Wilt u met ons in gesprek over

de verandering in Zvw-pgb van uw kind?
Bent ouder van een (ernstig) ziek kind of
is uw zieke kind overleden? En maakt of
maakte u gebruik van een pgb vanuit de
Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de
intensieve verzorging en/of verpleging
van uw kind?
Dan hebt u misschien ervaring met het volgende:
Een plotselinge, flinke vermindering of stoppen
van het Zvw-pgb kan financiële zorgen tot gevolg
hebben bij ouders van een ernstig ziek kind, blijkt
in de praktijk. Zo’n abrupte vermindering van de
indicatie kan vooral optreden bij
• Een sterke vermindering van de
zorgbehoefte van uw kind;
• Een ziekenhuisopname of elders gaan wonen
van uw kind;
• Het overlijden van uw kind.
Herkent u zich in deze beschrijving en hebt u zelf
ook ervaring met een plotselinge vermindering
van de Zvw-pgb indicatie in de beschreven
situaties? Uw ervaringen kunnen belangrijk zijn
voor ons onderzoek. We zouden u graag spreken!

Het onderzoek
Het ministerie van VWS laat een onderzoek
uitvoeren naar de financiële situatie bij ouders
van een ernstig ziek kind door plotseling
verminderen Zvw-pgb. Dit onderzoek moet meer
inzicht geven in hoe het deze ouders vergaat. De
inzichten uit dit onderzoek kunnen het ministerie
helpen bij de zoektocht naar mogelijke manieren
om ouders te ondersteunen.

Een goed gesprek
Een gesprek over uw ervaring duurt ongeveer
één uur. Dit gesprek doen we telefonisch of via
beeldbellen, wat u het prettigst vindt. Om u goed
voor te bereiden op ons gesprek, sturen we u van
tevoren een aantal opdrachten. Het maken van
deze opdrachten kost maximaal één uur en kan op
een moment naar keuze. Deze opdrachten helpen
u in de voorbereiding op het gesprek. Dat helpt om
uw antwoorden op onze vragen nóg waardevoller
te maken.

Meedoen?
Meldt u zich dan aan via deze link:
https://chkmkt.com/debeleidsonder
zoekers. Voor het onderzoek willen we
Aanmelden
graag met verschillende soorten
ouders spreken. Ouders die verschillen in
gezinssamenstelling, kind situatie, zorg kind,
leeftijd kind en achtergrond. