
 

 

 
 

Nieuwe afbakening verzorging kinderen per januari 2018: veelgestelde vragen van gemeenten   
 
1. Een kind heeft alleen Persoonlijke Verzorging nodig en geen Verpleging. Valt de Persoonlijke 

Verzorging dan ook onder de Zvw? 
Als de Persoonlijke Verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of 
een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Dit is (in theorie) ook van toepassing 
als er enkel Persoonlijke Verzorging nodig is en geen Verpleging.  
 
De verandering die op 1 januari 2018 in gaat, heeft gevolgen voor sommige kinderen die in 2017 
verzorging kregen uit de Jeugdwet. In bijna alle gevallen gaat het dan om kinderen die óók verpleging uit 
de Zvw krijgen. Want als er sprake is van verpleging dan is de kans groot dat de verzorging verband 
houdt  met behoefte aan geneeskundige zorg.  
 
Als  de Persoonlijke Verzorging bij jeugdigen gericht is op het opheffen van een tekort aan 
zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet 
vallen. Voor die groep verandert er niets.  
 
2. Kan men met andere zorgaanbieder(s)  te maken krijgen als het kind van Jeugdwet naar Zvw gaat? 
Ja, dit kan. Dit is afhankelijk van of de huidige zorgaanbieder(s) gecontracteerd is door de 
zorgverzekeraar. Bij een toegekend persoonsgebonden budget vanuit de Zvw kan waarschijnlijk de 
huidige zorgaanbieder(s) behouden blijven. Dit kunnen de ouders met de zorgverzekeraar van het kind 
bespreken. Er moet rekening mee worden gehouden dat de zorgovereenkomst moet worden aangepast 
op basis van de tarieven en voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt.   
 
3. Wat wordt bedoeld met (een hoog risico op) geneeskundige zorg? 
Geneeskundige zorg moet niet te beperkt ‘medisch’ worden opgevat. Ook het leren omgaan met of het 
compenseren van beperkingen kan onder ‘geneeskundige zorg’ in de zin van de Zvw worden geschaard. 
Daarnaast hoeft er niet per se sprake te zijn van een aandoening of beperking. Ook zorg gericht op het 
voorkomen van (verergering van) een aandoening of beperking of gericht op zo goed mogelijk 
functiebehoud bij gevolgen van een aandoening of beperking kan onder de zvw vallen, mits er sprake is 
van een hoog risico hierop. Het is aan de indicerend kinderverpleegkundige om te beoordelen of er 
sprake is van (een hoog risico op) geneeskundige zorg. 
 
4. Hoe kunnen ouders in contact komen met een indicerend kinderverpleegkundige?  
Ouders kunnen hierover contact opnemen met de zorgverzekeraar van het kind.  
 
5. Moet de verpleegkundige de Persoonlijke Verzorging uitvoeren als deze zorg onder Zvw valt? 
De Persoonlijke Verzorging die vanuit de Zorgverzekeringswet wordt geïndiceerd hoeft niet door een 
verpleegkundige te worden uitgevoerd. Indien een niet-verpleegkundige volgens de zorgverzekeraar, 
kwalitatief goede zorg kan bieden en/of bevoegd of geautoriseerd is om de zorg te verlenen, is dit 
mogelijk.  
 



 

 

6. Kunnen ouders in de Zvw ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb)? 
Het pgb-Zvw is wettelijk verankerd in de  ‘aanspraak wijkverpleging’. Als de aanvrager voldoet aan de 
voorwaarden van de zorgverzekeraar, kan hij een aanvraag voor een pgb indienen. Dit geldt voor zowel  
verzekerden met een naturapolis als voor verzekerden met een restitutiepolis. Het is uiteindelijk de 
zorgverzekeraar die beslist of de aanvrager in aanmerking komt voor een pgb-Zvw. De voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor een pgb zijn opgenomen in het pgb-reglement van de betreffende 
zorgverzekeraar.  
 
Heeft u vragen? Bel het Juiste Loket!  
Met vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij het Juiste Loket. Hier werken medewerkers die extra 
informatie kunnen geven over de verandering en kunnen meekijken met een specifieke situatie. Zij 
kunnen ook partijen op hun verantwoordelijkheid wijzen. 
 
Iedereen (gemeenten, ouders, zorgverleners,  zorgverzekeraars, scholen, ambtenaren) die betrokken is 
bij de zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag kan met vragen terecht bij het Juiste Loket.  
 

 meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78 
 

Meer informatie 

 https://www.informatielangdurigezorg.nl/jeugd/pv-2018  

 https://kinderverpleegkunde.venvn.nl/Portals/12/Nieuws/2017/2017%2011%2030%20%20Hand
reiking%20nieuwe%20afbakening.pdf?ver=2017-12-08-184810-073  

 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/09/08/factsheet-nieuwe-
afbakening-verzorging-kinderen   

 Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen (VNG ledenbrief 17/050)  
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