
'De oude PCB-rege

lingen zijn zo ver

schillend en inge

wikkeld ( ... ) dat het 

nauwelijl<s aan de 

burger is uit te leg

gen.' 

Stuurbel{rachtiging 

in de AWBZ 
DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS 

Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

Iedereen die aanspraak maakt op een vergoeding uit de AWBZ krijgt de keuze 

om de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget of het te laten 

doen door een instelling en de zorg in natura te ontvangen. Voor Per Saldo, de 

vereniging voor gebruikers van een persoonsgebonden budget, is dit een grote 

stap voorwaarts. Frans van der Pas, beleidsmedewerker van Per Saldo, schetst 

in zijn bijdrage de groei van het aantal budgethouders, de recente beleidsont· 

wikkelingen en ervaringen met het persoonsgebonden budget. 

Budgethouders die de glans van het PGB kennen, willen meer mogelijkheden 

en bestedingsvrijheid, zo stelt hij. Ze willen een participatiebudget en vraag

sturing met stuurbekrachtiging. 

In 1995 ging voor de thuiszorg landelijk het persoonsgebonden budget Verple

ging en Verzorging van start, al snel gevolgd door de regeling voor de verstande

lijk gehandicaptenzorg en in 2000 door de regeling in de geestelijke gezond

heidszorg. De groei van het aantal budgethouders is indrukwekkend. In 1996 

maakten 4.000 mensen gebruik van een PCB Verpleging en Verzorging, begin 

2002 zijn dat er al bijna 27.000. Met het PCB verstandelijk gehandicaptenzorg 

werkten in het eerste jaar, 1996, 1.400 mensen en begin 2002 ruim 9.000. Het 

PCB in de geestelijke gezondheidszorg is de laatste nieuwe loot aan de oude PCB· 

stam met een onstuimige groei in 2002 naar 1.000 gebruikers. In totalen weerge

geven maakten in 1996 ruim 5.000 mensen gebruik van een PCB, in 2000 ruim 

22.000 mensen en begin 2002 ongeveer 37.000. En de groei gaat maar door. 

Kenmerkend voor deze oude regelingen is dat ze allen de status hebben van een 

subsidie, dus aanvullend op de mogelijkheden in de AWBZ. Door de wachtlijst

aanpak vanaf medio 1999 is het beperkende van de subsidieregeling weggevallen 

en is de grote opmars van het PCB begonnen. Vanaf 2003 raakt het PCB haar sub· 

sidiekarakter definitief kwijt. Het wordt volwaardig onderdeel van de AWBZ. 

Iedere Nederlander die aanspraak maakt op de AWBZ kan voor een PCB kiezen. 

Deze oude PCB-regelingen zijn zo verschillend en ingewikkeld in wat je ermee 

kan, de tariefopbouw en aanvraagprocedures, dat het nauwelijks aan de burger 

is uit te leggen. In de oude opzet van de AWBZ krijgen de instellingen subsidie 

om zorg te leveren. Vanaf 2003 krijgt de verzekerde uitsluitsel welk deel van zijn 

zorgvraag voor een vergoeding uit de AWBZ in aanmerking komt. Daartoe is de 
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zorg ingedeeld in functies als verzorging, begeleiding en behandeling. Door mid

del van een indicatie wordt de individuele aanspraak vastgesteld en voorzien van 

een prijskaartje. Vervolgens kan de verzekerde gaan kiezen tussen een PGB of 

zorg in natura. Met een PGB krijgt de verzekerde dus een som geld in handen 

om zijn zorg zelf te regelen. Hoe groot de toename zal worden van het aantal 

budgethouders is moeilijk te schatten, maar dat met een eenvoudig PGB de 

100.000 binnen een paar jaar gepasseerd zal worden, behoort zeker tot de moge

lijkheden. 

Bovendien is er in 1995 voor gekozen dat iedere budgethouder een deel van zijn 

budget niet in eigen beheer heeft, maar verplicht moet onderbrengen bij een 

landelijke instelling. In de periode 1998-2002 is dat de Sociale Verzekeringsbank, 

die in opdracht van de budgethouder de betalingen verricht en controleert of de 

budgethouder zijn budget aan de geïndiceerde zorg uitgeeft. In de praktijk is 

deze manier van controle heel arbeidsintensief en tijdrovend. Iedere vertraging 

en elk foutje bij de verwerking heeft grote gevolgen voor een snelle en correcte 

uitbetaling aan hulpverleners waarmee de budgethouders een overeenkomst 

hebben afgesloten. In de afgelopen jaren zijn deze vertragingen breed uitgeme

ten in de pers. Begrijpelijk omdat in een modern land als Nederland het ontoe

laatbaar is dat mensen maanden op hun loon moeten wachten. Daarom zullen 

nieuwe budgethouders vanaf 2003 in beginsel hun budget op hun eigen girore

kening krijgen, zodat zij zelf de betalingen direct aan hun hulpverleners kunnen 

doen. Voor budgethouders die over het loon sociale premies en loonbelasting in 

moeten houden, zal er vanaf 2003 een landelijke organisatie worden aangewe

zen die hen hierbij kan helpen, tenminste als ze dat willen. Hiermee is tegelijk 

een kwetsbaar onderdeel van de nieuwe PGB-regeling in beeld gebracht. De vraag 

is hoeveel Nederlanders de mist ingaan als ze zelf de betalingen moeten gaan 

verrichten zonder dat ze daar ondersteuning bij kunnen krijgen. Bovendien zul

len alle budgethouders over de betalingen zelf verantwoording moeten gaan 

afleggen aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor is bij de wet aangewezen als de 

