Pgb-başvurusuyla ilgili bilgi

ay yıl

Beş adım
Size pbg verebilmemiz için öncelikle bizimle bir takım görüşmelere davet edileceksiniz ve de sizden form doldurmanızı
talep edeceğiz. Eğer her şey tamam ise, size pgb’yi vereceğiz.
Talep öncesinde ve esnasında tam olarak neler oluyor? Bunu aşağıda kısaca özetleyeceğiz.

1. Yön gösterici mülakat
Bu telefon konuşması esnasında çalışanlarımızdan biri pgb-başvurusu yapmanıza size yardımcı olacaktır. Kendisiyle
birlikte formlar hakkında görüşeceksiniz ve ardından bu formları bilinçli seçim mülakatına beraberinizde getireceksiniz.

2. Bilinçli seçim mülakatı
Bu kişisel mülakat ofislerimizin birinde yapılacaktır (Eindhoven, Gorinchem, Alkmaar). Bize gelememe durumunuz söz
konusu ise, mülakatı sizin evinizde gerçekleştirmemizi bizden talep edebilirsiniz. Bu mülakat esnasında size pgb verildiği
takdirde bununla ne yapmanız gerektiğinizi bilip bilmediğinize ve pgb yazı işlemlerini nasıl takip ettiğinize bakacağız.
Aynı zamanda hangi sağlık hizmeti sağlayıcısını istediğinizi ve bunun için henüz beraber randevu yapıp yapmadığınızı
sizinle konuşacağız. Size pgb verildikten sonra sahip olduğunuz haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında bilgi vereceğiz.
Bunun yanı sıra hangi pgb’nin sizin için uygun olduğuna ve size pgb verip veremeyeceğimize bakacağız.

3. Tanıma kararı: size pgb verildi
Bilinçli seçim mülakatından sonra her şey tamam ise, size pgb verilecektir. Bununla ilgili tarafınıza tanıma kararı içeren bir
mektup gönderilecektir. Peki ya size pgb vermemiz uygun değilse? O halde tarafınıza ret mektubu gönderilecektir.

4. Bakım sözleşmesi ve bakım tanımlaması
Eğer pgb’niz varsa, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı bulup kendisiyle size bakım yapılması için randevu yapmanız gerekiyor.
Her sağlık hizmeti sağlayıcısıyla birlikte bakım tanımlaması ve bakım sözleşmesi doldurmanız önemlidir. Size yollayacağımız
bir mektup ile bize bu formları geri göndermenizi talep edeceğiz.

