Vergoedingenlijst 2019
persoonsgebonden budget Wet langdurige zorg

De vergoedingenlijst is opgesteld door de gezamenlijke zorgkantoren.

Het zorgkantoor beoordeelt uw (aan)vraag op basis van uw persoonlijke situatie. Aan de vergoedingenlijst kunnen geen
rechten worden ontleent. Wanneer u vragen heeft over vergoedingen kunt u contact opnemen met het zorgkantoor.
Zorgkantoor Zilveren Kruis
038 – 456 78 88

Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2019
Inleiding
Dit is de vergoedingenlijst pgb voor 2019 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2019 wordt gehanteerd. De vergoedingenlijst 2018 is per deze
datum dan ook niet meer geldig.
In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.
Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb
betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld.
Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor.
De verantwoordelijkheid voor het goed of afkeuren van zorg ligt volledig bij uw zorgkantoor.
Met een pgb Wlz kunt u zorg binnen de volgende functies inkopen:
− Persoonlijke verzorging
− Verpleging
− Begeleiding individueel
− Begeleiding groep
− Vervoer van en naar de dagbesteding
− Huishoudelijke hulp
− Logeeropvang
Om voor deze zorg een indicatie te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op de sites van Zorginstituut Nederland en het CIZ kunt u vinden
welke voorwaarden het betreft. Dit zijn ook de voorwaarden waaraan de door u ingekochte zorg moet voldoen.
https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas
https://www.ciz.nl/zorg-uit-wlz/Paginas/default.aspx
Persoonlijke verzorging
Met behulp van persoonlijke verzorging kunt u geholpen worden met uw zelfzorg. Als u de zelfzorg ook met hulp niet meer zelf kunt uitvoeren, dan
wordt dit van u overgenomen. Ook het stimuleren van zelfzorg of het aanleren van vaardigheden om de zelfzorg uit te kunnen voeren hoort onder
persoonlijke verzorging. Onder zelfzorg valt onder andere het wassen, aankleden, de toiletgang, het aantrekken van steunkousen, het eten en drinken en
het verzorgen van uw huid.
Verpleging
Verpleging is voor als u medische hulp nodig heeft. Medische Specialistische Verpleging Thuis maakt onderdeel uit van verpleging, dit is sinds 2018 een
nieuw product binnen de Wet langdurige zorg. Verpleging is bijvoorbeeld bij wondverzorging en injecties of als u hulp nodig heeft bij het zelf leren
injecteren. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging en niet tot verpleging.
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Begeleiding individueel
Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het
aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te
handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij
vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op- en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om
oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.
Toezicht
Toezicht is een essentieel onderdeel van de zorg/begeleiding. Toezicht komt voor vergoeding vanuit het pgb in aanmerking als het noodzakelijk is om
tijdig in te grijpen (denk bijvoorbeeld aan valgevaar, ingrijpen in verband met gedragsproblematiek of complicaties bij een ziekte). Dat wil zeggen dat er
een duidelijk doel is gesteld en de zorgverlener tijdens het toezicht ook zorg verleent of dat de kans reëel is dat de zorgverlener moet ingrijpen. Dit geldt
voor budgethouders die behoefte hebben aan permanent toezicht, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan.
Begeleiding groep
Begeleiding in groepsverband kan nodig zijn omdat de verzekerde vanwege de beperking niet in staat is om tot een vorm van dagstructurering te
komen. Begeleiding groep kan alleen geboden worden aan groepen budgethouders. Meer dan 1 persoon noemen we een groep. Maaltijden op
gebruikelijke tijdstippen maken onderdeel uit van begeleiding in dagdelen. De begeleiding groep heeft een minimale duur van 2 uur per dag.
Vervoer
Vervoer van en naar de dagbesteding wanneer u niet zelfstandig naar de begeleidingslocatie kunt reizen.
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp kan nodig zijn omdat de cliënt hier zelf niet meer (volledig) toe in staat is. Onder huishoudelijke hulp wordt niet alleen verstaan het
schoonmaken en houden van de woonruimte van de budgethouder. Ook het wassen, strijken of schoonmaken van andere ruimten in huis valt onder deze
aanspraak.
Logeeropvang
Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorgers, dit noemen we respijtzorg. De budgethouder verblijft kortdurend ergens anders dan
thuis. De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige
woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. Dat betekent dat u alle zorg krijgt die nodig is om veilig te logeren. U kunt dus geen andere zorg
inkopen of een andere zorgverlener inzetten voor extra zorg tijdens het etmaal logeeropvang. Ook behoort het schoonmaken van de logeerruimte en het
eten en drinken bij het verblijf. Vanuit het PGB kunt u per week maximaal 3 etmalen logeeropvang inkopen, op jaarbasis is dit 156 etmalen. U mag de
etmalen opsparen om een langere tijd te gaan logeren. In de overeenkomst met de zorgaanbieder spreekt u het aantal etmalen af. Dit kan ook een
langere periode zijn, bijvoorbeeld een weekend of een week.
Logeeropvang buiten de Europese Unie is niet mogelijk.
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Uw zorgbeschrijving en de beoordelingsmethode van het zorgkantoor
Het zorgkantoor beoordeelt uw zorgbeschrijving om te zien of de zorg die u inkoopt betaald mag worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij is
van belang dat de zorg niet alleen past binnen de regels van de Wlz maar ook of, in uw specifieke situatie, de zorg verantwoord en doelmatig is.
Cliëntsysteem
In de vergoedingenlijst wordt gesproken over het cliëntsysteem. Hiermee bedoelen wij familieleden in de 1e en 2e graad en die personen waarmee de
budgethouder een affectieve / liefdes relatie heeft. Familieleden in de 1e en 2e graad betreffen de relatie ouder-kind, de opa/oma en broer/zus van de
budgethouder. Een oom, tante en nicht van de budgethouder is familie in de 3e en 4e graad en vallen in dit geval dus niet onder het cliëntsysteem.
Per Saldo
De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget kan u ondersteunen als u vragen heeft over het pgb.
www.pgb.nl
6 stappen folder
Voor algemene informatie over de pgb-regeling (o.a. maximale tarieven en trekkingsrecht) verwijzen wij u naar de 6- stappen folder van Zorginstituut
Nederland.
Vrij besteedbaar bedrag (verantwoordingsvrijbedrag)
U mag een deel van het toegekende pgb gebruiken voor kleine uitgaven, bijvoorbeeld postzegels of telefoonkosten. U hoeft niet aan uw zorgkantoor
door te geven hoe u dit deel besteedt. Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van uw totale budget. Op uw toekenningsbeschikking kunt u zien
wat uw verantwoordingsvrije bedrag is. U kunt dit bedrag opvragen bij de SVB.
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LEGENDA
In de eerste kolom is het onderwerp beschreven
In de tweede kolom zijn er de volgende mogelijkheden:
Ja: Dit betekent dat u deze kosten mag betalen uit uw pgb;
Ja, mits: U mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden kosten uit het pgb bekostigen;
Nee: Dit betekent dat u deze kosten niet mag betalen uit uw pgb;
Nee, tenzij: De kosten vallen niet onder het pgb, maar gedeeltelijk kunt u bepaalde kosten wel bekostigen.
In de derde kolom kunt u lezen of en zo ja welke voorwaarden er worden gesteld.
In de vierde kolom staan voorbeelden genoemd of leest u waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.
Afkortingenlijst
CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg
Pw - Participatiewet
Pgb Wlz - Persoonsgebonden budget Wet langdurige zorg
Wia - Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wk - Wet kinderopvang
Wlz - Wet langdurige zorg
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning (via de gemeente)
Zin - Zorg in natura
Zp - Zorgprofiel
Zvw - Zorgverzekeringswet
Zzp - Zorgzwaartepakket
versie 16-01-2019
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

