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1. Inleiding 
Heb jij een Wlz-indicatie met een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Dan lees je in deze 

folder welke kosten uit een PGB betaald kunnen worden en wat je zelf moet betalen.  

We “praten” in deze folder direct tegen jou, maar natuurlijk ook tegen jouw ouders of 

vertegenwoordigers.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Voor zorg uit de Wlz heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ). In deze indicatie staat welke ondersteuning de Wlz betaalt.  

Je kunt kiezen uit:

•  Zorg In Natura (ZIN), dan regelt het zorgkantoor jouw zorg  

•  een persoonsgebonden budget (PGB), dan regel je zelf de zorg 

•    een combinatie: dan regelt het zorgkantoor de ZIN en regel je zelf een deel van de 

zorg via een PGB.

 
2. Over het PGB
Welke zorg kun je inkopen met een PGB?
Met een PGB kun je zelf zorg inkopen, bijvoorbeeld bij ’s Heeren Loo. Dan reserveert de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) een bepaald bedrag aan geld voor jou. Dat heet een 

budget. Je mag dat geld niet overal voor gebruiken. In de wet staat dat je het alleen mag 

gebruiken voor:

•  verpleging 

•  persoonlijke verzorging

•  begeleiding (individueel of in een groep) 

•  vervoer naar en van de dagbesteding 

•  huishoudelijke hulp

•  logeeropvang. 

Voor Wlz-behandeling krijg je dus geen PGB. 

Als je een PGB hebt, dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) jouw zorgverleners. 

Je PGB komt dus niet op je eigen bankrekening te staan, maar op een rekening bij de SVB. 

Dit heet trekkingsrecht.

Hoeveel geld is jouw PGB?
Het zorgkantoor bepaalt hoeveel geld de SVB mag reserveren voor jou. Hoeveel  

geld dat is, hangt af van hoeveel zorg jij nodig hebt.

Eigen bijdrage voor je PGB
Als je ouder bent dan 18 jaar, dan betaal je een eigen bijdrage voor je PGB. Je krijgt  

daarvoor iedere maand een rekening van het CAK. Je kunt deze eigen bijdrage niet  

betalen met geld uit je PGB. 

Op de website van het CAK staat een rekenprogramma. Hiermee kun je zelf uitrekenen 

hoeveel geld je eigen bijdrage wordt. De eigen bijdrage hangt af van hoeveel inkomen 

(loon of uitkering) je hebt. Dus niet van hoeveel geld je PGB is.

Wat krijg je vergoed vanuit een PGB?
De zorgkantoren hebben samen afgesproken wat ze wel en wat ze niet vergoeden  

vanuit het PGB. Dit zetten ze elke jaar in de vergoedingenlijst op internet. 

3.  Wat moet je regelen voor je PGB?
Zie ook : Wat u moet regelen voor uw PGB | Persoonsgebonden budget | SVB

Sluit een zorgovereenkomst af met je zorgverlener
In een zorgovereenkomst staat wat je hebt afgesproken met je zorgverlener. Deze  

afspraken gaan over de zorg, de werktijden en hoeveel het kost. Je vindt het formulier  

van de zorgovereenkomst op de website van de SVB. 

https://www.hetcak.nl
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.regelhulp.nl/documenten/publicaties/2020/01/10/vergoedingenlijst-wlz-pgb
https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/wat-u-moet-regelen-voor-uw-pgb
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Regel je zaken met Mijn PGB
Mijn PGB is een plaats op de website van de SVB (dus op internet). Daar kun je het  

volgende doen:

•  online doorgeven hoeveel uur jouw zorgverlener heeft gewerkt

•  documenten uploaden

•  een wijziging doorgeven 

•  je gegevens bekijken. 

Om in te loggen heb je een DigiD nodig. 

Bewaar je administratie
Bewaar altijd de originele versie van de zorgovereenkomst(en)en declaraties. Dus geen ko-

pietjes. Bewaar ook de originele vervoersbewijzen van je zorgverlener. En bewaar je admini- 

stratie minimaal 5 jaar. Dan heb je alles bij elkaar als het zorgkantoor jou wil controleren.

Bewaak je budget met het budgetoverzicht
Je moet zelf goed bijhouden hoeveel er al betaald is aan je zorgverlener. Een keer per  

3 maanden stuurt de SVB jou een budgetoverzicht. Daarop staat hoeveel geld je al hebt uit-

gegeven en hoeveel geld je nog over hebt. Houd dit goed bij. Zo voorkom je dat jouw PGB te 

snel op gaat. Want als dat zo is, moet je zelf je zorgverleners betalen. In Mijn PGB staat altijd 

jouw laatste budgetoverzicht. 