organisatie die gaat over de AWBZ, en dus ook het PGB. De functie van zorgkan

toor is ondergebracht bij een zorgverzekeraar. Nederland heeft nu 32 regio's met 

ieder een zorgkantoor voor alle AWBZ-verzekerden in die regio. 

Door de AWBZ-brede introductie van het PGB in de AWBZ neemt Nederland in 

de wereld een koppositie in als het gaat om vraagsturing in de zorg. Voor Per 

Saldo is er veel aangelegen om van het PGB een succes te maken. 

Zeven jaar ervaring met het PGB heeft duidelijk aan het licht gebracht waaraan 

daadwerkelijke vraagsturing vanuit de burger moet voldoen. Vraagsturing met 

stuurbekrachtiging voor de budgethouder is noodzakelijk. Daarom heeft Per 

Saldo samen met negen andere landelijke organisaties van patiënten, ouderen 
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'Een PGB dat alleen 

op zorg is geïndi

ceerd, is feitelijk 

ontoereikend_' 

en andere gebruikers van zorg de voorwaarden op een rij gezet waaraan de 

vraagsturing moet voldoen, wil het PGB echt tot een succes worden. 

Leven is meer dan zorg 

Voor de politiek is het van het grootste belang om in het oog te houden dat de 

glans van het PGB schuilt in het zelf vormgeven van het eigen leven. Wie met 

budgethouders praat, zal merken dat dit mensen zijn die plannen maken over 

wat ze willen doen en wie ze willen zijn. Zij willen maatschappelijke rollen op

pakken en carrière maken als moeder en vader, werknemer of kleine zelfstandi

ge, geliefde en echtgenoot, ja zelfs als politicus. Zij willen kunnen kiezen waar 

ze wonen, met wie ze optrekken, hoe ze reizen, uitgaan en op vakantie gaan. 

Het PGB biedt hen die mogelijkheid, maar daarmee is tegelijk ook duidelijk dat 

een PGB dat alleen op zorg is geïndiceerd feitelijk ontoereikend is. Per Saldo heeft 

dan ook als vereniging van budgethouders een uitgesproken visie: doorgaan op 

de weg naar een participatiebudget. Dat is een som geld waarmee een burger 

zijn beperkingen, vanwege ziekte, handicap, psychische stoornis of ouderdom, 

op alle levensterreinen zelf kan overbruggen om maatschappelijke rollen en 

functies uit te oefenen. Het PGB in de AWBZ is een eerste noodzakelijke stap in 

de richting, maar het budget moet uitgebreid worden met financiële mogelijk

heden om zelf de aanpassingen, hulpmiddelen en begeleiding te kunnen regelen 

in en buiten huis, voor werk en opleiding, mobiliteit en communicatie. 

De functies verblijf en behandeling kunnen vooralsnog nog niet met een PGB 

worden ingekocht. Vraagsturing op deze gebieden is daarmee op de lange baan 

terecht gekomen, sterker nog: er is zelfs een stap terug gedaan. In het PGB voor 

verstandelijk gehandicaptenzorg zat het wel en nu is het eruit. Voor veel ouders 

vervalt daarmee de mogelijkheid om te kiezen voor specifieke behandelingen. 

Een klein stapje in de goede richting is wel dat er bij de indicatie voor de AWBZ 

ook direct wordt meegenomen welke voorzieningen iemand wil gebruiken in 

het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. 

Een reële indicatiestelling 

Uitgangspunt bij de indicaties telling in de nieuwe AWBZ is dat een recht op zorg 

vastgesteld wordt op basis van functies en zorgzwaarte. Deze aanspraak wordt 

uitgedrukt in uren en zorgfuncties. De indicatiestelling gebeurt objectief, inte

graal en onafhankelijk. 

Cruciaal voor budgethouders is dat er in de indicatiestelling goed in beeld komt 

wat de vraag is die mensen hebben. Pas daarna komt aan de orde welk deel van 

de hulpvraag onder de verzekerde zorg valt. 

In de praktijk komt het vaak voor dat een indicatiesteller zich beperkt tot de ver-
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zekerde zorg en globaal de situatie van de zorgvrager bekijkt. Dat werkt onrecht

vaardigheid in de hand. Verzekerden die zich goed voorbereiden en hun hulp

vraag 'panklaar' aanleveren hebben meer kans op een groter budget, dan verze

kerden die dat niet kunnen. Opvallend is dat op het punt van de mantelzorgin

zet doorgaans wel zeer minutieus onderzoek plaats vindt. Menig verzekerde 

heeft daarbij de indruk dat een indicatiesteller meer bezig is om zoveel mogelijk 

mantelzorg te activeren, dan zich te richten op zijn zorgvraag. 

