Zorgbeschrijving
Naam budgethouder:
Burgerservicenummer (BSN) budgethouder:
Bedrijfsnaam / Naam zorgverlener:
BSN of KVK-nummer zorgverlener:
(mobiel) Telefoonnummer Budgethouder:

Margriet de groot
12345678
Zorgboerderij ‘de boerenschuur’
2345678
0987654321

Onderdeel 1: Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak?
Beschrijf de activiteiten. Wat doet de zorgverlener en wanneer(kan per dag/week of incidenteel)?
Margriet gaat drie dagen per week naar de zorgboerderij. Zij wordt gehaald en thuisgebracht door de begeleiding van de
zorgboerderij of een taxi. De Boerenschuur is een plek waar jonge mensen met een verstandelijke beperking zich verder
kunnen ontwikkelen onder deskundige begeleiding. De Boerenschuur is in het bezit van het kwaliteitscertificaat voor
Zorgboeren. Het dagprogramma heeft een duidelijke, vaste structuur. Margriet heeft een aantal bezigheden (kleuren,
paard borstelen) welke zij graag doet, het liefste de hele dag. De begeleiding wijst Margriet op de pictogrammen die de
structuur van de werkzaamheden van de dag uitbeelden en neemt deze samen met haar door. Margriet werkt graag op
haar eigen wijze. Bij sommige activiteiten, zoals de dieren
voeren of buiten brengen is het belangrijk dat dit op een eenduidige manier gebeurd.
De begeleiding leert haar te werken met een plan, waarbij zij inzicht krijgt in oorzaak en gevolg. Zij oefent door een pony
een halster om te doen en te borstelen, dit is altijd onder toezicht, aansturing en begeleiding van de begeleider.
Ze brengt een pony vanuit de stal naar buiten, zorgt ervoor dat er geen andere
dieren uit het hek lopen en sluit het hek als zij klaar is; altijd onder toezicht,
aansturing en begeleiding van begeleider. Voor Margriet is het erg lastig als er aanpassingen in het programma zijn. Zij
wordt dan boos( gaat soms telefoneren) en is niet tot rede vatbaar. Zelfs leuke activiteiten, zoals een feestje of uitvoering,
zijn voor haar moeilijk als zij niet overeenkomen met haar normale weekplanning. De begeleiding pakt bij aanpassingen,
bijvoorbeeld als de taxichauffeur opbelt dat het iets later wordt, het dagprogramma erbij. Laat zien en verwoord wat er
anders is. Geef aan dat dit een uitzondering is. Een uitzondering= alleen nu, volgende keer weer normaal. Op de
Burenschuur stimuleert de begeleiding haar in zelfstandig worden en haar zelfredzaamheid. Dat uit zich in Handen wassen
als je uit de stallen of tuin komt, zelf kopjes naar de keuken brengen, afwassen, schoonhouden van kantine, kiezen welke
jas in verbad met weersomstandigheden je aantrekt, enz.

Onderdeel 2: Waarom is deze zorg bij u nodig?
Beschrijf zo specifiek mogelijk waarom u deze zorg nodig hebt en beschrijf wat er gebeurt indien u deze zorg niet zou
krijgen.
Als Margriet niet naar de zorgboerderij gaat, zal zij vereenzamen. Zij kan niet voor zichzelf zorgen, zal niet eten of drinken.
Kortom zij heeft permanent toezicht en voortdurend begeleiding in de directe omgeving nodig.

Eventueel bijgevoegde bijlage(n):
Ondertekening
Wij verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam budgethouder:
Datum
Handtekening budgethouder
Handtekening Wettelijk
vertegenwoordiger, voogd, curator of
bewindvoerder
Handtekening hulpverlener/ organisatie

Toelichting zorgbeschrijving
Waarom een zorgbeschrijving?
U heeft een PGB bij het zorgkantoor. U moet per zorgverlener in de zorgovereenkomst een zorgbeschrijving
invullen en opsturen.
De zorgbeschrijving ondersteunt u om afspraken te maken met uw hulpverlener. Het helpt u na te denken over
waarvoor u zorg nodig hebt en hoe vaak die zorg geleverd moet worden door uw zorgverlener. De
zorgbeschrijving is dus een hulpmiddel voor uzelf en uw hulpverlener.
Daarnaast biedt de zorgbeschrijving het zorgkantoor inzicht in de zorg die u gaat inzetten. Met deze
beschrijving kan het zorgkantoor beoordelen of de zorg die u inkoopt onder de AWBZ valt. Door vooraf uw zorg
te toetsen, voorkomen u en het zorgkantoor dat u niet-verzekerde AWBZ-zorg inkoopt.