1

Administratie, inclusief de
pgb administratie

Nee

2

Alarmsysteem

Nee, tenzij

3
4
5

Arbeids(re)integratie
Beademingsapparatuur
Begeleiding groep

Nee
Nee
Ja
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Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Niet de administratie zelf, maar wel
het ondersteunen daarbij als
onderdeel van de dagelijkse
begeleiding. Hier is ook een
uitspraak over geweest
https://uitspraken.rechtspraak.nl/in
ziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2
016:3715
u woonachtig bent in een pgb
Voor persoonlijke alarmering kunt
wooninitiatief. De ophoging
u mogelijk terecht bij uw
wooninitiatief kan in dat geval
zorgverzekeraar of uw gemeente.
gebruikt worden om collectieve
alarmsystemen voor de aanwezige
gemeenschappelijke ruimten uit het
pgb te bekostigen.

Begeleiding in groepsverband kan Begeleiding groep registreert u als
nodig zijn omdat de verzekerde
dagdelen in uw overeenkomst en
vanwege de beperking niet in staat urenbriefjes of facturen.
is om tot een vorm van
dagstructurering te komen.
Begeleiding groep kan alleen
geboden worden aan groepen
budgethouders. Maaltijden op
gebruikelijke tijdstippen maken
onderdeel uit van begeleiding
groep in dagdelen.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving
6

Begeleiding individueel
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Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee
Ja

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Onder begeleiding vallen
handelingen waarmee een persoon
wordt ondersteund bij het
uitvoeren van algemene dagelijkse
levensverrichtingen en bij het
aanbrengen en behouden van
structuur in en regie over het
persoonlijk leven. Begeleiding is er
op gericht om de zelfredzaamheid
van de cliënt te handhaven of te
bevorderen. Begeleiding
individueel kan gaan om het
ondersteunen bij het aanbrengen
van structuur, praktische
ondersteuning bij vaardigheden/
handelingen, toezicht en
interventies op- en het aansturen/
corrigeren van gedrag ten gevolge
van een stoornis. Ook kan het gaan
om oefenen met het aanbrengen
van structuur of het uitvoeren van
handelingen ten behoeve van de
zelfredzaamheid. Toezicht kan
onderdeel zijn van de begeleiding
als er kans is op de noodzaak tot
direct ingrijpen.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

de begeleiding op zich Wlz
verzekerde zorg is.

Er moet sprake zijn van
substantieel direct contact
(beeldbellen). Dit sluit begeleiding
via bijvoorbeeld via mail of sms uit.
Het gaat hier bijvoorbeeld om het
ondersteunen in het aanbrengen
van structuur, het stimuleren en
aanzetten tot activiteit en daardoor
het uitvoeren van vaardigheden die
de zelfredzaamheid bevorderen.

7

Begeleiding via moderne
media (face to face
begeleiding)

Ja, mits

8

Behandeling

Nee

9

Beheer pgb

Nee

10 Belangenvereniging,
Patiëntenvereniging,
lidmaatschap

Nee

11 Bemiddeling
12 Bewegingstherapie
13 Bewindvoerder, kosten

Nee
Nee
Nee

14 Braille training

Nee
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Apart declareren bij SVB

Behandeling kan niet uit het pgb
betaald worden. Dit kan wel met
zorg in natura. U kan hiervoor
contact opnemen met uw
zorgkantoor. Wanneer
behandeling van algemene
medische aard is, wordt dit
vergoed vanuit de Zvw. Neem
hiervoor contact op met uw
zorgverzekeraar.

De diensten van een
bewindvoerder kunnen niet vanuit
het pgb betaald worden.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

15

Nee, tenzij

het BTW over vervoer betreft. Over
Wlz zorg is men geen BTW
verschuldigd. Er moet wel voldaan
worden aan de voorwaarden voor
vervoer.
aan de voorwaarden wordt voldaan
die de overheid stelt aan
buitenlandse werknemers en de zorg
die geleverd wordt Wlz zorg betreft.

Belastingwetgeving, zie voor meer
informatie:
www.belastingdienst.nl.

het gaat om uren zorg die gegeven
worden bovenop de reguliere BSO
kosten. Het gaat dan om Wlz zorg
die tijdens de opvang individueel aan
de verzekerde wordt gegeven. Voor
de ouderbijdrage of kosten die al
worden vergoed uit de Wet
Kinderopvang wordt geen extra
budget toegekend.

Kosten van de reguliere BSO
mogen niet vanuit het pgb betaald
worden. Wij raden u aan een
gesplitste factuur te vragen bij de
BSO met reguliere kosten en de
extra zorgkosten.

BTW

16 Buitenlandse zorgverleners

Ja, mits

17

Nee, tenzij

Buitenschoolse opvang
(BSO) budgethouder

Apart declareren bij SVB

Meer informatie over dit
onderwerp vindt u op
https://www.rijksoverheid.nl/onder
werpen/nieuw-innederland/vergunningenbuitenlandse-werknemers.

18 Buitenschoolse opvang (BSO) Nee
voor kind van budgethouder
19 Cadeau voor zorgverlener
20 Casemanager dementie

Nee
Ja, mits

21 Coaching

Nee
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de zorg wordt geleverd door een BIG
geregistreerde zorgverlener met
specifieke kennis van de geriatrische
zorg. En de zorg voldoet aan de
Zorgstandaard Dementie.

Coaching met dieren, individuele
coaching, groepscoaching
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

22 Consumpties zorgverlener

Nee, tenzij

er een arbeidsovereenkomst is. Er
sprake is van een zorgverlener die
geen onderdeel uitmaakt van het
clientsysteem van de budgethouder
en er aantoonbaar sprake is van
incidenteel overwerk.

