Aanvraagformulier meerzorg
voor PGB-houders 2018

1.

Inleiding
Het kan zijn dat u tijdelijk meer zorg en ondersteuning nodig hebt, dan waar u op basis van uw
indicatie recht op hebt. In sommige gevallen kan het dan noodzakelijk zijn meerzorg aan te
vragen. Als u een indicatie heeft voor een zorgzwaartepakket (ZZP) VG-5, VG-7, VG-8,
LG 5, LG-6 LG-7, ZG-3-auditief, ZG-5-visueel, VV-7 of VV-8 en de benodigde uren zorg zijn
minimaal 25% hoger dan de uren die u vanuit het zorgprofiel kunt inzetten, dan kunt u een
aanvraag meerzorg indienen.
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2.

Uitleg bij aanvraag meerzorg PGB
Probeer in dit document zo goed mogelijk uw persoonlijke situatie/ die van de PGB-houder te
beschrijven en uit te leggen waarom u meerzorg aan wilt vragen. Geef aan welke zorg en
ondersteuning nodig is en hoe het PGB besteed wordt. Het zorgkantoor beoordeelt zelf de
aanvraag of vraagt het CCE dit te doen. Op basis van het aanvraagformulier, het persoonlijk plan
en een huisbezoek volgt een besluit of, en in hoeverre, u als PGB-houder aanspraak kunt maken
op meer zorg dan in het PGB is opgenomen (een hoger PGB budget).
Het persoonlijk plan (als onderbouwing van de aanvraag)
Het persoonlijk plan (of zorgplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan) laat zien welke zorg en
ondersteuning u nodig heeft. Hierin staan de afspraken die u maakt met uw hulpverlener. In het
plan staan uw wensen en behoeften; uw mogelijkheden en beperkingen; wat u met de extra zorg
wil bereiken; de afspraken over zorg en welzijn, de dagbesteding, de hulp van familie, cultuur en
religie, gewoontes en gebruiken.
Het persoonlijk plan wordt als bijlage bij de aanvraag meerzorg mee gestuurd.
Mantelzorg/gebruikelijke zorg
Het zorgkantoor houdt bij de beoordeling van uw aanvraag meerzorg rekening met de
beschikbare mantelzorg, de gebruikelijke zorg (normale, dagelijkse zorg die partners, ouders,
inwonende kinderen en/of andere huisgenoten elkaar geven) en de doelmatigheid van de zorg
(gevraagde tarieven).
Indien toezicht nodig is, beschrijft u hoe het 24 uurs toezicht wordt geregeld. In de thuissituatie
moet hierin voorzien zijn omdat voor 24 uurszorg in de thuissituatie geen aanvraag meerzorg
gedaan kan worden.
Tarieven
Voor de tarieven verwijzen wij naar het document “Mogelijkheden voor extra budget in 2018”.
Deze kunt u vinden op de website van het zorgkantoor.
Verhoging van het uurtarief kan geen reden zijn voor een aanvraag meerzorg.
Mogelijkheden zorg in natura
Wordt er naast het PGB gebruik gemaakt van zorg in natura? Zo ja, geef dan aan voor welke
zorg en bij welke zorgaanbieder(s). Zo nee, zijn de mogelijkheden van zorg in natura wel
onderzocht? Geef zo volledig mogelijk aan welke mogelijkheden zijn bekeken; welke wel en/of
niet geschikt zijn en waarom.
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Een professionele blik
Voor de aanvraag meerzorg is het van belang dat een professional meekijkt naar de zorg thuis.
De professional is de huisarts, een behandelend specialist, een therapeut, een gedragskundige
of wijkverpleegkundige. De professional geeft aan de aanvraag meerzorg te ondersteunen.
Daarnaast moet er in de zorgverlening thuis een professional betrokken zijn. De professional
helpt u om de bestaande situatie in kaart te brengen en kijkt mee naar de mogelijkheden van
hulpmiddelen en de inzet van zorg.
Dagprogramma
In het Excel op de tabbladen met weekschema vult u zo volledig mogelijk in hoe een dag eruit
ziet, vanaf het moment van opstaan tot het naar bed gaan. Beschrijf de handelingen door de dag
heen. Geef per handeling aan hoe lang deze duurt, of de handeling thuis of bijvoorbeeld op de
dagbesteding plaatsvindt, wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen, is het nodig dat de zorg
door meerdere personen wordt geboden, is het een handeling die 1 op 1 plaatsvindt (dat wil
zeggen 1 begeleider op 1 PGB-houder).
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3.