Hoe werkt het ?
De zorgbeschrijving hoort bij de zorgovereenkomst die u met uw zorgverlener sluit. Per overeenkomst die u
met een zorgverlener of zorgorganisatie sluit, dient er gelijktijdig een zorgbeschrijving te worden opgesteld.
Let op:
In de zorgovereenkomst heeft u werkzaamheden aangekruist, zoals bijvoorbeeld begeleiding en persoonlijke
verzorging. De werkzaamheden die u in de zorgovereenkomst heeft aangekruist, dient u toe te lichten in de
zorgbeschrijving. Andersom geldt hetzelfde: de werkzaamheden die u opneemt in de zorgbeschrijving, moeten
aangekruist zijn in de zorgovereenkomst.

Wijzigingen in de werkzaamheden
Voor kleine incidentele wijzigingen in de activiteiten van uw zorgverlener hoeft u uw zorgovereenkomst en
zorgbeschrijving niet te wijzigen. Alleen als de werkzaamheden die in de zorgovereenkomst zijn opgenomen
structureel veranderen, dient u uw overeenkomst en de zorgbeschrijving aan te passen. Dit wordt dan
opnieuw getoetst. U maakt dan gebruik van het wijzigingsformulier zorgbeschrijving. Dit stuurt u op naar de
SVB. U behoudt zelf een exemplaar alsmede uw zorgverlener. Indien u vragen of twijfels hebt over of u uw
zorgbeschrijving moet wijzigen, neem dan contact op met Naar-Keuze voor advies.

Toelichting zorgbeschrijving
1: Wat komt de zorgverlener doen en hoe vaak (per dag/week)?
Hier beschrijft u zo concreet mogelijk welke activiteiten uitgevoerd moeten worden door uw zorgverlener.
Beschrijf bijvoorbeeld de dagelijkse of wekelijkse werkzaamheden die u verwacht van de zorgverlener. Wat
komt hij of zij bij u doen om u te helpen? Waar vindt de zorg plaats?
Zorg ervoor dat alle werkzaamheden die in de zorgovereenkomst zijn aangekruist toegelicht worden.
Het kan zijn dat u en uw hulpverlener al een zorgplan hebben gemaakt. Dat plan kunt u ook meesturen en
ernaar verwijzen in de zorgbeschrijving. Op de website van uw zorgkantoor en Naar-Keuze staat een
vergoedingenlijst. Op deze lijst staan activiteiten waarvan u meteen kunt zien of u ze wel of niet uit uw pgb
mag betalen.
Let op:
Vermijd algemene termen zoals: ‘ik heb persoonlijke verzorging nodig’ of ‘met mijn begeleider werk ik aan
structuur’. Beschrijf in plaats daarvan de werkzaamheden.
Indien u geen permanent toezicht nodig heeft, vallen activiteiten die verband houden met het vergroten van
de deelname aan de maatschappij of die op het gebied van de recreatie liggen, niet onder de AWBZ. Als u wel
permanent toezicht nodig hebben, mag dat dus wel!
2: Waarom is deze zorg bij u nodig?
In deze rubriek beschrijft u waarom u de zorg nodig hebt die u bij onderdeel 1 hebt beschreven. Waarom heeft
u deze zorg nodig en wat gebeurt er als u de zorg niet zou krijgen?

Tip:
Het gaat er niet om dat u (alleen) uw medische geschiedenis opschrijft, maar dat u duidelijk maakt waarom u
deze hulp nodig hebt. Een tip is om uzelf de volgende vraag te stellen: “Wat gebeurt er als ik de zorg niet zou
krijgen?”

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden op de website van www.naar-keuze.nl

