
Het PGB in Duitsland: een wenkend perspectief

Voordracht van prof. Guus Schrijvers op  3 
juli 2015 te Den Haag 



Bron: 

• Bundesministerium, Ratgeber zur Pflege, Alles, was Sie zur 

Pflege wissen müssen, Berlin, 2013

• Dr. Christian Berringer
Head of Unit 413: Matters of medical and nursing provision in long term care insurance ((Medizinische und pflegerische 
Fragen in der Pflegeversicherung)
Federal Ministry of Health D-11055 Berlin
Tel.: +49 (0)30 18441 1210
E-Mail: christian.berringer@bmg.bund.de
Internet: www.bmg.bund.de 



Long Term Care Insurance - scope
(bron: PPP Berringer, 2014)

2.5 million persons in need of care
•  Persons in need: physical, psychological, mental 

handicaps, need help to carry out daily and recurring 
activities of everyday life over a period of at least 6 months.

•  Relevant needs: personal care, nutrition, mobility, 
housekeeping.

•  Assessment to identify level of care needed.
•  3 care levels; benefits do not depend on income.
• Benefits staggered according to degree of care needs.



Onthouden:

• Veel lagere uitkeringen aan Duitse cliëwnten/patiënten op 

basis van de Pflegeversicherung

• Betaaleenheid is Stufenklasse

• Tweederde wil zorggeld en geen levering in natura



Hoe werkt het Duitse PGB 
(=Zorggeld)

• Zorggeld is afstand doen van het recht op zorg in natura

• Forfaitair

• Even hoog ongeacht inkomen van cliënt

• Geen controle op besteding

• Wel zorgcheck eens in de drie maanden (stufe 3) of eens in de 

zes maanden (stufe 1 en 2)

• Gezamenlijke medische dienst van de zorgverzekeraars doen 

de beoordeling van de toegang

•  Mantelzorg weegt niet mee





Onthouden:

• Veel lagere uitkeringen aan Duitse cliëwnten/patiënten op 

basis van de Pflegeversicherung

• Betaaleenheid is Stufenklasse

• Tweederde wil zorggeld en geen levering in natura



Bij mij te bestellen voor voor 20,00 
euro; schrijf je naam op een papiertje 
of betaal contant.



Ik dank jullie  voor de

aandacht



Contact?

• mail@guusschrijvers.nl

• www.guusschrijvers.nl

•  www.twitter.com/GuusSchrijvers

• M: 06 3007 4477  

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
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