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Betreft: aanpassing voorwaarden pgb 2020 door zorgverzekeraars  
 
 
Geachte heer De Jonge, 
 
Tot onze schrik hebben wij kennis genomen van de veranderingen Zorgverzekeringswet persoonsgebonden 
budget (Zvw-pgb) 2020.  
 
Gespecialiseerde verpleging en/of somatisch toezicht mag alleen nog uitgevoerd worden door een verzorgende 
of BIG-geregistreerd verpleegkundige. Dit is onrealistisch en niet haalbaar voor onze doelgroep. Jarenlang 
hebben wij gevochten voor het behoud van het Fokusconcept. Het unieke karakter van dit concept en de unieke 
doelgroep heeft aangetoond dat wij als cliënten niet passen in de ‘normale’ wet-  
en regelgeving. U heeft met eigen ogen kunnen zien dat de cliënten van Fokus volop participeren in de 
samenleving en volledig de regie voeren over hun eigen leven ondanks hun zware lichamelijke beperkingen. 
Juist daarom is het pgb een heilig instrument voor onze doelgroep. Zelf bepalen welke zorg je nodig hebt, 
wanneer, en door wie deze zorg gegeven wordt is essentieel voor ons om volledig te kunnen blijven participeren 
in de maatschappij en een zinvol leven te kunnen leiden.  
 
De veranderingen die de zorgverzekeraars nu doorvoeren zijn rampzalig voor onze doelgroep. Door de 
schaarste op de arbeidsmarkt is het nu al heel lastig om goed personeel te vinden en als de eis van een 
verzorgende en/of BIG geregistreerde verpleegkundige er ook nog bijkomt is het niet meer mogelijk om een 
goed team van zorgverleners op te bouwen. Wij hebben al jarenlang dezelfde zorgverleners (niet BIG 
geregistreerd) die ons kundig assisteren bij handelingen als beademing, uitzuigen, comprimeren etc. Zeker als 
het gaat om beademing en alle daar bij behorende handelingen is een zorgverlener die is opgeleid door het 
Centrum voor Thuisbeademing (CTB) veel belangrijker dan een verzorgende of verpleegkundige zonder deze 
kennis, kunde en ervaring. 
 
Onze doelgroep is in staat vanuit hun eigen regie zorg te dragen voor bekwame zorgverleners, daar waar nodig 
in scholing te voorzien en zodoende kwalitatieve zorgverlening te bewerkstellingen. BIG-registratie geeft inzicht 
of iemand zelfstandig voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Het geeft niet aan of iemand bekwaam is, als 
ervaringsdeskundige van onze eigen beperkingen zijn we prima in staat onze regie te houden over de kwaliteit 
van zorg. Een diploma geeft niet aan of iemand kwalitatieve zorg verleend. De verwevenheid van (complexe) 
handelingen en bv. somatisch toezicht door de dag heen en op verschillende tijden ongepland in een privé 
setting (werk, familiebezoek, vakanties, leuke dingen doen etc) maken dat juist ruimte nodig is om eigen keuzes 
te maken in werknemers die je aanneemt via pgb. De kwaliteit kan geborgd worden door werknemers te trainen 
door e-learning, CTB, en door de cliënt zelf.  Consequentie van deze maatregelen is belemmering in participatie 
en sociale en maatschappelijke contacten. Met als gevolg, dat, zodra wij buiten de zorg aanspraak maken op 
Zvw-pgb onze eigen regie volledig weg is. Dit is voor ons onaanvaardbaar.   
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U heeft de Tweede Kamer, de cliëntenraad Fokus en de Wlz-indiceerbaren een zorgvuldige overgang beloofd 
van de Wlz naar de Wmo en Zvw. Door deze wijzigingen door de zorgverzekeraars vindt de cliëntenraad van 
Fokus het onacceptabel om de overgangsregeling te beëindigen, gezien de enorme weerslag die dit heeft op de 
participatie van cliënten van Fokus in de maatschappij.  Niet alleen de Wlz-indiceerbaren zijn de dupe maar ook 
de mensen die nu al somatisch toezicht nodig hebben in de Zvw. De cliëntenraad Fokus wil graag op zeer korte 
termijn met u in overleg over deze kwestie. 
 
Met vriendelijke groet, namens de cliëntenraad van Fokus, 
 

 
 
Marieke van Gastel 
Voorzitter Cliëntenraad Fokus 
 

 