23 Curator (kosten)

Nee

24 Cursus zorgverlener

Ja, mits

25 Cursussen budgethouder
26 Detentie en pgb

Nee
Nee

ZN, januari 2019

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB
Declareren via formulier
'Bijkomende zorgkosten 2019' van
de SVB.

De diensten van een curator
kunnen niet vanuit het pgb betaald
worden.
het een kortdurende cursus van niet
meer dan 12 maanden betreft die
een directe relatie heeft met de
beperkingen van de budgethouder.
Het doel van de cursus is: relevante
deskundigheids-bevordering in
relatie tot de te leveren zorg aan de
budgethouder.

Er een overeenkomst is met de
Declareren via formulier
organisatie die de cursus verzorgt 'Bijkomende zorgkosten 2019' van
of deze wordt via het formulier
de SVB.
'Bijkomende zorgkosten 2019' van
de SVB gedeclareerd. Alleen van
toepassing voor een zorgverlener
die een overeenkomst heeft met de
budgethouder. Alleen de kosten
van het directe onderwijs mogen
vanuit het pgb betaald worden.
Als een budgethouder in detentie is
dan valt hij/ zij onder justitie en is er
geen recht op een pgb.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving
27

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Dieren, dierentherapie en/ of Nee
dierenbegeleiding.
Waarbij dier als middel wordt
gebruikt om een doel te
bereiken.

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Dieren zijn geen begeleiders en
kunnen geen begeleiding gericht
op zelfredzaamheid leveren. (CVZ
4-5-2011,
volgnummer:2011044335)
Let op dit is een beperkte
opsomming:
Dolfijntherapie
Therapiehonden
Paardentherapie
Equi therapie
Animal assisted therapie (AAT)

28 Doventolk

Nee

29
30
31
32

Nee
Nee
Nee
Nee, tenzij

Dyslexie behandeling
Eigen bijdrage (CAK)
Entreegeld budgethouder
Entreegeld zorgverlener

ZN, januari 2019

Via het UWV zijn hiervoor
mogelijkheden

het entreegeld betreft wanneer er bij
uitzondering zorg wordt geleverd op
een locatie waar men entreegeld
moet betalen. De zorgverlener
maakt hierbij geen onderdeel uit van
het cliëntsysteem van de
budgethouder.

Declareren via formulier
'Bijkomende zorgkosten 2019' van
de SVB.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

33

Nee

Evaluatiegesprek
zorgverleners

34 Fitness (medische - , fysio - )

Nee

35

Ja

Gespecialiseerd
verpleegkundig handelen

36 Gewaarborgde hulp (kosten) Nee

37

Gezinsbegeleiding
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Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Evalueren is onderdeel van de te
leveren zorg en maakt daarmee
onderdeel uit van de gewerkte
zorguren van de zorgverlener.
Evalueren wordt opgenomen in het
tarief voor zorg.
Begeleiding bij fitness kan onder
voorwaarden wel voor vergoeding
uit pgb in aanmerking komen,
maar bijvoorbeeld niet het
lidmaatschap en de
fitnessinstructeur/ personal trainer.

Alle verpleging valt binnen de Wlz
aanspraak. Alleen in uitzonderlijke
situaties waarbij de medisch
specialist de verpleegkundige zorg
direct aanstuurt, kan de verpleging
ten laste van de Zvw komen.

Onder directe aansturing van de
medisch specialist verstaan we dat
de medisch specialist direct
opdracht geeft voor de
verpleegkundige handelingen,
daarvoor aanwijzingen geeft, en
het toezicht en de mogelijkheid tot
tussenkomst door de medisch
specialist voldoende is geregeld.
De medisch specialist zorgt ervoor
dat hij of zijn vervanger altijd kan
interveniëren. In alle gevallen
waarin de medisch specialist niet
direct beschikbaar hoeft te zijn
voor toezicht of interventie, valt de
verpleging onder de Wlz.
Een van de voorwaarden voor een
gewaarborgde hulp is dat deze
geen vergoeding krijgt voor deze
hulp.

Nee
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

38 Huifbedritten

Nee

Zie ook vrijetijdsbesteding

39 Huishoudelijke hulp

Ja

O.a. het schoonmaken en houden
van de woonruimte, wassen,
strijken, koken (zie ook hulp bij
eten en drinken).