Wil je je zorgverlener nog uit het budget van vorig jaar betalen? Zorg dan dat je  

declaraties, wijzigingsformulieren en zorgovereenkomsten uiterlijk vóór 1 juni van dit  

jaar bij de SVB binnen zijn. Als de SVB die documenten na die datum binnenkrijgt, dan kan de 

SVB je zorgverlener alleen nog betalen als je zorgkantoor toestemming geeft. 

 

4. Goed om te weten
•    Deze folder is een richtlijn. De vergoedingen en diensten binnen de Wlz kunnen verande-

ren. Elk jaar passen we deze folder aan. Maar het kan natuurlijk zijn dat er ondertussen 

dingen veranderd zijn en/of er per ongeluk toch fouten in de brochure staan.  

Je kunt dus geen rechten ontlenen aan wat in deze brochure staat.   

•   De folder is gemaakt in samenwerking en overeenstemming met de  

 Centrale Cliëntenraad van ’s Heeren Loo.

•    Heb je aanvullingen of ideeën om deze folder te verbeteren? Neem dan contact op  

met de cliëntenraad van de regio waarin je zorg krijgt.   
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5. Handige links
Per Saldo 
Per Saldo geeft algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting 

aan budgethouders van een PGB.

Informatie Langdurige zorg - PGB: Ministerie Vws
Hier vind je informatie voor mensen die hulp of zorg via PGB willen inkopen.  

Persoonsgebonden budget vanuit de Wlz

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen (pgb)

CAK
Op de website van het CAK kun je informatie vinden over de eigen bijdrage voor de Wlz.

SVB
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert verschillende wetten en regelingen uit rond  

sociale zekerheid. Sociale zekerheid betekent dat de overheid ervoor zorgt dat  

iemand inkomen of verzorging krijgt. Op de website van de SVB lees je meer over het 

PGB en wat de SVB hierin doet.

Wat u moet regelen voor uw PGB

Zorgkantoren
Je moet je aanvraag voor een PGB indienen het zorgkantoor. Dit zijn de webpagina’s van de 

zorgkantoren:

•  CZ 

•  DSW 

•  Menzis 

•  Midden IJssel 

•  VGZ  

•  Zorg en Zekerheid

•  Zilveren Kruis 

’s Heeren Loo
Op onze website lees je alles terug over onze dienstverlening. Neem voor jouw situatie van je 

PGB contact op met jouw contactpersoon binnen ’s Heeren Loo. 

https://www.pgb.nl
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/wlz-pgb
https://www.regelhulp.nl/documenten/publicaties/2020/01/10/zelf-uw-zorg-inkopen-in-6-stappen
https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
https://www.svb.nl/nl
https://www.svb.nl/nl/pgb/pgb-in-het-kort/wat-u-moet-regelen-voor-uw-pgb
https://www.cz-zorgkantoor.nl/pgb
http://www.zorgkantoordsw.nl/clienten/langdurige-zorg/pgb/pgb-aanvragen
https://www.menziszorgkantoor.nl/persoonsgebonden-budget-pgb
https://www.zorgkantoormiddenijssel.nl/wlz/pgb
https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/pgb
http://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl/persoonsgebonden-budget-pgb/
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/pgb/uitleg
https://www.sheerenloo.nl
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Meer weten?

Heb je vragen? Of wil je meer  

weten over onze extra diensten? 

Neem dan contact met ons op.  

Onze medewerkers van Klantcontact 

helpen je graag verder.

Klantcontact
0800 - 355 55 55 

(ma-vrij 08.00-18.00 uur)

WhatsApp 06 - 83 36 20 29 

info@sheerenloo.nl 

www.sheerenloo.nl

 

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke  

beperking of andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. 

We helpen je het beste antwoord te vinden op de vragen die voor jou 

belangrijk zijn. Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je? En wat heb je nodig? 

Jij maakt je eigen keuzes - dichtbij en samen met de mensen die belang-

rijk voor je zijn. Wij helpen je daarbij, met meer dan 130 jaar aan kennis 

en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk 

onderzoek en innovaties. Zo helpen we je verder in je leven. 

Ga naar

sheerenloo.nl