Invulinstructie Excel document
Vindt u werken met Excel lastig? Dan kan u het document uitprinten door bij afdrukken ‘blad
passend maken voor één pagina’ te selecteren. De onderstaande instructie geeft aan welke opties u
kan kiezen, wanneer er in het Excel document een keuzemenu uitklapt.
Tabblad 1: Algemene gegevens
Vul de datum in dat u het formulier invult.
Vul hier uw persoonlijke gegevens in.
Bij “woonsituatie” heeft u een keuzemenu om de cel te vullen. Als u de te vullen cel aanklikt ziet
u het keuzemenu. De opties die u hier in kan vullen zijn: zelfstanding, wooninitiatief, bij ouders
of samen met partner.
Bij “geïndiceerd zorgprofiel” heeft u ook een keuzemenu. Vult u hier in wat het CIZ heeft
geïndiceerd. U kan kiezen uit: 7 VV, 8 VV, 5 VG, 7 VG, 8 VG, 5 LG, 6 LG, 7 LG, 3 ZG aud of 5 VG
vis.
Bij “wordt begeleiding groep ingezet?” heeft u een keuzemenu. Vult u in of de begeleiding groep
wel of niet wordt ingezet. Als u de te vullen cel aanklikt ziet u de keuze ja of nee.
Vul in wie het formulier heeft ingevuld.
De extreme zorgvraag moet door een zorgprofessional ondersteund en/of onderbouwd worden.
Vraag de betrokken zorgprofessional de gegevens in te vullen. De toelichting/onderbouwing kan
in het tekstveld er onder aangegeven worden. Uit de toelichting/onderbouwing moet duidelijk
naar voren komen waarom en welke zorg niet vanuit het zorgprofiel geboden kan worden.
Tabblad 2: Waarom is meerzorg nodig?
Hier kunt u aangeven wat u wilt bereiken met de (extra) zorg die u ontvangt. Dit kan gezien
worden als een actieplan.
Vult u hier in:
 Waarom meerzorg nodig is
 Welke handelingen/acties hiervoor nodig zijn
 Wie er bij betrokken is
 Wanneer u tevreden bent
 Indien u een veranderdoel heeft omschreven: hoeveel tijd u daarvoor nodig denkt te
hebben
In de eerste regel is met een voorbeeld aangegeven wat de bedoeling van het invullen is.
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Tabblad 3 t/m 6: Weekplannerschema
Hier vult u de tijdsduur van de verschillende zorgmomenten in die op een dag voorkomen.
Vult u in om welke dag het gaat, dit is een keuzemenu (met de dagen van de week) om te vullen.
Als er meer dagen in de week er hetzelfde uitzien, geeft u dit aan met een getal van 2 tot 7.
U geeft aan per zorgmoment in welk tijdvak van de dag, welke handeling wordt gedaan en
hoeveel tijd (in minuten) dat in beslag neemt. Geeft u de tijd aan in “uren:minuten” (0:12 is 12
minuten) zodat de automatische berekening goed gaat. Geeft u aan of de handeling PV
(persoonlijke verzorging), VP (verpleging), BGU (begeleiding individueel in uren) of
dagbesteding (in uren; een dagdeel is 3 of 4 uur) betreft. Ook de uren dagbesteding geeft u aan
met “uren:minuten”.
Ook de uren ’s nachts geeft u op deze manier aan.
Gebruikelijke zorg en/of respijtzorg en/of mantelzorg kunnen niet meegenomen worden bij de
urenberekening.
Als alle dagen in de week hetzelfde schema hebben hoeft u maar 1 tabblad in te vullen. Als er
dagen anders uit zien, vult u het volgende tabblad weekplanner.
Het totaal aan uren per dag en per week wordt automatisch berekend.
Op het tabblad geeft u aan hoeveel weken van het jaar er hetzelfde uit zien.
Als er weken afwijken, zoals met vakantie, dan kunt u hier ook een aparte weekplanner voor
invullen
Tabblad 7: Kosten zorgverlening
Hier geeft u aan welke zorgverleners u inhuurt, voor welke zorg/handelingen vallend onder
PV/VP/BGU/dagbesteding en voor welk uurtarief. Bij een aanvraag meerzorg kunnen alleen de
kosten voor de directe zorgverlening bekostigd worden vanuit het PGB.
U geeft aan of het om een professionele zorgverlener gaat. U heeft de keuze uit ja of nee. Bij een
informele zorgverlener is het maximum uurtarief €20.
Geeft u het uurtarief aan met twee cijfers achter de komma.
U geeft het aantal uur per week aan met twee cijfers achter de komma (dus 15 minuten is hier
0,25). Let op: dat is anders dan in de weekplanner.
Bij zorghandelingen kunt u kiezen uit de volgende opties: PV, VP, BGU of dagbesteding.
De totale kosten worden automatisch berekend.
Tabblad 8: Totaal aantal uren zorg
Op dit tabblad worden automatisch de berekeningen gemaakt. Hier kunt u zien hoeveel uur zorg
per week volgens de door u ingevulde weekplanners wordt ingezet. Vervolgens kunt u zien
hoeveel uur dat per zorgsoort boven de uren van het zorgprofiel uitkomt. Er is sprake van
meerzorg als het aantal uren boven het zorgprofiel meer is dan 25% extra. Dit ziet u terug in
Betreft het meerzorg? Ja/nee
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Vervolgens ziet u het jaarbudget zoals het door u aangevraagd is. Dit is het jaarbudget van het
zorgprofiel. Het verschil is het budget meerzorg dat u aanvraagt.
Als laatste wordt nog aangegeven hoeveel weken u in de weekplanners heeft aangegeven. Dit
moet 52 zijn.
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