40 Huisvesting (bv. huur,
servicekosten, maaltijden)

Nee, tenzij

het huur van gemeenschappelijke
ruimten betreft, voor zover in die
ruimten zorg wordt verleend.

41 Huiswerkbegeleiding

Nee, tenzij

42 Hulp bij eten en drinken

Ja

het plannen en structureren van het
huiswerk maken betreft en
onderdeel is van de reguliere
dagelijkse begeleiding. Het betreft
dan hulp bij het plannen en
structureren van de gehele week
waar huiswerkplanning onderdeel
van is.
Maaltijden klaarmaken en
klaarzetten, kant- en klare maaltijd
bezorgen, toediening van het eten
en drinken, iemand die in de buurt
blijft als budgethouder eet of drinkt
(bijvoorbeeld bij kans op verslikking).

43 Hulphonden

Nee

Apart declareren bij SVB

Het wonen in (kleinschalige)
wooninitiatieven mag niet vanuit
het pgb betaald worden.

Bijvoorbeeld blindengeleidenhond.
Hulphonden worden mogelijk
vergoed door uw zorgverzekeraar.
Neem voor meer informatie
contact op met uw
zorgverzekeraar.

44 Hulpmiddelen (zoals
Nee
protheses, speciaal schoeisel,
rolstoel, speciale kleding)
45 Jobcoach
Nee
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

46 Kinderopvang budgethouder Nee, tenzij

47

Kinderopvang voor kind
budgethouder
48 Kinderopvang/ oppas kind
zorgverlener
49 Leerlingenvervoer

Nee

50 Leermiddelen, (aangepast)
51 Lesgeld/ contributie
52 Logeeropvang

Nee
Nee
Ja

53 Maaltijden tijdens overwerk
54 Manicure

Nee, tenzij
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Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

het gaat om uren zorg die gegeven
worden bovenop de reguliere kosten
voor professionele kinderopvang.
Het gaat dan om Wlz zorg die tijdens
de opvang individueel aan de
verzekerde wordt gegeven. Voor de
ouderbijdrage of kosten die al
worden vergoed uit de Wet
Kinderopvang wordt geen extra
budget toegekend.

Kosten van de reguliere
(professionele) kinderopvang
mogen niet vanuit het pgb betaald
worden. Wij raden u aan een
gesplitste factuur te vragen bij de
BSO met reguliere kosten en de
extra zorgkosten.

Apart declareren bij SVB

Nee
Nee

Vervoer van en naar school. U kunt
bij uw gemeente informeren welke
mogelijkheden er zijn.

De voorwaarden van logeeropvang
kunt u terugvinden in de inleiding
onder het kopje logeeropvang.

Niet samen met cliëntsysteem (dus
een weekend weg met familie mag
niet als logeeropvang betaald
worden). Logeeropvang kan niet in
de thuissituatie plaats vinden. Ook
moet de 24-uurszorg gewaarborgd
zijn. Logeeropvang kan niet
worden geboden door maar 1
persoon.

Zie consumpties
het alleen nagels knippen betreft
omdat u dit door ziekte, aandoening
of ouderdom het niet zelf kunt.
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Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

55 Meerzorg/EKT/PAB:
Nee
voorbereiding, aanvraag, CCE
traject

Wanneer er een onafhankelijke
behandelaar betrokken moet zijn
bij de aanvraag, dan kan dit
worden vergoed vanuit zorg in
natura.

56 Mondhygiënist

Nee

Een preventieassistent maakt
onderdeel uit van de behandeling
door tandarts/ mondhygiënist.

57 Muziekles
58 Neurofeedback
59 Neurolinguïstisch
programmeren (NLP)
60 Onderhoudswerk aan woning
en tuin (bijv. een schilder,
tuinman)
61 Onderwijs (particulier) als
dagbesteding

Nee
Nee
Nee

Zie ook vrijetijdsbesteding.

