat, zitten we elke 2 jaar bij herindicatie een half jaar in de stress. Dat 

schiet het zeker niet op.‘ 

 

• ’21 oktober (week 43) hebben wij de herindicatie aangetekend naar CZ verstuurd. Na 

enige tijd (week 48) aan klantenservice CZ gevraagd wanneer de nieuwe 



 

Akkoordverklaring te verwachten was. 30 November  is door CZ teruggebeld met de 

mededeling dat het in week 49 zou plaatsvinden. Niets meer vernomen. […] Navraag 

bij indicatiesteller Careyn was voor haar reden om CZ te vragen hoe de herindicatie er 

voorstond. Haar werd medegedeeld dat behandeling week 50 zou plaatsvinden. Wij 

wachten dit nog steeds af.’ (Deze melding is gedaan in week 50). 

 

• ‘Pgb herindicatie is op 18 november 2020 ontvangen door CZ. Per 1 december 2020 

heb ik een brief ontvangen dat het nog maximaal 20 werkdagen kan duren voor ze de 

herindicatie in behandeling nemen vanwege drukte.’ (Dit gaat dus zeker over 6 weken). 

 

Overige punten 

De meeste meldingen gingen overduidelijk over het afwijken van het aantal geïndiceerde uren, 

de wachttijden bij de verzekeraars en de duur van de indicatie/toekenning.  

 

Er zijn onder andere over de volgende punten ook nog meldingen binnen gekomen:  

• Niet kunnen vinden van een indicerend wijkverpleegkundige; 

• Bijkomende zorgkosten kunnen niet worden gedeclareerd; 

• Er kan geen pgb worden ingekocht bij een natura-aanbieder; 

• Tarieven en flexibiliteit. 

 

Een aantal reacties die over deze onderwerpen zijn binnen gekomen:  

• ’Ik heb een verpleegkundige nodig voor mijn indicatie ze zeggen dat deze niet 

beschikbaar is door corona en als ik dan contact opneem met VGZ willen zij mij ook niet 

helpen.’ 

 

• ’Sinds Menzis eist dat de indicatie gedaan moet worden door een Binkz-lid hebben we 

problemen. [organisatie] die de indicatie zou stellen heeft geen haast met de indicatie, 

reageren niet op mails en telefoontjes en stellen uit. Ze leveren liever ZIN. Pgb 

indicaties stellen is maar een bijzaak. Toen de indicatie door een onafhankelijke 

verpleegkundige gedaan werd, waren er geen problemen. Zij had geen enkel belang bij 

de indicatie en reageerde wel binnen normale termijnen.’ 

 

• ’[…]alleen vind ik het vervelend dat ik zorgverleners geen reiskosten etc. kan geven.’ 

 

• ’Verzekeraar staat niet toe dat gecontracteerde partijen zorg leveren via pgb. Maar 

gecontracteerde partijen vinden zorgmomenten te kort en komen niet voor 20 minuten. 

Blijkbaar staat in het contract tussen verzekeraar en zorgleverancier geen 

leveringsplicht. Ze mogen niet leveren via pgb en willen zelf niet leveren via zin.’  

 



 

• ‘[…] Wel zou ik graag zien dat de formele tarieven ook weer jaarlijks iets verhoogd 

worden, zodat het af en toe doorvoeren van een loonsverhoging voor mijn formele 

zorgverleners mogelijk is. En het mogelijk blijft om geschikte zorgverleners te vinden 

en te behouden. In het reglement van mijn zorgverzekeraar voor 2021 zijn de formele 

tarieven namelijk gelijk aan 2020. Het kunnen uitwisselen van uren voor verzorging en 

verpleging zou fijn zijn, evenals meer uren zorg kunnen inzetten bij een lager tarief 

[…].’ 

 

Tot slot 

Wij nemen bovenstaande punten mee in ons lobbywerk, waaronder de nieuwe bestuurlijke 

afspraken Zvw-pgb. De uitkomsten van deze meldactie vullen we aan met de signalen die wij 

dagelijks ontvangen via onder andere onze advieslijn.  

 