5. Bakım sözleşmesinin ve bakım tanımlamasının onaylanması: sağlık hizmeti sağlayıcısına ödeme yapılır
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Sosyal Sigorta Bankası (De Sociale Verzekeringsbank) (SVB) ve biz bakım sözleşmesini ve bakım tanımlamasını
değerlendiriyoruz. Bunun ardından size herşeyin tamam olup olmadığına ilişkin mektup gönderiyoruz. Her şey tamam mı?
Bu halde SVB’ye pgb’niz ile sağlık hizmeti sağlayıcısını ödemesi için talimat verebilirsiniz.
Kim ne yapıyor?
Pgb’de bir çok çeşitli kişi konuyla ilgili olabilir. Her şeyi kısaca sıralayalım:
−− Bütçe sahibi: bakıma ihtiyacı olan ve endikasyonu olan kişi.
−− Yasal temsilci: hakim tarafından atanan bir vasi veya kayyum.
−− Garantili yardımcı: bütçe sahibine pgb’nin yazı işlerinde ve uygun bir sağlık hizmeti sağlayıcısı bulmakta yardımcı olur.
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Sorumluluklar
Pgb verilen herkesin sorumlulukları vardır. Sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz takdirde, pgb’nizi durdurabiliriz.
O nedenle bunları dikkatlice okuyun.
Uzun süreli bakım kaidelerinin 5.18 nolu maddesinde bütün sorumluluklar sırasıyla belirtilmiştir. Bu kaideler web
sayfamızda bulunmaktadır.
a. Şahsınıza ait bütçeyle sadece uzun süreli bakım Kaidesinin 5.17. maddesinin 1. bendinde belirtilen bakımları
ödetebilirsiniz.
b. İyi kaliteli bakım tedarik ediniz.
c. Sağlık hizmeti sağlayıcınızın size geldiği saatlerin sayısında herhangi değişiklik mi oluyor? Veya size başka bir bakım
mı veriliyor? O halde daima yeni bir bakım sözleşmesi ve bakım tanımlaması düzenleyin ve bunu bize bir an evvel
gönderin.
d. Sağlık hizmeti sağlayıcınızın sizin için haftada 40 saatten fazla çalışmamasına dikkat edin. Sağlık hizmeti
sağlayıcınızın Çalışma saatleriyle ilgili karara tabi olması halinde, başka kurallar geçerlidir. Daha fazla bilgi için web
sayfamızda “Formulieren en Brochures” (Formlar ve Broşürler) sekmesine veya www.wetten.nl web sayfasında
Arbeidstijdenbesluit kısmına (Çalışma saatleriyle ilgili karar) bakabilirsiniz.
e. Sağlık hizmeti sağlayıcınızın (sağlayıcılarınızın) hizmet karşılığının sadece Sosyal Sigorta Bankası tarafından
ödenmesine dikkat edin.
f. Yakınlarınızın yükü başlarından mı aşkın? Ve bu nedenle size normalde vermeleri gereken bakımı veremiyorlar mı?
O halde kendilerine pgb’den ödeme yaptıramazsınız, ancak bunun için başka birini istemeniz gerekir. Bu diğer sağlık
hizmeti sağlayıcısını pgb’niz ile ödeyebilirsiniz.
g. Bir yerde konaklamak istiyorsunuz ve bunu pgb’niz ile ödemek mi istiyorsunuz. Bu mümkün olmakla birlikte, bir takım
koşullara bağlıdır. Söz konusu koşulları uzun süreli bakım Kararının 3.1.3. maddesinde bulabilirsiniz. Pgb’nizi Avrupa
Birliği dışında yapacağınız konaklamalar için kullanamazsınız.
h. Sizin için en uygun olan bakımı alıp almadığınızı ve bu bakımın iyi kaliteli olup olmadığını kontrol etmek zorundayız.
Bunu yapabilmemiz için, sizden gelecek bilgiye ihtiyacımız var. Keza ev ziyaretine de gelebiliriz. Bu nedenle sizden
talep ettiğimiz bütün bilgileri bize göndermeniz son derece önemlidir. Ve de bu ev ziyareti için bize yardımcı olmanız
da gerekir.
Bilmenizde fayda var
Sağlık hizmeti sağlayıcınıza maksimum rakamdan daha fazlasını ödememeye dikkat edin.
• Sağlık hizmeti sağlayıcınız profesyonel biri değil mi yahut birinci veya ikinci dereceden akrabanız mı? O halde
maksimum saat başı veya yarım günlük 20 euro ödeyebilirsiniz.
• Sağlık hizmeti sağlayıcınız profesyonel biri mi? O halde maksimum saat başı 63 euro veya yarım günlük 58 euro
ödeyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için web sayfamıza bakınız
Pgb yazı işlerini siz kendiniz yapamıyor musunuz ve size uygun bakımı ayarlayamıyor musunuz? O halde size bunlar için
yardım edecek bir garantili yardımcına ihtiyacınız var. ZZP 4-7 VV veya ZZP 4-8 VG için endikasyonlarınız varsa eğer
garantili yardımcı almanız zorunludur. 8 VV, 10 VV, 1 LVG, 3 VG, LG, ZGvis veya ZGaud için endikasyonlarınız var mı?
O halde garantili yardımcı talep etmenizi tavsiye ederiz, ancak bu zorunlu değildir. Uzun süreli bakım Kaidelerinin 5.6.
maddesinde bu konuyla ilgili bilgi bulabilirsiniz.
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