Zorgbeschrijving
(hoger bedrag dan maximumtarief)
U wilt uw zorgverlener vanuit uw pgb méér betalen dan het maximale tarief van € 63,00
per uur of € 58,00 per dagdeel. Dat mag alleen als het zorg is waarvoor de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. Op www.nza.nl onder de
zoekterm CA-BR-1610b staat welke zorg dat is.
Controleert u dit alstublieft voordat u het formulier verder invult.

GEGEVENS BUDGETHOUDER
Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
(waarop u overdag bereikbaar bent)

GEGEVENS ZORGVERLENER

Achternaam en voorletter(s):
BSN of Kamer van Koophandelnummer:

VRAGEN

1. Beschrijft u hier waarom de zorg die u nodig hebt duurder is dan het maximumtarief.
Wij kunnen dan beoordelen of deze zorg onder het hogere tarief valt.

2. Hebt u gekeken of u andere, goedkopere zorg kunt krijgen?
Geef
aan waarom
niet voor
Zo
ja,ook
waarom
voldoetu uiteindelijk
dit alternatief
niet?deze zorgverlener hebt gekozen.
Nee
Ja, bij ……………………………………………….. (vult u de naam van de zorgverlener in)
Dit alternatief voldoet niet omdat

3. Is er sprake van complexe of gecombineerde problematiek? Bijvoorbeeld: is er sprake
van verschillende aandoeningen? Zo ja, welke?
Nee
Ja, namelijk

4. Hebt u een zorgplan? Wilt u hiervan een kopie maken en met dit formulier meesturen?
Let op: als u geen zorgplan hebt, hoeft u dit niet te maken.
Nee
Ja (graag kopie meesturen)
5. Hebt u met uw zorgverlener afgesproken wat u met de zorg wilt bereiken?
Wat is het doel van de zorg die u krijgt? Dat kunt u hier opschrijven.
Let op: hebt u begeleiding? Dan is het verplicht om doelen af te spreken.
Nee
Ja, namelijk

6.

Beschrijf welke zorg u krijgt en welke activiteiten er plaatsvinden.

7. Wanneer krijgt u de zorg? Geef aan hoe vaak per dag of week en hoe lang (uren of
dagdelen).

8. Krijgt u begeleiding groep? Vul dan hier in hoe groot de groep is, dus met hoeveel
personen u in de groep zit.
……………… personen

Ondertekening

Datum:

Handtekening van de
budgethouder of wettelijk
vertegenwoordiger:

Handtekening van
de zorgverlener:

