slim lijstje

Afkortingen
en begrippen
Dit is een van de slimme lijstjes,
speciaal bestemd voor leden en
abonnees van Per Saldo
Pgb-wegwijzers, tot in detail
www.pgb.nl

Inleiding
Budgethouders hebben te maken met een groot aantal niet alledaagse termen. De
inhoud of uitleg daarvan moet u kennen om uw zorgaanvraag en het beheer van uw

Advieslijn Per Saldo
Maandag t/m donderdag
10.00 - 17.00 uur

Juiste loket

Voor iedereen die niet weet waar
hij terecht kan voor de aanvraag
van zorg
Maandag t/m vrijdag
10.00 - 17.00 uur

CONTACT MET PER SALDO

pgb goed te laten verlopen. Voor uw overzicht of als naslagwerk heeft Per Saldo in dit
slimme lijstje de belangrijkste afkortingen en begrippen voor budgethouders op een
rij gezet. Met verwijzing voor meer informatie naar de meest voor de hand liggende,
onafhankelijke of meest informatieve website.

afkorting

betekenis

meer informatie

AGB-code

Algemeen Gegevens Beheer
Een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke
code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Verplicht voor verpleegkundigen en verzorgenden die werken voor budgethouders met een pgb-Zvw en
een formeel uurtarief krijgen.

www.agbcode.nl/

Awbz

Algemene wet bijzondere ziektekosten
Oude wet tot 1 januari 2015. Is vervangen door de Wlz, Wet langdurige zorg. Ander deel
van de zorgvrager zijn overgegaan naar Jeugdwet, Wmo en Zvw.

www.pgb.nl/pgb/wlz/

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondsheidszorg
Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

www.bigregister.nl
www.pgb.nl/pgb/zvw/aan-deslag-met-uw-budget/zorgverleners-aannemen/

CAK

Centraal Administratie Kantoor
Werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Int
de eigen bijdrage.

www.hetcak.nl/zelf-regelen/
eigen-bijdrage-rekenhulp

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg
Hier kunt u zorg aanvragen vanuit de Wlz

www.ciz.nl

Ggz

Geestelijke gezondheidzorg (psychiatrie)
Dit is een ‘grondslag’ waarop een pgb kan worden toegekend. In 2017 kan dit alleen
vanuit Jeugdwet en Wmo. Lees ook onder ‘zorgprofiel’.

www.pgb.nl/pgb/jeugdwet/
voor-wie/;
www.pgb.nl/pgb/wmo/voorwie/

IKZ

Intensieve Kindzorg
Een indicatie die wordt afgegeven aan kinderen met zwaar complexe somatische problematiek of een lichamelijke beperking, die verzorging en/of verpleging nodig hebben
en waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.

www.pgb.nl/pgb/zvw/voorwie-welke-zorg/intensievekindzorg/

JW

Jeugdwet
De wet waaruit zorg voor jongeren onder de 18 jaar wordt toegekend. Alleen verpleging
voor jongeren onder de 18 en bij een indicatie IKZ wordt niet vanuit de Jeugdwet, maar
vanuit de Zvw een pgb toegekend.
Aanvraagloket en verstrekker: uw eigen gemeente

www.pgb.nl/pgb/jeugdwet/

LG

Lichamelijk Gehandicapt
Een ‘grondslag’ op grond waarvan een pgb toegekend kan worden. De term ‘handicap’ is over het algemeen vervangen door ‘beperking’, maar blijft in deze afkorting
gehandhaafd. Lees hiernaast de definitie van ‘lichamelijke beperking’ van de Eerste
Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (E.N.S.I.E.)

www.ensie.nl/redactie-ensie/
lichamelijke-beperking

LVG

Licht Verstandelijk Gehandicapt
Een ‘grondslag’ op grond waarvan een pgb toegekend kan worden, vaak vanuit de
Jeugdwet of Wmo. Lees hiernaast meer over wat een LVG is.

www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/GehandicaptenzorgLichte-verstandelijke-beperking.
html

MEE

De letters MEE lijken een afkorting, maar zijn dat niet. Ondersteunende organisatie
voor iedereen met een beperking. U kunt er ook terecht voor ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning’, zie onder begrippen.

www.mee.nl

MPT

Modulair Pakket Thuis
Vorm van zorg in natura, zorg van een instelling. Kan in combinatie met een pgb.

www.regelhulp.nl/bladeren/_/
artikel/modulair-pakket-thuismpt/

MSVT

Medisch Specialistische Verpleging Thuis
Wordt gegeven in opdracht van de medisch specialist

NPCF

Oude benaming voor de huidige Patiëntenfederatie (Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie)

www.patientenfederatie.nl

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit
Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa maakt regels en houdt toezicht
op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

www.nza.nl/

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijscultuur-en-wetenschap/onderwerpen

Pgb

Persoonsgebonden budget
Een som geld waarmee de budgethouder zelf zijn zorg inkoopt.

https://www.pgb.nl/pgb/watis-een-pgb/
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PVB

