
Aevitae

Postbus 2705

6401 DE Heerlen

Toelichting declareren pgb verpleging en verzorging

Declaratieformulier informele zorgverlener / natuurlijk persoon
Declaratieformulieren voor verpleging en verzorging dienen aan een aantal eisen te voldoen. Op dit formulier staan de gegevens 

die nodig zijn om een declaratie voor deze zorg geleverd door een informele zorgverlener, ook wel natuurlijk persoon genoemd, af 

te handelen. De pgb vv budgethouder vult dit formulier in.

Declaratieformulier formele zorgverlener
Op dit formulier staan de gegevens die nodig zijn om een declaratie voor verpleging en/of verzorging geleverd door een formele 

zorgverlener af te handelen. Bevat een declaratieformulier van een formele zorgverlener niet alle benodigde gegevens, of 

stuurt de formele zorgverlener geen declaratieformulier, dan dient gebruik te worden gemaakt van dit formulier. Is de formele 

zorgverlener in loondienst bij de pgb vv budgethouder? Dan dient de budgethouder dit formulier te gebruiken.

Invulvelden informele zorgverlener

Informele zorgverleners zijn zorgverleners die:

• uw partner of een familielid in de 1e of 2e graad zijn en/of

• niet zijn ingeschreven als verpleegkundige (niveau 4 of 5) in het BIG-register voor het uitoefenen van een beroep voor het 

verlenen van zorg en/of

• geen inschrijving hebben in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 staan geregistreerd als zorgverlenende 

organisatie in het Handelregister.

Invulvelden formele zorgverlener 

Vul hier de gegevens in van de formele zorgverlener. In het pgb vv-reglement kunt u lezen wat we verstaan onder een formele 

zorgverlener. Het reglement kunt u downloaden op www.aevitae.com. Vanaf 2016 is de agb-code verplicht om in aanmerking 

te komen voor vergoeding van het formele tarief. Indien uw zorgverlener niet beschikt over een agb-code kan deze worden 

aangevraagd bij Vektis via www.agbcode.nl.

Invulvelden verzekerde (Budgethouder)

Vul hier de gegevens in van de verzekerde (budgethouder) aan wie de zorg is verleend.

Invulvelden declaratiegegevens

De pgb vv budgethouder kan geleverde zorg pas declareren als de opgegeven einddatum is verstreken. Is dit niet het geval dan

wordt de declaratie afgewezen.

Door declaraties digitaal en frequent in te dienen kunnen wij uw nota’s sneller aan u betalen.

Let op: zorg die betrekking heeft op het pgb vv wordt altijd aan de pgb vv budgethouder (of indien medeverzekerde aan de

verzekeringnemer) uitbetaald en nooit direct aan de zorgverlener. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling aan uw

zorgverlener.

Hoe bereken ik de tijd van de geleverde zorg?
De tijd van de geleverde zorg berekent u door alle uren en minuten in de aangegeven periode bij elkaar op te tellen. U hoeft

alleen het totaal aantal uren en minuten aan te geven. Het aantal minuten rondt u daarbij af in veelvouden van 5 minuten. Komt

u bijvoorbeeld uit op 22 minuten dan rondt u dit af naar 20 minuten, en 43 minuten rondt u af naar 45 minuten.
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Begeleiding en tijdelijk verblijf
Is er sprake van begeleiding (individueel of groep), dan dient dit te worden gedeclareerd als persoonlijke verzorging. Eén uur

begeleiding declareert u als één uur persoonlijke verzorging.

Mocht er sprake zijn van tijdelijk verblijf in combinatie met verpleging en/of verzorging dan moet u dit declareren als verpleging.

Eén uur verblijf declareert u als één uur verpleging.

Indienen declaratieformulier pgb vv
U kunt het declaratieformulier op drie manieren indienen:

• U kunt de nota digitaal indienen via pgb.declaraties@aevitae.com;

• Indien u beschikt over een Mijn Aevitae account kunt u hier ook uw pgb vv declaraties tot een bedrag van € 1000,- per nota

• indienen;

• U kunt het volledig ingevulde declaratieformulier insturen per post naar het volgende adres: 

Aevitae, Postbus 2705 6401 DE Heerlen. 


