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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. �.I.M. van Mierlo, mr. L. Ritzema en mr. M.T.C.J. NautaSluijs)

1.

Partijen
� te B, hierna te noemen: verzoekster, vertegenwoordigd door C te D,
tegen
1) CZ Zorgverzekeringen N.V. te Tilburg, en
2) OWM CZ Groep U.�. te Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 9 februari 2022 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen. De commissie heeft verzoekster
verzocht het entreegeld van € 37,-- te betalen en aanvullende informatie op te sturen. Verzoekster
heeft hieraan voldaan. Op 2 maart 2022 was het dossier gereed voor inhoudelijke behandeling.

2.2.

Bij brief van 13 mei 2022 heeft de ziektekostenverzekeraar zijn standpunt aan de commissie
uiteengezet. Een kopie van deze brief is op 17 mei 2022 aan verzoekster gestuurd.

2.3.

De beslissing in de onderhavige zaak wordt genomen door een commissie die bestaat uit drie
leden, die allen kennisnemen van het volledige dossier. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar
zijn op 7 september 2022 door twee leden van de commissie gehoord. Partijen zijn over deze
samenstelling voorafgaand schriftelijk geïnformeerd. Van de zitting zijn aantekeningen gemaakt
die ter kennisname aan partijen zijn gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2021 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van
de CZ Zorgkeuzepolis (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekering
Gezinnen (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).
De aanvullende ziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft daarom verder onbesproken.

3.2.

Verzoekster nam al enige tijd zorg af van een thuiszorgorganisatie. Op 23 december 2020
ontving zij van de ziektekostenverzekeraar een akkoordverklaring voor zorg in natura voor
het jaar 2021, met een looptijd van 1 januari tot en met 23 augustus 2021. Met ingang van
15 februari 2021 is zij gewisseld van zorgaanbieder. De facturen van deze organisatie heeft
verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. Deze werden evenwel keer op keer door
de ziektekostenverzekeraar afgewezen.

3.3.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Bij e-mailbericht van 13 augustus 2021 aan de zorgaanbieder heeft de ziektekostenverzekeraar
meegedeeld dat hij zijn beslissing handhaaft.
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4.

Het geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar de facturen van verpleging en verzorging vanaf 15 februari 2021
alsnog moet vergoeden, en
(ii) de ziektekostenverzekeraar het entreegeld van € 37,-- moet vergoeden.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te
brengen. Dit blijkt uit artikel �.22. van de voorwaarden van de zorgverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Besluit zorgverzekering (Bzv)
over verpleging en verzorging zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies. Verder zijn hierin
de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit van het bindend
advies.
Standpunt verzoekster

6.2.

Verzoekster heeft aangevoerd dat de ziektekostenverzekeraar een akkoordverklaring heeft
afgegeven voor zorg in natura voor het jaar 2021. Het was verzoekster niet duidelijk dat deze
zorg niet bij een instelling voor persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (hierna:
PGB vv) mocht worden ingekocht. De stichting waar verzoekster de zorg vanaf 15 februari 2021
afneemt, heeft weliswaar de kwalificaties in huis, maar verleent de zorg via een PGB vv. De
nota's zijn gedeclareerd, en hierop volgde een afwijzing. De ziektekostenverzekeraar deelde mee
dat nota's voor zorg in natura (ZIN) niet worden gehonoreerd. De kwalificaties en �GB-codes
zijn hierop gecontroleerd, en in Vektis hersteld. �an de ziektekostenverzekeraar is verzocht de
indicatie om te zetten naar een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft hierop de daartoe
benodigde formulieren gestuurd, waarvan deel 2 is ingevuld en ingezonden. Ook hierna zijn de
nota's niet vergoed. Op 18 augustus 2021 heeft verzoekster besloten de zorgverlening bij deze
instelling te stoppen. Verzoekster is van mening dat een PGB-instelling net als een instelling voor
ZIN kwalitatief goede en doelmatige zorg levert. Ook moet er een wijkverpleegkundige niveau 5
actief zijn. De beoordeling van beide zorgvormen door de ziektekostenverzekeraar zou daarom
gelijk moeten zijn. De betrokken wijkverpleegkundige houdt wekelijks met behulp van beeldbellen
de situatie bij. De instelling voldoet hiermee aan alle gestelde voorwaarden.

6.3.

