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U declareert de kosten van verpleging en verzorging
Gebruikt u hiervoor ons pgb-declaratieformulier. Wij leggen u graag uit hoe u deze formulieren invult.

2 Waarom is het belangrijk dat u uw declaratieformulier goed invult?
Wij betalen u graag binnen 10 werkdagen uit. Als u uw declaratie niet juist invult of iets vergeet, duurt de uitbetaling van uw declaratie langer.
Tip: vult u de formulieren online in. Dit verkleint de kans op fouten. En u hoeft niet elke keer al uw gegevens opnieuw in te vullen.
3 Er zijn 2 soorten formulieren voor uw pgb verpleging en verzorging
• Een declaratieformulier voor formele zorg. Het gaat om verpleging en/of verzorging door zorgverleners die zijn ingeschreven in het
register van de Kamer van Koophandel. Dit zijn:
- Verpleegkundigen met de volgende diploma’s: A, B of Z, MBO-V, HBO-V of diploma verpleegkundige met niveau 4 en 5 vallen onder
deze categorie. Zij moeten ook een geldige inschrijving in het BIG-register hebben.
- Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (niveau 3).
- Diploma Pedagogisch Werker (S)PW (niveau 2, 3, 4), Medewerker maatschappelijke zorg MMZ (niveau 3 en 4) en Medewerker
Gehandicaptenzorg (niveau 3 en 4). Deze omschrijving staat nog niet in het reglement. Dit passen we zo snel mogelijk aan.
• Een declaratieformulier voor zorg door natuurlijke personen. Dit is verpleging en verzorging die niet valt onder de definitie van formele
zorgverlener. Een natuurlijk persoon verleent niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg in het kader van het pgb vv.
U stuurt per zorgverlener aparte declaratieformulieren in.
4 Het 1e formulier ‘declaratieformulier voor formele zorg’ bestaat uit 4 invulvelden:
• Zorgverlener.
• Declaratienummer.
• Verzekerde (Budgethouder).
• Declaratiegegevens.
Hoe vult u het declaratieformulier in voor formele zorg?
•	
Invulveld ‘Zorgverlener’. Hier vragen we als eerste de AGB-code (Algemeen Gegevens Beheer). In het AGB-register staan de persoonlijke
gegevens en gegevens over de bevoegdheid van zorgverleners. Wij gebruiken de AGB-code voor de identificatie van de zorgverlener.
Deze code staat meestal op de nota die u van uw zorgverlener ontvangt. Of vraag uw zorgverlener naar zijn/haar AGB-code. Verder vult u
de naam en adresgegevens van de zorgverlener in.
• Invulveld ‘Declaratienummer’. Dit is het nummer van de nota (declaratie) die u van uw zorgverlener ontvangt. Of het nummer dat u voor
uw eigen administratie gebruikt.
• Invulveld ‘Verzekerde’ (Budgethouder). Hier vult u de gegevens in van de verzekerde (budgethouder) die de zorg krijgt.
• Invulveld ‘Declaratiegegevens’. Hier geeft u de periode op van de ontvangen verzorging en/of verpleging. Daarachter staat voorgedrukt
de prestatiecode voor verzorging (1009) en verpleging (1011). Deze landelijke codes zijn belangrijk voor een snelle en juiste verwerking.
U vult bij ‘Aantal’ het aantal eenheden van 5 minuten in van de geleverde verzorging en/of verpleging.
Bijvoorbeeld: 1 ½ uur zorg of verpleging = 90 minuten : 5 (minuten) = 18. Dan vult u bij aantal: 18 in. Bij Bedrag vult u de uitkomst in van de
volgende vermenigvuldiging: ‘Aantal X prijs per eenheid van 5 minuten’. De ‘prijs per eenheid van 5 minuten’ spreekt u af met uw zorgverlener.
	Heeft u een uurtarief afgesproken met uw zorgverlener? Dan berekent u heel simpel de ‘prijs per eenheid van 5 minuten’. U deelt het
uurtarief door 12.
Bijvoorbeeld: het uurtarief is € 20,- : 12 = € 1,67 ‘prijs per eenheid van 5 minuten’.

70433/2017-05

OZF.
Uw zorgverzekeraar.

Lees verder op de achterkant
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Voor de besteding van uw pgb hebben we maximum tarieven vastgesteld
Deze zijn in 2017:
• Formele zorgverlener: persoonlijke verzorging pgb € 3,23 per 5 minuten.
• Formele zorgverlener: verpleging pgb € 4,75 per 5 minuten.
Heeft u nu een hoger maximum tarief?
Dan krijgt u tot het maximum tarief uitbetaald. U betaalt dan een deel zelf. Of u spreekt met uw zorgverlener een lager tarief af.
5

Het 2e formulier ‘declaratieformulier voor zorg door een natuurlijk persoon’ bestaat uit 4 invulvelden:
• Invulveld ‘Zorgverlener’.
• Invulveld ‘Declaratienummer’.
• Invulveld ‘Verzekerde’ (Budgethouder).
• Invulveld ‘Declaratiegegevens’.

6 Maakt u gebruik van palliatief terminale zorg?
Voor palliatief terminale zorg is begeleiding toegevoegd aan het budget voor verzorging.
Voor begeleiding tellen we de kosten op in het budget voor persoonlijke verzorging. 1 uur begeleiding declareert u als 1 uur persoonlijke
verzorging (12 x 5 minuten).
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Voor vragen
t (074) 789 0 789
info@ozf.nl
ozf.nl

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier op naar:
Zorgverzekeraar OZF, Afdeling Declaratieservice, Postbus 94, 7550 AB Hengelo.
Of digitaal: ozf.nl/declareren.

