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• Lessen voor Nederland
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• Dagprijs huisvesting plus hygiënische zorg circa 60 euro ofwel 

1.800 euro per maand. 

Let op: 

1. scheiden van wonen en zorg

2. wonen voor eigen rekening

3. leegstand van verzorgingshuizen

4. 1800 euro is in de orde van grootte van eigen bijdragen in 

Nederland



Persoonsvolgende financiering in 

Vlaanderen

• Alle medische behandeling betaald door ziekenfondswet 

• Paramedische zorg, verpleging, verzorging en revalidatie: geld 

uit de PVF

• Uitvoering van PVF bij het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap 
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• Paramedische zorg, verpleging, verzorging en revalidatie: geld 

uit de PVF

• Uitvoering van PVF bij het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap 

Let op:

• Zorgverzekering geldt ongeacht locatie van patiënt

• Rol van artsen is beperkt: indien nodig komt deze op consult

• Invoering PVF gelijktijdig met groei

• Voorbereiding duurde ruim tien jaar
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• cliënt en VAPH-indicatiesteller: Zorg-leefplan met uren per 

week zorg

• De uren hebben een prijs in punten

• VAPH: jaarlijkse prijs per punt
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• cliënt en VAPH-indicatiesteller: Zorg-leefplan met uren per 

week zorg

• De uren hebben een prijs in punten

• VAPH: jaarlijkse prijs per punt

Let op

• Geen ZZP maar maatwerkindicatie

• Kabinet is tegen maatwerk-indicatie
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• Rugzakje PVF

• Cliënten shoppen bij zorgaanbieders

• Wie zelfstandig woont, kan PGB krijgen
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Rugzakje PVF

• Rugzakje PVF

• Cliënten shoppen bij zorgaanbieders

• Wie zelfstandig woont, kan PGB krijgen

• Per punt wel minder geld bij PGB

Let op:

• PGB alleen voor wie zelfstandig woont

• Regelmatig evaluatie van PVF

• Loopt goed



Drie lessen voor Nederland

1. Verder scheiden van wonen en zorg

2. Maatwerkindicatie en persoonsvolgende financiering

3. PGB uitsluitend voor wie zelfstandig woont en huishoudt 



Voorstel 1. Verder scheiden van 

wonen en zorg

• Regionale Instituten voor Beschermd Wonen: apart 

gemeentelijk geld voor wonen, verzorging en begeleiding.

• Geldt voort mensen met EPAs en verstandelijke beperkingen

• Behandeling en medicatie: uit ZVW betaald



Verder scheiden van wonen en zorg

• Regionale Instituten voor Beschermd Wonen: apart 

gemeentelijk geld voor wonen, verzorging en begeleiding.

• Geldt voort mensen met EPAs en verstandelijke beperkingen

• Berhandeling en medicatie: uit ZVW betaald

Voorstel

• Beschermd wonen uittesten voor personen met dementie

• Eventueel via Eerstelijnsverblijf

• Geen wetswijziging en geen grote systeemverandering

• Zilveren Kruis leidt innovatie?  



Voorstel 2. Maatwerkindicatie en 

persoonsvolgende financiering

• maatwerkindicatie + puntenbudget = PVF

Waarom?  

• volgens Per Saldo: Maatwerk uitgangspunt bij mensen met 

een zorgvraag. Wie niet past in ZZP wordt hiermee geholpen.



Maatwerkindicatie en 

persoonsvolgende financiering

• Maatwerkindicatie + Puntenbudget = PVF

Waarom?  

• volgens Per Saldo: Maatwerk uitgangspunt bij mensen met 

een zorgvraag. Wie niet past in ZZP wordt hiermee geholpen.

Voorstel:

• Deze financiële innovatie uittesten in vier tot acht jaar

• Onder leiding van CIZ en Zorgkantoren?



PGB uitsluitend voor wie zelfstandig 

woont en zelfstandige huishouding 

heeft 

Voorstel

• Thomashuizen en Focuswoningen: geen nieuwe PGB-cliënten

• Wie PGB-cliënt is, krijgt aanbod over te stappen op  PVF en 

puntenbudget (klein beginnen)

• Uitbreiden innovatie met integraal PGB van twee naar bv 20 

gemeenten

Voordelen:

Op lange termijn groeien PGB en Levering-in-natura naar elkaar 

toe



Tenslotte 

• Ca 1980: verbeelding aan de macht

• Ca. 2010:  pragmatisme aan de macht

Beide simultaan:

• Visie op lange termijn

• Financiële innovaties  daarvoor uittesten

• Lerende organisatie: niet alleen bij kwaliteit van zorg maar ook 

bij bekostiging



Dank voor de aandacht. 

Contact?

• mail@guusschrijvers.nl

• www.guusschrijvers.nl

• www.twitter.com/GuusSchrijvers

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