Ter zitting heeft verzoekster nog aangevoerd dat van de ziektekostenverzekeraar een pakket
is ontvangen om een PGB vv aan te vragen. Dit is ook gebeurd in november 2021, maar hierop
kwam pas in april 2022 een reactie. Verzoekster krijgt nu geen zorg, en de zorgaanbieder heeft
hierdoor schulden gekregen.
Standpunt ziektekostenverzekeraar

6.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat voor het jaar 2021 een akkoordverklaring
is gegeven voor ZIN bij een andere zorgaanbieder. De nota's die na 15 februari 2021 zijn
ontvangen van de nieuwe zorgaanbieder, zijn afgewezen. De reden is dat de zorgverlener de
juiste kwalificatie mist om ZIN te mogen verlenen. Later werden de nota's nogmaals ontvangen
met daarbij een declaratieformulier PGB vv. Omdat geen PGB vv werd aangevraagd en
toegekend, kunnen de facturen ook niet langs die weg worden vergoed. Bovendien heeft de
ziektekostenverzekeraar twijfels over de verbondenheid van de wijkverpleegkundige aan de
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stichting die de zorg aan verzoekster verleent. De wijkverpleegkundige verleende alleen zorg via
een PGB vv. Sinds 1 september 2021 heeft zij ook een kwalificatie voor ZIN. Verzoekster heeft
geen nota's van na deze datum gedeclareerd. Deze wijkverpleegkundige woont overigens ver van
de stichting die de zorg verleent vandaan. De ziektekostenverzekeraar vraagt zich af of sprake
was van een duurzaam verband.
6.5.

Ter zitting heeft de ziektekostenverzekeraar toegelicht dat in artikel B26 van de voorwaarden
is geregeld aan welke eisen een wijkverpleegkundige moet voldoen om zorg in natura te mogen
verlenen. Hierin is onder andere de eis van de juiste �GB-code vermeld. Voor het PGB vv gelden
andere voorwaarden, die zijn vastgelegd in het reglement. Voor een PGB vv is over de periode
waarop het geschil betrekking heeft nooit een volledig ingevulde aanvraag ontvangen.
Overwegingen commissie

6.6.

De aanspraak op verpleging en verzorging is geregeld in artikel B.26. van de voorwaarden van
de zorgverzekering. Hierin is onder andere bepaald: ‘De zorgverlener die de zorg verleent en
declareert, moet beschikken over een �GB-code wijkverpleging en over gekwalificeerd personeel.
De zorgverlener heeft daarom de beschikking over ten minste één persoon met een �GB-code
“Verpleegkundige niveau 5” die duurzaam verbonden is aan de zorgverlener.’ Tussen partijen staat
niet ter discussie dat de wijkverpleegkundige die is verbonden aan de zorgaanbieder die de zorg
aan verzoekster heeft verleend, tot 1 september 2021 een �GB-code had op basis waarvan zij
alleen zorg via een PGB vv mocht verlenen. De akkoordverklaring van 23 december 2020 zag
uitsluitend op ZIN, en niet op een PGB vv. De door verzoekster overgelegde nota's dateren van
vóór 1 september 2021. Hiermee staat vast dat de wijkverpleegkundige, en daarmee de stichting
van waaruit de zorg werd verleend, niet was gekwalificeerd om ZIN aan verzoekster te leveren.
De ziektekostenverzekeraar was daarom niet gehouden de facturen voor de aan verzoekster
verleende zorg te vergoeden.

6.7.

Voor zover verzoekster van mening is dat de zorg achteraf kan worden vergoed vanuit een PGB
vv, merkt de commissie het volgende op. In een brief van 24 mei 2021 schrijft verzoekster aan de
ziektekostenverzekeraar dat zij graag voor een PGB vv in aanmerking wenst te komen. Volgens
verzoekster heeft zij hierop formulieren ontvangen, waarvan zij deel 2 heeft teruggestuurd. Nog
afgezien van de vraag of de stukken de ziektekostenverzekeraar ook hebben bereikt, moet
worden opgemerkt dat een aanvraag voor een PGB vv uit meer moet bestaan dan alleen deel
2 van het aanvraagformulier. De aanvraag voor het PGB vv is bovendien niet voorafgaand aan
de zorg gedaan, maar toen de zorg al was gestart. Het voorgaande maakt dat de facturen van
de stichting die de zorg heeft verleend, niet door de ziektekostenverzekeraar hoeven te worden
vergoed.

6.8.

Verzoekster heeft nog opgemerkt dat zij er niet over is geïnformeerd dat de akkoordverklaring
slechts zag op ZIN, zodat geen zorg mocht worden verleend door een zorgverlener die alleen
gekwalificeerd was om zorg vanuit een PGB vv te leveren. De commissie kan deze stelling van
verzoekster niet volgen. De voorwaarden van de zorgverzekering en het 'Reglement Zvw-pgb
in het kader van Verpleging en Verzorging ' van de ziektekostenverzekeraar zijn duidelijk over
het onderscheid tussen ZIN en een PGB vv en de hieraan verbonden voorwaarden. Het lag op
de weg van verzoekster zich hiervan op de hoogte te stellen. Ook de akkoordverklaring van 23
december 2020 is helder. Hierin is vermeld dat het om een akkoordverklaring wijkverpleging 2021
- en dus niet om een PGB vv - gaat. Bovendien wordt hierin vermeld dat de zorgverlener die de
zorg verleent en declareert moet beschikken over een�GB-code wijkverpleegkundige en over
gekwalificeerd personeel.

