Heeft u zorg nodig?
KZO-Groene Hart helpt u kiezen!

Heeft u zorg nodig? Dan kunt u vaak kiezen hoe u die zorg wilt regelen.
Kiest u voor zorg in natura, dan regelt de door u gekozen zorgaanbieder
die zorg voor u. Kiest u voor een persoonsgebonden budget (ofwel pgb),
dan regelt u de zorg zelf.
De keuze die u maakt, is niet definitief. U kunt het pgb altijd weer
omzetten in zorg in natura en andersom.
In deze folder leggen we uit wat het verschil is tussen de twee typen
zorg en hoe u kunt bepalen welke type het best bij u past. De
zorgverleners die zijn aangesloten bij KZO-Groene Hart, kunnen u hierbij
adviseren en, indien gewenst, begeleiden bij de zorgaanvraag.

Meer informatie?
Wilt u meer weten, dan kunt u onder andere terecht bij:
- www.kzo-groenehart.nl: de website van KZO-Groene Hart;
- www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-hetpgb: een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor
zorgverzekeringen;
- www.persaldo.nl: de website van de belangenvereniging van
mensen met een persoonsgebonden budget.
Of stuur een mail naar: info@kzo-groenehart.nl

Zie www.kzo-groenehart.nl

Heeft u een zorgvraag?
Wanneer u een zorgvraag heeft, is het van belang of u kiest voor een
persoonsgebonden budget of voor zorg in natura. U gaat hiervoor naar:
- de gemeente voor zorg volgens de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet;
- uw zorgverzekeraar voor zorg uit de Zorgverzekeringswet
(huisarts, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg,
wijkverpleegkundige);
- uw zorgkantoor voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz);
u heeft dan eerst een indicatiebesluit nodig van het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).
De gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor heeft informatie van
u nodig om uw zorgaanvraag te beoordelen. Bijvoorbeeld een budgetplan
of zorgbeschrijving. Welke informatie nodig is, verschilt per organisatie.

Wat is een pgb?
Een persoonsgebonden budget (ofwel pgb) is eigenlijk een vooraf vastgesteld bedrag. Hiermee kunt u binnen het toegekende budget zelf de
zorg inkopen die u nodig heeft. U bepaalt zelf welke zorgaanbieder u kiest.
U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieder over de zorg die u nodig
heeft. Maar ook beheert u zelf het pgb, of u machtigt iemand om dat voor
u te doen.
Een pgb past bij u als:
- u zelf wilt bepalen wie de zorg gaat verlenen, wanneer, waar en hoe;
- u goed met geld kunt omgaan;
- u goed afspraken kunt maken met uw zorgaanbieder;
- het u geen moeite kost om de administratie zorgvuldig bij te houden.

Wat is zorg in natura?
Bij zorg in natura mag u zelf bepalen welke van de gecontracteerde
zorgaanbieders u kiest. Het zorgkantoor, de gemeente of uw
zorgverzekeraar betaalt die zorg. U heeft zelf dus geen zorgen over de
financiën of de administratie.
Zorg in natura past bij u als:
- u het moeilijk vindt om een geschikte zorgaanbieder te vinden;
- u het moeilijk vindt om met geld om te gaan;
- u het moeilijk, of niet prettig, vindt om een 'opdrachtgever' te zijn
voor uw zorgaanbieder;
- u liever geen administratie bijhoudt.

KZO-Groene Hart
Zorg moet persoonlijk en dichtbij zijn en afgestemd op de behoefte van de
aanvrager. Dit kan indien gewenst voor korte maar ook voor langere tijd.
De zorgondernemers van KZO-Groene Hart verlenen de zorg die u nodig
heeft op maat, toegesneden op uw zorgvraag. Zij kunnen u ook helpen om
na te gaan of een pgb of zorg in natura het best bij u past. Indien gewenst,
bieden zij u ondersteuning bij het aanvragen van de zorg of het pgb.
KZO-Groene Hart is een samenwerkingsverband van kleinschalige
zorgondernemers in het Groene Hart. De ondernemers zijn werkzaam in
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Leiden, Leiderdorp, Kaag
en Braassem en in de Duin- en Bollenstreek.

