INFOBLAD: PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Op het moment dat u zich inschrijft voor een zorgverzekering wordt u automatisch ingeschreven voor
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Als u zorg nodig hebt door bijvoorbeeld ziekte,
handicap of ouderdom, dan komt u wellicht in aanmerking voor zorg op grond van de (AWBZ).
De soorten aanspraak op zorg zijn breed omschreven. Dat maakt dat er veel vrijheid bestaat om hier in
overleg met de zorgaanbieder inhoud aan te geven. Wanneer u het prettig vindt zelf afspraken te maken
met een zorgverlener, dan is een persoonsgebonden budget (PGB) misschien iets voor u. Met een PGB
krijgt u een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen, waarmee u zelf zorg inkoopt. U kunt op die manier
veel zelf regelen, zodat u niet afhankelijk bent van traditionele zorgaanbieders.
Criteria
Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg, moet eerst worden vastgesteld of u inderdaad zorg nodig
heeft. En ook wat voor zorg en hoeveel. Dat wordt indicatiestelling genoemd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt aan de hand van een onderzoek een zogenaamd indicatiebesluit vast. Dit is een
beschikking die u binnen zes weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, schriftelijk moet ontvangen.
Het CIZ is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 0900-3573573.
Voor de meeste AWBZ-zorg moet u, als u ouder dan 18 jaar bent, een eigen bijdrage betalen. De hoogte
van de eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen en uw woon- en leefsituatie. De eigen bijdrage voor het PGB wordt meteen verrekend met uw uitkering.
Het zorgkantoor Utrecht voert de AWBZ uit en is ervoor verantwoordelijk dat verzekerden de zorg
krijgen die hun toekomt. Via tel. 0900-8212488 kunt u tijdens kantooruren informatie opvragen over:
- het PGB; het Zorgkantoor kan u de brochure ‘Zelf zorg inkopen met een PGB’ toesturen.
- de eigen bijdrageregeling; het Zorgkantoor kan u hierover een aparte brochure toesturen.
U kunt ook terecht op de PGB-site van het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ): www.pgb.cvz.nl
Stappenplan
Langs de volgende weg komt u te weten of de zorg die u wenst vanuit de AWBZ te bekostigen valt:
- Vraag een PGB aan bij het CIZ
: Scansense verstrekt het formulier en begeleidt de aanvraag.
- Geef de gevraagde informatie
: Scansense levert informatie over het verkozen behandelplan.
- U ontvangt het indicatiebesluit
: Scansense assisteert bij de correspondentie over het besluit.
Hulpaanbod
Scansense is als zorgaanbieder opgenomen in de hulpgids van Per Saldo, de vereniging van
budgethouders. U kunt een PGB aanvragen om de zorg die u wenst te kunnen bekostigen.
Aanbod voor hulpbehoevenden
Activerende of ondersteunende begeleiding, zoals gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren
hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis.
Scansense biedt een unieke combinatie van psychosociale en verpleegkundige expertise aan om alle
mogelijkheden binnen de mantelzorg optimaal te kunnen benutten ten gunste van alle betrokkenen.
Aanbod voor mantelzorgers (zie Infoblad Mantelzorg)
Ondersteunende begeleiding, zoals het selecteren van passende mogelijkheden en niet in de laatste plaats het
aandacht schenken aan de behoeften en grenzen van de mantelzorger zelf. Door bijvoorbeeld te leren daar
beter over te communiceren kan de balans tussen de zorg voor de ander en uzelf worden hervonden.
Informatie
Op de website www.scansense.nl treft u een overzicht aan van hetgeen Scansense u kan bieden.
Voor informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Scansense, bureau voor persoonlijke
en organisatieontwikkeling, te IJsselstein, telefoon: 030-6875559, e-mail: info@scansense.nl
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