Afkortingen en begrippen

Meest voorkomende afkortingen voor budgethouders

Afkorting

Verklaring

Voor meer informatie

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

www.minvws.nl; www.cvz.nl

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

www.minvws.nl

BG-ind/gr

Begeleiding individueel of begeleiding groep

www.pgb.nl

BJz

Bureau Jeugdzorg

www.bureaujeugdzorg.info

CAK

Centraal Administratie Kantoor

www.hetcak.nl

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

www.ciz.nl

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

www.cvz.nl

GGz

Geestelijke Gezondheidszorg

www.clientondersteuningggz.nl

Hh1

Huishoudelijke hulp 1 (uitvoeren van opdracht)

www.pgb.nl

Hh2

Huishoudelijke hulp 2 (organiseren plus uitvoeren)

www.pgb.nl

HV

Huishoudelijke verzorging

www.pgb.nl

KV

Kortdurend verblijf (logeren)

www.pgb.nl

LG

Lichamelijk gehandicapt

LGF

Leerlinggebonden Financiering

LVG

Licht Verstandelijk Gehandicapt

NPCF

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

www.npcf.nl

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

www.nza.nl

MEE

Ondersteunende organisatie voor iedereen met een

www.mee.nl

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

www.minocw.nl

Pgb

Persoonsgebonden budget

www.pgb.nl

Prb

Persoonsgebonden Re-integratie Budget

www.weldergroep.nl

PV

Persoonlijke Verzorging

www.pgb.nl

SGLVG

Sterk Gedraggestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt

SVB

Sociale Verzekeringsbank

www.svb.nl

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

VB

Verblijf langdurig (zzp)

www.pgb.nl

VG

Verstandelijk Gehandicapt

www.platformvg.nl

VP

Verpleging

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

www.minvws.nl

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

www.pgb.nl; www.regelhulp.nl;

www.oudersenrugzak.nl

beperking

www.rechtopwmo.nl
Wsw

Wet Sociale Werkvoorziening
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www.minszw.nl

Afkorting

Verklaring

Voor meer informatie

ZG aud

Zintuiglijk Gehandicapten auditief en communicatief

comm
ZG, vis

Zintuiglijk Gehandicapten, visueel

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

www.zn.nl

Zvw

Zorgverzekeringswet

www.minvws.nl

Zzp

Zorgzwaartepakket

www.pgb.nl

Meest voorkomende begrippen voor budgethouders
Begrippen

Verklaring

Administratieve

Opgave van de besteding van het pgb op een speciaal daarvoor bestemd

verantwoording

verantwoordingsformulier van het zorgkantoor, gemeente of

Arbeidsovereenkomst

Zorgovereenkomst tussen twee partijen: de zorggebruiker ( werkgever)

zorgverzekeraar.
en de zorgaanbieder (werknemer)
Belastingvrij

Bedrag waarover geen belasting wordt geheven.

Bestedingsvrijheid

Na toekenning van uw pgb in de AWBZ hebt u de vrijheid uw budget in te

Budgetgarantie

Wanneer bij een nieuwe maatregel de hoogte van uw budget

ePGB

Digitaal administratie- en planningssysteem, ontwikkeld voor het beheer

zetten voor alle functies binnen de AWBZ.
gegarandeerd blijft.
van het persoonsgebonden budget.
Gebruikelijke zorg

De normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende
kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden. Uitwonende kinderen
vallen hier buiten. Zie protocol gebruikelijke zorg, www.ciz.nl.

Grondslag

Aandoening, beperking, handicap of probleem waardoor een persoon op
één of meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen.

Indexeren
Indicatiestelling

Meegaan met de prijsstijging.
Het rapport van CIZ of Bureau Jeugdzorg waarin de toewijzing voor
AWBZ-zorg wordt onderbouwd.

Klassen

Het zorgkantoor bepaalt aan de hand van de indicatiestelling in welke
klasse u wordt ingedeeld; dat is het aantal uren zorg dat u krijgt per week.

Kortdurend/tijdelijke verblijf

Weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang; valt onder ‘verblijf’

(logeren)

binnen de AWBZ.

Mantelzorg

Dit is zorg die niet beroepsmatig wordt geboden aan een zorggebruiker,
maar door personen uit iemands directe omgeving, waarbij de
zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie.
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Begrippen

Verklaring

Modelovereenkomsten

Verzamelnaam voor de verschillende overeenkomsten met zorg/dienstverleners.

Rugzakje

Budget te besteden in het reguliere onderwijs na indicatie voor speciaal
onderwijs.