62 Onderzoek (diagnostisch)
63 Onderzoek (geneeskundig)
64 Ontbindingsvergoeding/
Transitievergoeding

Nee
Nee
Nee

65 Openbaar vervoer
budgethouder

Ja, mits

66 Orthopedagogische
hulpverlening

Nee

ZN, januari 2019

Apart declareren bij SVB

Nee

Nee, tenzij

er een (gedeeltelijke)
leerplichtontheffing is. Dan wordt
gedurende deze periode de
begeleiding in dagdelen als
dagbesteding gezien.
Is onderdeel van behandeling.
Hiervoor is een aparte financiering
geregeld. Voor informatie en de
aanvraag verwijzen wij u naar de
SVB.
de budgethouder (een deel van de
Bijvoorbeeld bus- of treinkaartje
reis) zelfstandig reist (zonder
begeleider) óf de budgethouder kan
niet zelfstandig reizen en tijdens de
reis is begeleiding of toezicht nodig
en aanwezig. Beide opties gelden
enkel voor vervoer van en naar
dagbesteding.
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

67

Nee

Kosten hiervoor horen te zijn
opgenomen in het tarief dat de
zorgverlener rekent voor zorg
waarbij het maximale uurloon niet
mag worden overschreden. U kunt
hierbij denken aan het schrijven
van zorgplannen, deelnemen aan
overleggen. Overheadkosten zijn
nooit lijfgebonden zorg.
Zie vrijetijdsbesteding.
Cliënt heeft reeds een zorgprofiel in Indien uw huidige Wlz-zorgprofiel
de Wlz. Het dossier bevat een
niet toereikend is en u heeft een
inschatting van de
inschatting van de
levensverwachting door de
levensverwachting van uw huisarts,
behandeld arts.
verwijzen wij u voor meer
informatie naar de website van uw
eigen zorgkantoor.

Overheadkosten

68 Paardrijden
69 Palliatief terminale zorg
(PTZ)

Nee
Ja

70
71
72
73

Parkeergeld
Pastorale hulpverlening
Pedagogische hulpverlening
Pedicure

Nee
Nee
Nee
Ja, mits

74

Pleegzorg

Nee

75 Psycho-educatie
76 Psychologische/
psychiatrische zorg
77 Psycho-motorische zorg

ZN, januari 2019

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

het geen geneeskundige voetzorg, Geneeskundige voetzorg wordt
bijvoorbeeld i.v.m. diabetes, betreft. vergoed uit de Zvw. Vraag uw
zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden.
Pleegzorg kent een aparte
vergoedingsregeling. Wlz zorg kan
wel geleverd worden door
pleegouders.

Nee
Nee
Nee
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Nr. Omschrijving
78

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Reis en verblijfskosten
Ja, mits
zorgverlener tijdens vakantie
of uitstapjes

79 Reiskosten budgethouder

Nee, tenzij

80 Reiskosten zorgverlener

Ja, mits

81
82
83
84
85

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee, tenzij

Reistijd zorgverlener
Remedial teaching
Rouwverwerking
Schilderen (ateliers)
School

86 Seksuele dienstverlening,
knuffelzorg, flexzorg
87 Slaapdiensten

ZN, januari 2019

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

het de reis- en verblijfskosten van de
zorgverlener betreft die meegaat om
te werken, het betreft geen
vakantieverblijf voor de zorgverlener
en de zorgverlener maakt geen
onderdeel uit van het cliëntsysteem.
de budgethouder (een deel van de
Bijvoorbeeld bus- of treinkaartje
reis van en naar dagbesteding)
zelfstandig reist (zonder begeleider).
het woon-werkverkeer of werkwerkverkeer betreft. Werkwerkverkeer wil zeggen dat de
zorgverlener moet reizen van de ene
werkplek naar de andere werkplek
om de budgethouder daar te
begeleiden.

het gaat om persoonlijke verzorging,
verpleging, begeleiding in het kader
van extra noodzakelijk toezicht.
Kosten voor onderwijsgebonden
activiteiten kunnen niet vanuit het
pgb worden betaald.

Nee
Ja, mits

de slaapdienst in een geclusterde
setting plaatsvindt of de slaapdienst
wordt uitgevoerd door een
zorgverlener die geen onderdeel
uitmaakt van het cliëntsysteem van
de budgethouder.

Bij een slaapdienst slaapt de
zorgverlener. De zorgverlener is
echter binnen handbereik, mocht
dit nodig zijn.
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

88 Sociale vaardigheidstraining
(SoVa)
89 Stage, begeleiding bij

Nee
Nee, tenzij

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Zie trainingen.
het gaat om leerlingen in de laatste
schooljaren van een school voor
speciaal onderwijs.
Deze leerlingen zijn (nog) niet
aangewezen op de Participatiewet
of op een reguliere arbeidsplaats.
Daarnaast is er geen sprake van
productiviteit voor de instelling waar
deze leerling stage loopt. Kan
verantwoord worden uit begeleiding
groep (zie voorwaarden bij
'begeleiding groep').

