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Overzicht veranderingen zorgverzekeringswet
persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) 2018
Wat verandert er in 2018?

Uitleg over de veranderingen in 2018

Er is een nieuwe Algemene maatregel van Bestuur.
Hiermee komt een verandering in de afbakening van
Intensieve kindzorg tussen de Zvw en de Jeugdwet
via de Gemeente.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) neemt een nieuwe
Algemene maatregel van Bestuur aan. Hierin staat dat de verzorging van
kinderen tot 18 jaar ook onder de basisverzekering valt. Dit geldt niet voor de
verzorgende handelingen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan
zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Nieuwe uitsluiting bij Artikel 3 Voorwaarden voor
toegang Zvw-pgb, lid 2 sub e.

Lid 2 sub e: “U bent aangemeld bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
vanwege een premieachterstand, of er sprake is van opschorting van de
premiebetaling bij het CAK.” Is er sprake van een situatie zoals opgenomen in
Lid 2 sub e? Dan bent u, naar ons oordeel, niet in staat op eigen kracht of met
behulp van uw (wettelijk) vertegenwoordiger op doelmatige wijze te voorzien
in toereikende zorg of andere diensten van goede kwaliteit.

We verstrekken geen Zvw-pgb voor gebruikelijke zorg.

Wij verduidelijken in het reglement dat we gebruikelijke zorg niet vergoeden.
Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders
en inwonende kinderen elkaar geven. Dit wordt vastgesteld door de
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Indicatiestelling door BIG geregistreerde HBO
verpleegkundige.

De indicatie moet worden gesteld in aanwezigheid van uzelf in de thuissituatie.
Wij laten de toevoeging ‘niveau 5’ vervallen. Een BIG geregistreerde HBO
verpleegkundige is altijd minimaal niveau 5.

Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT)
krijgt een nieuwe naam.

De nieuwe naam voor MSVT wordt gespecialiseerde verpleging.
Een BIG geregistreerde HBO-verpleegkundige doet de indicatie.
Hij of zij heeft hiervoor een uitvoeringsverzoek van uw medisch specialist
nodig. Het hogere tarief voor MSVT/gespecialiseerde verpleging vervalt.

Verlenging aanvraag Palliatief Terminale Zorg (PTZ).

Het is mogelijk om een PTZ aanvraag te verlengen. Een (her)indicatie laten
stellen kan vanaf 2 weken voor het einde van het aflopen van het bestaande
Zvw-pgb. Wij raden u aan om na deze indicatiestelling de aanvraag zo
spoedig mogelijk in te sturen.

Er zijn vragen (door uzelf of door ons) over de
indicatiestelling van de indicerende verpleegkundige.

Zijn er vragen (door uzelf of door ons) over de indicatiestelling?
Dan kunt u of kunnen wij deze vraag/vragen stellen aan de indicerende
verpleegkundige. Gaat het om zorg die geïndiceerd is, maar niet onder
verpleging en verzorging in de eigen omgeving valt, zoals dat beschreven
staat in artikel 28 van uw basisverzekering? Dan kunnen wij de indicerende
verpleegkundige vragen deze indicatie aan te passen.

Hoe bepalen wij de ingangsdatum van de herindicatie?

Komt uit de herindicatie naar voren dat uw zorgvraag is veranderd? Dan gaat
de wijziging van het Zvw-pgb in op de dag dat de wijkverpleegkundige de
wijziging vaststelde. Een herindicatie moet binnen 4 weken na einddatum van
de vorige indicatie bij ons binnen zijn. Dan sluiten wij de herindicatie aan op
de vorige indicatie. Als dit meer dan 4 weken is, ontstaat er een gat in het
Zvw-pgb tussen de vorige indicatie en de volgende indicatie.

U mag alleen geleverde zorg declareren.

Zowel het formele als het informele tarief zijn ‘all-in tarieven’ Dit betekent
dat u naast het tarief geen andere kosten kunt declareren, zoals reiskosten,
vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten.

U wilt tijdelijk uw zorg in het buitenland ontvangen?

U verblijft tijdelijk in het buitenland en u wilt in deze periode buitenlandse
zorgverleners inhuren? Dit is alleen mogelijk op basis van het informele tarief.

De maximale tarieven voor formele en informele
zorgverleners.

De tarieven van 2017 blijven in 2018 hetzelfde:
Het tarief voor MSVT vervalt.
• Persoonlijke verzorging € 38,76 (€ 3,23 per eenheid van 5 minuten).
• Verpleging (inclusief gespecialiseerde verpleging) € 57,00 (€ 4,75 per
eenheid van 5 minuten).
• Informele zorgverlener € 23,00 (€ 1,92 per eenheid van 5 minuten).

Uw verpleegkundige mag ook het initiatief nemen
tot een herindicatie.

De verpleegkundige die uw indicatie stelde, mag minstens 1 keer per jaar op
eigen initiatief toetsen of de indicatie nog aansluit bij uw zorgbehoefte. En of
deze nog correct is. Volgt er op basis van die toetsing een nieuwe indicatie?
Dan moet u een nieuwe Zvw-pgb aanvraag indienen.

Wij voegen een extra verplichting toe aan artikel 8
Verplichtingen.

U bent verplicht om mee te werken aan een huisbezoek (aangekondigd/
onaangekondigd) als wij dat nodig vinden. Bijvoorbeeld voor
controledoeleinden.