Servicecentrum PGB van

Geeft administratieve ondersteuning aan budgethouders en vergoedt het

de SVB

loon als een zorgverlener ziek is, zodat u vervangende hulp kunt
inschakelen. De SVB zorgt ervoor dat uw salarisadministratie op orde is.
Deze hulp is gratis.

Steunpunten

Er zijn algemene steunpunten pgb, steunpunten GGz, steunpunten
Mantelzorg en MEE (geeft algemene ondersteuning)

Tarieven

Een door de overheid vastgesteld bedrag per klasse e/o per uur.

Toekenningsbeschikking of

Bericht van het zorgkantoor over de hoogte van het pgb waarin staat of u

verleningsbeschikking

een pgb is toegekend, de hoogte van het totale budget, de hoogte van
het voorschot, voor welke periode u het budget krijgt en tot wanneer de
indicatie geldig is.

Verantwoordingsvrij

Bedrag waarvoor aan het zorgkantoor geen verantwoording hoeft te
worden afgelegd. Dit bedrag staat vermeld op uw
toekenningsbeschikking/verleningsbeschikking.

Wmo-loket/

Elke gemeente heeft een Wmo-loket, dat zich bevindt in het

zorgloket

stadskantoor, gemeentehuis of op een speciaal daarvoor ingerichte
locatie.

Zorgfuncties

Binnen de AWBZ kunt u een pgb aanvragen voor vijf vormen (= functies)
van zorg en begeleiding (PV, VP, BG, KV en VB/zzp).

Zorgverlener

Degene die u inhuurt om u zorg of begeleiding te bieden.

Zorgkantoor

Ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent kunt u voor AWBZzorg terecht bij één van de 32 regionale zorgkantoren in Nederland. Deze
zijn doorgaans gehuisvest bij een grote zorgverzekeraar. Het zorgkantoor
bepaalt na ontvangst van het indicatiebesluit van het CIZ de hoogte van
het pgb en voert de betaling/c.q. invordering uit.

Zorgovereenkomst

Overeenkomst met zorg-/dienstverlener, zorginstelling, freelancer,
partner of familielid.

Zorgverzekeraar

Het vroegere ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekering.

Zorg6

Online winkel voor producten en diensten op het gebied van zorg en
welzijn. Alle leden van de bij Zorg6 aangesloten patiëntenverenigingen/
gehandicaptenorganisaties betalen de speciale 'ledenprijs' en profiteren
van aanzienlijke kortingen! www.zorg6.nl.
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Relevante websites
www.ciz.nl (beleidsregels, indicatiewijzer, gebruikelijke zorg)
www.cvz.nl/zorgpakket/awbz-kompas

Verdere informatie
Website
www.pgb.nl voor alle informatie rondom het pgb én Per Saldo.

Brochures
 Zelf aan zet – In de AWBZ
 Zelf aan zet – In de Wmo
 Pgb voor kinderen met psychiatrische problemen
 Pgb voor mensen met een verstandelijke beperking
 Werken als pgb zorgverlener
 Houvast bij uw pgb-administratie
 Per Saldo geeft houvast
U kunt deze brochures bestellen (via webwinkel) of downloaden (alleen leden) via www.pgb.nl.

Cursussen
Kijk voor het actuele cursusaanbod op www.pgb.nl/persaldo/cursussen-en-voorlichting
De volgende cursussen worden regelmatig gehouden:
 Basiscursus pgb
 Overeenkomsten en administratie
 Ouders, kind en pgb
 Voorbereiding op de (her)indicatie
 Basis- en vervolgcursus pgb (bestemd voor medewerkers van organisaties en zorgverleners)
Daarnaast zijn er ledenbijeenkomsten ook bij u in de buurt
Via www.pgb.nl kunt u zich aanmelden voor bovenstaande cursussen of bijeenkomsten.
Ook kunt u bellen met de ledenservice.

Tijdschrift
EigenWijs, met actuele achtergrondinformatie, verschijnt vijf keer per jaar.
Leden krijgen dit tijdschrift automatisch toegestuurd.

4

Slimme lijsten

Feiten rondom thema's, zoals zorgzwaartepakketten, administratie in kort bestek, advertentie zorgverlener
gevraagd, bezwaar maken tegen beslissing zorgkantoor enz. enz. zijn uitgewerkt op slimme lijsten.
Kijk daarvoor op www.pgb.nl/persaldo/informatie-om-te-downloaden/slimme-lijstjes of besteld deze via de
webwinkel.

Contact
Telefoon
 Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
 0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
 of via de ledenservice (nummer bekend bij leden of kijk op www.pgb.nl of in EigenWijs)

Dit slimme lijstje is in augustus 2011 geactualiseerd.
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