90 Studiebegeleiding (bijles)
91 Therapie

ZN, januari 2019

Nee
Nee

LET OP, dit is een beperkte
opsomming:
Alexandertechniek
Bewegingstherapie
Bewustwordingstherapie
Cognitieve therapie
Creatieve therapie
Sekstherapie
Gesprekstherapie Evolvo
Lichaamsgerichte therapie
Muziektherapie
Oefentherapie
Psychotherapie
Rationele emotieve therapie (RET)
Remedial teaching
Speltherapie
Spirituele therapie
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

92 Toeslag kwaliteit V&V

Ja

Wanneer de budgethouder verblijft
in een wooninitiatief met een
zorgprofiel VV4-VV10 en daarvoor
de wooninitiatief toeslag ontvangt.

De “toeslag voor kwaliteit V&V” is
bedoeld voor zorgaanbieders,
zodat zij uiteindelijk meer zorg en
een betere kwaliteit van zorg
kunnen bieden. U kunt hierbij
bijvoorbeeld denken aan de inzet
van extra (deskundig) personeel en
het bevorderen van
persoonsgerichte zorg.

93 Toezicht

Ja, mits

dit onderdeel is van de begeleiding
individueel.

Voor uitleg over toezicht en
begeleiding individueel zie de
betreffende kopjes in de inleiding.

94 Training budgethouder

Nee

95 Uitstapje budgethouder

Nee, tenzij

ZN, januari 2019

Apart declareren bij SVB

LET OP, dit is een beperkte
opsomming:
Agressieregulatietraining
Brugklastraining
Cognitieve training
Communicatietraining
Feldenkraismethode
Fietstraining
Kanjertraining
Luistertraining
Motorische vaardigheidstraining
Sociale vaardigheidstraining
TOM (Theory of Mind) training
Rots, water, vuur training
Weerbaarheidstraining
het de kosten van de zorg betreft
tijdens het uitstapje. De kosten die
gemaakt worden voor het bezoek
zelf mogen niet uit het pgb betaald
worden.
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

96 Uitstapjes school, begeleiding Nee, tenzij
bij

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

het de kosten van de zorg betreft en
het noodzakelijk is dat er een vaste
zorgverlener mee gaat die regulier
op basis van een overeenkomst zorg
aan de budgethouder verleent.
De kosten van het uitstapje zelf
mogen niet uit het pgb betaald
worden.

97

Vakantie budgethouder

Nee, tenzij

er voldaan wordt aan de eisen zoals
omschreven bij logeeropvang. De
voorwaarden vindt u terug in de
uitleg in de inleiding. U mag wel zorg
inkopen tijdens uw vakantieverblijf.

98 Verblijf, langdurig
Nee
intramuraal
99 Verslaglegging, rapportage, Nee
administratieve handelingen

De volgende kosten (geen
limitatieve opsomming) worden in
ieder geval niet vergoed:
Annuleringsverzekering
Reisverzekering
Activiteitengeld
Vervoer
Losse hotelkamers

Kosten hiervoor horen te zijn
opgenomen in het tarief dat de
zorgverlener rekent voor zorg.
Binnen max. uurtarief.

100 Verslavingszorg

Nee

Voor jongeren tot 18 jaar valt
verslavingszorg onder de
Jeugdwet. Voor volwassenen valt
verslavingszorg onder de Zvw.

101 Vervoer naar school

Nee

Zie ook Leerlingenvervoer.

102 Vervoerskosten
budgethouder

Nee, tenzij

103 Video home training

Nee

ZN, januari 2019

er sprake is van vervoer van en naar
de begeleiding groep, en de
begeleiding groep wordt betaald
vanuit het pgb. De budgethouder
kan niet zelfstandig reizen en is
daarom aangewezen op dit vervoer.

Wanneer de budgethouder (een
Begeleiding groep registreert u als
deel van de reis van en naar
dagdelen in uw overeenkomst en
dagbesteding) zelfstandig reist
urenbriefjes of facturen.
(dus zonder begeleider) is het
mogelijk om vervoerskosten van de
budgethouder bij de SVB te
declareren.
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

104 Voetzorg

Ja, mits

het noodzakelijke voetverzorging is. Bijvoorbeeld nagelverzorging of
Geneeskundige voetzorg valt onder het verwijderen van eelt. Het
de Zvw.
maakt daarbij geen verschil wie de
zorg biedt. Dat kan bijvoorbeeld
een verzorgende, een pedicure of
een podotherapeut zijn. O.a.
voetzorg i.v.m. diabetes valt onder
geneeskundige voetzorg.
Geneeskundige voetzorg,
bijvoorbeeld bij diabetes, wordt
vergoed vanuit de Zvw. Vraag uw
zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden.