6.9.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 16 september 2022,

M.T.C.J. Nauta-Sluijs
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BIJL�GEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
3. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een
vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang
redelijkerwijs is aangewezen.
4. Onder de zorg en overige diensten, bedoeld in het eerste lid, valt niet forensische zorg als bedoeld
in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg of forensische zorg als aangemerkt in of
krachtens een algemene maatregel van bestuur.
5. In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in de artikelen
2.4, 2.8 of 2.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen onder de
daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te geven termijn van maximaal
veertien jaar, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg en diensten.
6. De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke gezondheidszorg als
bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Jeugdwet aan jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van die
wet.
Artikel 2.10
Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg:
a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog
risico daarop,
b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en
c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft.

0123141256789 2 216 27912314125671616 6916 10123141256716126 25




-1./
GHA2*4?():4(B@9$()723342(:8*$*'345<U334%%7A
0!()12334&*%$5*6*7*8(9:$8(9(75*7(7%49(1*$ 2%752%7**7*V94%684%$*#*@%7&*$(75(:2*4?()A
'(7573&(52%7J
;<=><
0*'*'345?34&92*44*1*7&6*9@*9*(5*74(:(A 0**76*&(:B@:E*B(%$(:93O**71$(7(:B@OR:(B8:
%8&(3$35(:B@B*79486%$:&*:93347(:Q#*E*4A
B3<
1(757(*9**4&*4(:2%:95*:9*$&3O%$:&*:9334A

7(:Q#*E*41(75(:5*?()'(5&N
0 2 216
0
*
*7@8(:%49:3O)*85&%49:%$:&*:93347(:Q#*A
71C116
E
*
41(75?*$**4&*4(:2%:95*:9*$&6%%4*4**7
0D4(::E4%1*2%7**72(:8*$*#*E*41(75F23$A
:
%
6*
7@%75*7&*'345#*@3*O9*#()1369<D4(:
5*7:&*GHA4(B@9$()7*72334&(%573:9(*1I<(9
5
*
*
7

2*4?()'(752%7@8(:%49:3O)*85&%49:73&(5
(:@*95*2%$(7&(*7J
%
$
:

*
*
7238&(5*4*2%$(&%9(*?34&95*$*2*4&&334
K**75*'(B@9::B@*4E9*2%76(7&*4&%7L<M
*
*
7

5
*
B3794%B9**4&*'345(7:9*$$(7523342*4'*A
%%7@*9#*:9*335N3O
1
*
4
&
*
7

6*9**72(:8*$*#*E*41(75< ?'345(7A
K**75*'(B@9:2*$&2%76(7&*4&%7ML54%A
:
9
*
$
$
(
7
5

1%782*49*$$*7?%77**4@*936**7A
&*7N
2
3
8
&
(
5
*

%9(*5%%9<
K**75*'(B@9::B@*4E9*98::*7L<M*7L<,%%7 44 29124*42%2$5(&67
@*9#*:9*3356*9&%%4%%75*4*$%9**4&* D*7%11334&2*41$%4(75F'(*%49(1*$;<>+<I(:73&(5
*47:9(5*#*E*41(75*7(7@*9&%5*$()1:O87B9(A %$:2*4#$()O$%75*4&8849&%7>)%%4W*'345(7:9*$A
37*4*7<
(75*7&(*&(92*4#$()O#(*&*7S?*9*7?%77**48(7
0D4(::E4%1*2%7**7%8&(9(*2*#*E*41(75F23$A $
%
76*41(75136923342*4#$()O*7?%77**4**7
5*7:&*DG;PA4(B@9$()7*72334&(%573:9(*1I< %%
1
1
334&2*41$%4(7573&(5(:<
(9(:@*95*2%$(7&(*7J
X
2
5
K@*9&4*6E*$2*4$(*:#()@*9%8&(354%69*7 Y()1@9%176
9*4*72*4:B@($$*7&*9%4(*2*7<T(*@(*42334
6(7:9*M,&"#*&4%%59N3O
%
4
9
(
1
*
$

;<
=L<
K%$:@*9&4*6E*$2*4$(*:5439*4(:&%7=,&"<

0D4(::E4%1*2%7B36687(B%9(*2*#*E*41(75%$:
5*23$5 2%7 **7 9%%$379?(11*$(75::93347(: ZW[W\5491217567
F2%:95*:9*$&23$5*7:68$9(&(:B(E$(7%(4*&(%573:A
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