Persoonsvolgend budget
België
Een budget dat vanaf 2016 wordt toegekend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH), aan personen die intensieve zorg nodig hebben.
Zij kunnen dat bedrag gebruiken om hun zorg en ondersteuning te organiseren.
Nederland
De mogelijkheden van cliënten om zorg in natura te kiezen die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past te vergroten. Vanaf 2017 wordt in Rotterdam
en Zuid-Limburg geëxperimenteerd.

www.cm.be/diensten-en-voordelen/handicap/pvf/pvb.jsp
www.vgn.nl/artikel/24172

PV

Persoonlijke Verzorging
Alles wat mensen uitvoeren aan ‘zelfzorg’, oftewel zorg voor het eigen lichaam.

www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/
persoonlijke-verzorging-2/

PW

Participatiewet
Opvolger van de Wsw.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

SGLVG

Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Beperkt
Een ‘grondslag’ op grond waarvan zorg kan worden toegekend, vanwege de complexiteit vaak in zorg van een instelling (zin)

www.pgb.nl/pgb/wlz/voorwie-2/overige-geen-pgb-wlzmeer/

SVB

Sociale Verzekeringsbank
Voor budgethouders met een pgb in Jeugdwet, Wmo en Wlz van belang in verband
met de uitvoering van het trekkingsrecht vanaf 1 januari 2015.
De betalingen van zorgverleners van mensen met een pgb-Zvw verlopen niet via het
trekkingsrecht. Budgethouders met een pgb-Zvw kunnen wel hun salarisadministratie
laten uitvoeren door de SVB.

www.svb.nl/int/nl/pgb/
https://www.svb.nl/int/nl/
pgb/uw_zorgverlener_betalen/
wanneer_krijgt_uw_zorgverlener_betaald/index.jsp

SKGZ

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Van belang voor budgethouders met een pgb-Zvw.

www.skgz.nl
www.pgb.nl/over-per-saldo/
slimme-lijstjes/overzicht-slimme-lijstjes/nieuwe-pagina/

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-socialezaken-en-werkgelegenheid/
onderwerpen

VAR-WUO

Verklaring ArbeidsRelatie, type Winst Uit Onderneming
Deze voordien noodzakelijke verklaring voor zelfstandigen is in 2016 afgeschaft.

www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/bldcontentnl/
belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_starten/
voordat_u_start/ondernemer_voor_inkomstenbelasting/
verklaring_arbeidsrelatie/

VG

Verstandelijk Gehandicapt
Een ‘grondslag’ op grond waarvan een pgb toegekend kan worden. Voor jongeren tot
18 jaar vanuit de Jeugdwet, voor volwassenen met een dominante grondslag vanuit de
Wlz of Wmo.
De term ‘handicap’ is over het algemeen vervangen door ‘beperking’, maar blijft in
deze afkorting gehandhaafd.
Lees hiernaast de definitie van een verstandelijke beperking.

www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/GehandicaptenzorgVerstandelijke-beperking.html

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag
Een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor
het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. (Rechts)personen die een VOG aanvragen worden gescreend. Lees hiernaast wat een VOG precies
inhoudt en hoe deze kan worden aangevraagd.
Ouders van budgethouders wordt aangeraden altijd een VOG te vragen aan de zorgverleners die zij in huren voor hun kind.

www.pgb.nl/pgb/jeugdwet/
aan-de-slag-met-uw-budget/
zorgverleners/
www.justis.nl/producten/vog/
vog-aanvragen/

VP

Verpleging
Handelingen gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening,
beperking of handicap.

www.pgb.nl/pgb/welke-zorg/
verpleging-2/

VPT

Volledig pakket Thuis
Vorm van zorg in natura (zin).

www.regelhulp.nl/bladeren/_/
artikel/volledig-pakket-thuis/

VV

Verpleging en Verzorging
Een ‘grondslag’ op grond waarvan een pgb toegekend kan worden in de Zvw.

www.pgb.nl/pgb/zvw/voorwie-welke-zorg/welke-zorg/
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VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie waaronder het pgb valt met de staatssecretaris van VWS als eindverantwoordelijke.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/
onderwerpen
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis

Wlz

Wet langdurige zorg
Wet die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden, als opvolger van de Awbz. Voor
iedereen die permanent, hun leven lang 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid
nodig heeft.
Loket van aanvraag: CIZ. Vertrekker: zorgkantoor.

www.pgb.nl/pgb/wlz/

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning
Voor alle volwassenen die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren en mee
te kunnen doen in de maatschappij.
Aanvraagloket en verstrekker: uw eigen gemeente.

www.pgb.nl/pgb/wmo/

Wsw

Wet sociale werkvoorziening
Bestaat niet meer. Met ingang van 1 januari 2015 opgevolgd door de Participatiewet
(PW).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/inhoud/sociale-werkvoorziening-vanaf-2015

Wwb

Wet werk en bijstand
Met ingang van 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet (PW).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