105 Vrijetijdsbesteding
(begeleiding bij)

Ja, mits

het begeleiding in de vorm van
toezicht betreft en deze begeleiding
op grond van de indicatie van het
CIZ noodzakelijk is. De recreatieve
activiteit zelf (denk aan contributie
sport, toegangskaartje concert/
theater bezoek) mag nooit vanuit
pgb betaald worden.

106 Vrijwilligersvergoeding
107 Waakdiensten

Nee
Ja

108 Werving zorgverlener

Nee

ZN, januari 2019

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

Begeleiding individueel bestaat uit
activiteiten waarmee een persoon
wordt ondersteund bij het
uitvoeren van algemene dagelijkse
levensverrichtingen en bij het
aanbrengen en behouden van
structuur in en regie over het
persoonlijk leven. Het bieden van
toezicht buitenshuis kan nodig zijn
voor de regie over het eigen leven,
en valt daarom onder de definitie
van begeleiding.
Een waakdienst houdt in dat de
zorgverlener niet gaat slapen, maar
de hele nacht door actief toezicht
houdt op de locatie. Dit betekent
dat de hele nacht door een beroep
op deze zorgprofessional kan
worden gedaan.
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Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

109 Woningaanpassing

Nee

110 Woonintitatief toeslag;
Ja, mits
wooninitiatief enkel huis: Dit
zijn wooninitiatieven waarvan
de bewoners een
rechtstreekse
zorgovereenkomst hebben
met hun zorgverlener. De
zorg verloopt dus niet via de
rechtspersoon van het
wooninitiatief, maar de
bewoner treedt zelf op als
werkgever.

ZN, januari 2019

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

Apart declareren bij SVB

U kunt bij uw gemeente informeren
welke mogelijkheden er zijn voor
woningaanpassingen.
er een apart en los bedrag in een
In de zorgbeschrijving moet staan Declareren via formulier
overeenkomst is opgenomen en
waar de toeslag voor gebruikt
‘Bijkomende zorgkosten 2019’ van
beschreven in een zorgbeschrijving. wordt. De bewoners van deze
de SVB.
wooninitiatieven kunnen de
volgende kosten via losse bedragen
declareren: alarmsystemen,
uitluisterapparatuur,
brandveiligheid, domotica,
onderhoud van deze eerder
genoemde zaken, zorg
gerelateerde investeringen in
gemeenschappelijke ruimten,
administratiekosten, kosten voor
het kantoor, kantoorartikelen en de
huur van gemeenschappelijke
ruimten, voor zover in die ruimten
zorg wordt verleend.

21

Vergoedingenlijst pgb Wlz 2019
Nr. Omschrijving

Vergoeding uit
pgb? Ja/Nee

Voorwaarden

Extra informatie en/of
voorbeelden

111 Woonintitatief toeslag;
wooninitiatief zorg,
a. Het wooninitiatief zelf, in
de vorm van de
rechtspersoon, koopt voor
alle bewoners de zorg in. De
bewoners hebben een
zorgovereenkomst met het
wooninitiatief.
b. Wooninitiatieven waarbij
zorgondernemers
(ondernemers zoals de
Thomashuizen) de zorg
verlenen en waar de
bewoners een rechtstreekse
overeenkomst hebben met
het wooninitiatief.
112 Zorgbeschrijvingen/
zorgovereenkomsten/
zorgplan/ budgetplan
opstellen
113 Zorghotel, particuliere
instelling voor verpleging en
verzorging

Ja, mits

opgenomen in het uurloon voor de
zorg.

In de zorgbeschrijving moet staan
waar de toeslag voor gebruikt
wordt. Dit kunnen de volgende
zaken zijn: alarmsystemen,
uitluisterapparatuur,
brandveiligheid, domotica,
onderhoud van deze zaken, zorg
gerelateerde investeringen in
gemeenschappelijke ruimten en de
huur van gemeenschappelijke
ruimten, voor zover in die ruimten
zorg wordt verleend.

het de uren zorg (verpleging,
verzorging, begeleiding) betreft die
niet op een andere wijze vergoed
worden.

Uw zorgverzekeraar kan u hierover
informeren.

114 Zwemles (entree,
zweminstructie,
zwemkaartje, zwemlesgeld)

Nee

ZN, januari 2019

Apart declareren bij SVB

Nee

Nee, tenzij
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