
Ik heb zorg nodig voor mijzelf of een familielid… maar hoe en waar kan ik 

dit aanvragen? 

 

PGB voor wie? 

Iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft om zelfstandig te (blijven) 

wonen en leven.  

- Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte;  

- Kinderen met een beperking of ziekte en hun ouders; 

- Mensen met een verstandelijke beperking; 

- Ouderen en mensen met ernstige psychische problemen. 

 

Welk soort PGB en bij welke instantie vraagt u dit aan? 

- Een persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden, 

rolstoelen, individuele vervoersvoorzieningen en 

woningaanpassingen vraagt u aan via uw gemeente (WMO, Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). 

-  Een persoonsgebonden budget (PGB) voor zorg of begeleiding 

vraagt men aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).  

 

Hoe vraagt u een PGB aan? 

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) nodig voor zorg en 

begeleiding? Dan vult u een aanvraagformulier in voor het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) en stuurt u eventuele  medische gegevens mee die 

voor uw aanvraag van belang kunnen zijn. Bijv. verklaringen en/of gegevens 

van huisarts en/of het ziekenhuis.  

Het CIZ stelt vervolgens vast welke zorg u nodig heeft en zal hiervoor het 

aantal uren zorg en het daarbij behorende bedrag bepalen. Hoe meer zorg, 

hulp of begeleiding u nodig heeft, hoe hoger het budget dat u tot uw 

beschikking krijgt. 

 

Welke zorg kan ik krijgen bij een PGB voor zorg en begeleiding? 

1. Persoonlijke verzorging (hulp bij opstaan, douchen, aankleden, eten en 

drinken, naar het toilet gaan).                           

2. Verpleging (hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of 

beademing).  

3. Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals 

    dagopvang).  

4. Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang en 

logeeropvang).                            

 

Hoe ontvangt u het bedrag van uw PGB? 

U krijgt het persoonsgebonden budget in de vorm van voorschotten op uw 

eigen bank- of girorekening overgemaakt.  

 

Moet ik de uitgaven van mijn PGB verantwoorden? 

Over 1,5% van uw PGB hoeft u geen verantwoording af te leggen. 

U mag het naar eigen inzicht besteden. Over het meerdere moet u 

verantwoording afleggen aan het zorgkantoor d.m.v. een bijgehouden 

administratie.  

• U mag het geld alléén besteden aan zorg en begeleiding waarvoor 

een persoonsgebonden budget mogelijk is. Zie punt 1 t/m 4 

hierboven.  

• U mag alleen uitbetalen aan hulpverleners waar u een schriftelijke 

overeenkomst mee afsluit.  

 

Het persoonsgebonden budget is voor u als budgethouder geen inkomen. U 

hoeft daar dus geen belasting over te betalen. Uw persoonsgebonden 

budget telt niet mee bij bijv. huursubsidie of uitkeringen. Maar let op: als u 

uw partner uitbetaalt uit uw budget (of uzelf als ouder van een gehandicapt 

kind), telt dat wel als inkomen voor uw partner (of voor uzelf als ouder). Dit 

kan dus wel gevolgen hebben voor uitkeringen, huursubsidie, bijzondere 

bijstand, enzovoort. 

 

Eigen bijdrage 

Heeft u een PGB voor persoonlijke verzorging of voor verpleging en bent u 

18 jaar of ouder? Dan wordt het PGB verminderd met een eigen bijdrage. De 

hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van: 

• Het aantal personen binnen uw huishouden (eenpersoons/ 

meerpersoons) 



• Uw leeftijd (jonger dan 65 jaar/ 65 jaar of ouder) 

• Uw inkomen 

Op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner berekent het 

CAK welke eigen bijdrage u moet betalen. U betaalt per periode nooit méér 

dan uw maximale periodebijdrage, ook al ontvangt u veel uren zorg. Uw 

maximale periodebijdrage in 2010 wordt gebaseerd op uw inkomen in 2008. 

Uw maximale periodebijdrage staat vermeld op uw beschikking. Vanaf 1 

januari 2010 geldt er ook een eigen bijdrage bij begeleiding. Kinderen en 

jongeren onder de 18 jaar betalen sowieso geen eigen bijdrage, ongeacht de 

soort zorg of begeleiding waar ze gebruik van maken en ongeacht het 

inkomen van hun ouders.  

Wie kan en mag ik inzetten als hulp- en of zorgverlener? 

De keuze wie u voor welke zorg in wilt zetten is aan u. Voor verpleegkundige 

handelingen moet u  iemand inhuren die daar officieel ‘bevoegd en 

bekwaam’ voor is. Dit kan bij een instelling of particulier bureau, maar u 

kunt ook zelfstandige zorgverleners inhuren of vrienden, bekenden of 

familieleden. 

 

Wat kan Het Zorgmakelaarskantoor voor u doen? 

Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een PGB. Bovendien kunnen 

wij uw PGB administratie overnemen. Wij helpen u met het berekenen van 

het PGB-budget. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ook uw 

verantwoordingsformulier invullen. 

 

Heeft u nog vragen over de PGB of het aanvragen hiervan? 

U kunt altijd contact opnemen met Het Zorgmakelaarskantoor. 

 

 

 

 

 

 

Zorgt voor Zorg 
 

 

Het Zorgmakelaarskantoor is dé persoonlijke specialist 

op het gebied van zorg en begeleiding. 

 

 

Wat is een Persoonsgebonden 

Budget (PGB)? 
 

 

 

“Het Zorgmakelaarskantoor”                                                             

Gera Schoorlemmer                                                                      

Overmeenweg 25, 8111 PD Heeten                                                        

T: 0572 – 382 479 M: 06 – 156 34 507                                                      

info@hetzorgmakelaarskantoor.nl 

www.hetzorgmakelaarskantoor.nl 

 