ZG-auditief

Zintuiglijk gehandicapt vanwege gehoorstoornis

www.doof.nl

ZG-visueel

Zintuiglijk gehandicapt vanwege problemen met de ogen/blindheid

www.oogvereniging.nl

ZIN

Zorg in natura
Hiermee wordt zorg bedoeld die wordt verstrekt door een instelling die een contract
heeft afgesloten met uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

www.pgb.nl/pgb/wlz/vanaanvraag-tot-toekenning/toekenning-door-het-zorgkantoor/
pgb-of-zorg-in-natura/

ZIN

Zorginstituut Nederland
Zorginstituut Nederland zorgt ervoor dat de pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid een sterk fundament vormen in het Nederlandse gezondheidssysteem.
Het ZIN behartigt het belang van iedereen die op grond van de Zvw en de Wlz recht
heeft op zorg.

www.zorginstituutnederland.
nl/Verzekerde+zorg/w/wlzkompas
www.zorginstituutnederland.
nl/Verzekerde+zorg/z/zvwkompas

ZN

Zorgverzekeraars Nederland
Behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars en ondersteunt hen in hun missie: het
realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht
op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven.

www.zn.nl

Zvw

Zorgverzekeringswet
Budgethouders met een indicatie voor verpleging en/of verzorging of intensieve kindzorg krijgen vanaf 1 januari 2015 een pgb van hun zorgverzekeraar vanuit deze wet.

www.pgb.nl/pgb/zvw/

Zzp

Zorgzwaartepakket
Zie verder onder begrippen.

Zzp

Zelfstandige zonder personeel
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www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/bldcontentnl/
campagnes/landingspaginas/
zakelijk/zzp/

Wat doet Per Saldo?
Per Saldo is de vereniging van mensen met een pgb.
Een sterke belangenvereniging met 25.000 leden
en abonnees.

Website

www.pgb.nl is de website van Per Saldo. Met veel
informatie over het pgb. Leden en abonnees hebben een
streepje voor; zij krijgen toegang tot alle informatie.

Per Saldo strijdt voor een toegankelijk
en werkbaar pgb

Actuele informatie

met zoveel mogelijk eigen regie

het pgb leest u voor actuele berichten het nieuws op

Daarvoor moeten nog altijd de nodige stappen worden

in andere media en de weblog van de directeur over haar

gezet, waar wij ons als gedreven belangenorganisatie

activiteiten in het belang van budgethouders.

in alle wetten

actief voor inzetten. Verder levert Per Saldo de volgende
diensten.

Informeren

Via telefoon, mail, cursussen, ledenvergaderingen en
andere ontmoetingen staan we dagelijks in contact met
onze leden en abonnees. Hun signalen zijn belangrijk en

Om goed op de hoogte te blijven van alle nieuws rondom
www.pgb.nl over het pgb. Met eigen berichten, berichten

Nieuwsbrief

Eenmaal per 14 dagen verstuurt Per Saldo een nieuwsbrief. Kijk op www.pgb.nl.

Slimme lijstjes

Dit slimme lijstje is er een van een hele reeks. Slimme

we trekken zo nodig aan de bel bij overheid, instanties of

lijstjes zijn exclusief voor leden. Wegwijzers op bepaalde

gemeenten.

onderwerpen, waarbij u tot in detail wordt geïnformeerd.

Advieslijn

Leden en abonnees kunnen via de speciale ledenlijn
bellen met een pgb-consulent
»» van maandag tot en met donderdag

De slimme lijstjes worden aangepast aan de veranderingen in de zorg.

Tijdschrift

EigenWijs, met actuele achtergrondinformatie, ervarings-

»» met al hun vragen, zo vaak zij willen

verhalen, columns. Kijk op www.pgb.nl. Leden krijgen dit

»» bellen via deze ledenlijn brengt geen extra kosten

tijdschrift vier keer per jaar automatisch toegestuurd.

met zich mee, naast de gebruikelijke gesprekskosten
van uw telefoon.

Juridische ondersteuning

Bent u Pluslid van Per Saldo dan kunt u aanspraak maken
op juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het indienen
van een bezwaarschrift. Meer informatie over het pluslidmaatschap vindt u op onze www.pgb.nl.

Contact
Telefoon (advieslijn)

Van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur: »
0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)

» of via het speciale ledennummer zonder extra kosten,
bekend bij leden of kijk ingelogd op www.pgb.nl

Cursussen en ledenbijeenkomsten

»» E-mail: stuur uw bericht via het contactformulier

»» Ledenbijeenkomsten

Deze slimme lijst is in mei 2017 geactualiseerd.

»» Voor wooninitiatieven

Wilt u opmerkingen maken over deze slimme lijst?

»» Cursussen voor professionals

Vul het contactformulier in met als titel ‘Slim lijstje

»» Voor budgethouders

Afkortingen en begrippen’.
Aanmelden kan (bij voorkeur) via www.pgb.nl.
U kunt ook bellen met de ledenservice.
Hebt u behoefte aan een cursus of bijeenkomst die er
niet bij staat? Meld het ons!
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