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Inleiding 

 

In artikel 5.5 van de bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022 is bepaald dat partijen 

nog voor 2019 met elkaar om de tafel gaan om tot consensus te komen over de gewenste 

oplossingsrichtingen voor de volgende onderwerpen:  

a. PGB in het ziekenhuis bij opname  

b. 5-minutendeclaratie  

c. Bijkomende zorgkosten  

d. Flexibele inzet van PGB in zorgfuncties  

 

In de afgelopen maanden hebben ZN, Per Saldo en het ministerie gesprekken gevoerd over 

bovenvermelde onderwerpen en casuïstiek die daarop betrekking heeft. Op basis hiervan 

hebben partijen inhoudelijke afspraken gemaakt over de 5-minutendeclaratie. Omdat de 

overige onderwerpen meer onderzoek en tijd vergen, hebben partijen ten aanzien van deze 

onderwerpen procesafspraken gemaakt. In dit addendum bij de bestuurlijke afspraken 2019 

tot 2022 leggen partijen deze afspraken vast.   

  

Ad b. 5-minutendeclaratie 

Uitgangspunt is dat alle budgethouders die de geleverde zorg rechtstreeks declareren bij de 

eigen zorgverzekeraar met ingang van 1 januari 2020 niet langer zelf hoeven om te rekenen 

naar eenheden van 5 minuten.  

Het is budgethouders met ingang van 1 januari 2020 toegestaan de originele declaraties 

van formele zorgverleners niet zijnde in loondienst en zorginstellingen, in te dienen bij de 

zorgverzekeraar zonder dat een urendeclaratie hoeft te worden ingevuld. Dit onder de 

voorwaarde dat deze declaratie, evenals alle restitutiedeclaraties, ofwel voldoet aan de 

AW319-AW320-standaard (uitgavedatum 07-09-2016, paragraaf 5.2: Pgb-restitutienota), 

ofwel aan een via een specifiek formulier, dat nog door sommige verzekeraars wordt 

gehanteerd.  

Voor zorg geleverd door overige zorgverleners, kunnen budgethouders met ingang van 1 

januari 2020 volstaan met het declareren van het totaal aantal uren en restminuten 

geleverde zorg. De zorgverzekeraar berekent uit hoeveel eenheden van 5 minuten de 

gedeclareerde zorgtijd bestaat.  

  



 

 

Ad a, c en d. PGB in het ziekenhuis bij opname, bijkomende zorgkosten en 

flexibele inzet van PGB in zorgfuncties  

Partijen zijn van mening dat het vraagstuk van pgb in het ziekenhuis bij opname 

raakvlakken heeft met de overige domeinen. Partijen bekrachtigen de afspraak om dit 

onderwerp domeinoverstijgend te bespreken. Ten aanzien van de bijkomende zorgkosten en 

de flexibele inzet van het pgb, zijn nader casuïstiekonderzoek en vervolggesprekken nodig. 

Partijen streven naar tijdige besluitvorming, opdat hierover voor het jaar 2020 duidelijkheid 

bestaat.     
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