Voldoende budget 

Duidelijk is dat een budgethouder voldoende budget moet hebben om zijn zorg 

te kunnen in te passen in het leven dat hij wil leven. In de oude regelingen zaten 

duidelijke knelpunten voor budgethouders, die in de nieuwe AWBZ niet overtui

gend zijn weggenomen. Hulpverleners vragen een hoger loon in de avond, nacht 

en weekeinden. In de nieuwe AWBZ zijn daar geen toeslagen voor opgenomen en 

moet de budgethouder het maar zien te redden met het gemiddelde tarief. Ook 

de functie van logeeropvang moet worden ingekocht met een tarief voor begelei

ding, waarin overnachtingskosten niet zijn doorberekend. 

Een derde probleem is nieuw. In het budget zit geen toeslag om hulp in te kopen 

bij het regelen van de uitbetalingen en verantwoording. Weliswaar komt er voor 

budgethouders die werkgeverspremies moeten betalen en loonbelasting moeten 

inhouden een ondersteunende organisatie, maar alle anderen (geschat wordt 

80% van de budgethouders) moeten het zelf maar zien te regelen. Per Saldo ziet 

graag dat budgethouders de keuze kunnen maken wie hen hiermee helpt en dat 

zij geld in het budget hebben om deze ondersteuning in te kopen. Nu dit niet zo 

geregeld is, zien we ervan komen dat een grote groep AWBZ-verzekerden niet 

voor een PGB kan kiezen, waaronder ouderen die alleen staan en mensen met 

psychiatrische problemen, voor wie het een te riskante keuze gaat worden. 

Een vierde probleem is dat er van iedere budgethouder een eigen bijdrage geëist 

wordt. Het blijft een kwalijke zaak dat mensen die aangewezen zijn op de AWBZ 

een eigen bijdrage moeten betalen. Het gaat meestal alom mensen met een laag 

inkomen, waarvan dan nog eens een deel wordt afgehaald, omdat men bijzonde

re ziektekosten heeft. Het afWentelen van het beheersen van de uitgaven in de 

AWBZ op de schouders van deze mensen is in principe onterecht. Kies dan voor 

een premieverhoging, zodat iedere Nederlander meebetaalt. 

Bestedingsvrijheid van het budget 

De glans van het PGB is in grote mate afhankelijk van de bestedingsvrijheid van 

het budget. De verzekerde vindt hierin zijn keuzevrijheid. Hij is verantwoordelijk 

voor (de kwaliteit van) de ingekochte zorg en wie die levert. 
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In de nieuwe AWBZ krijgt het zorgkantoor de taak om te controleren ofhet bud

get wel aan verzekerde zorg is uitgegeven_ Wat ons betreft is deze beperkt tot 

een controle achteraf en komt het zorgkantoor alleen in uitgesproken gevallen 

van fraude in actie_ 

Praktische informatie voor verzel<erden 

Voor het welslagen van vraagsturing is een goede informatievoorziening aan ver

zekerden een absolute voorwaarde. Het gaat bijvoorbeeld om ondersteunende in

formatie bij het kiezen voor een PGB of zorg in natura, om informatie over het 

werken met een PGB, maar ook om informatie over de kwaliteit van zorgaanbie

ders. Veel overheidsinformatie richt zich op een uitleg van de regeling, procedu

res en rechtspositie, maar mensen willen ook van andere budgethouders horen 

wat de voordelen zijn van het zelf regelen en wat er allemaal mee kan. 

Goede ondersteuning voor verzel<erden 

Keuzevrijheid en keuzemogelijkheden bieden aan verzekerden impliceert goede 

advisering en ondersteuning. Verzekerden moeten kunnen kiezen of ze van deze 

ondersteuning gebruik maken, het moet geen plicht zijn. De overheid moet 

investeren in een ondersteuningsstructuur in Nederland. Dat gebeurt nog veel te 

weinig. Een landelijke vereniging van budgethouders, zoals Per Saldo met 10.000 

leden, kan hierin veel betekenen. Zij is voor budgethouders bij uitstek de expert 

op het gebied van PGB en hoe je een leven kan leiden waarin de zorg het leven 

volgt, in plaats van het leven door de zorg wordt bepaald. Maar budgethouders 

willen ook ondersteuning in de buurt, hulp bij het vinden van goede hulpverle

ners, zeg maar een regionaal steunpunt waar budgethouders andere budgethou

ders kunnen ontmoeten en bijvoorbeeld overgaan tot gezamenlijk inkoop van 

zorg en het uitwisselen van ervaringen. Nu is dat er veel te weinig, waardoor het 

PGB voor veel verzekerden een individuele aangelegenheid is. Vraagsturing 

vraagt stuurbekrachtiging. 

Drs. F.G.E.M. van der Pas, beleidsmedewerker Per Saldo, vereniging van budgethouders. 




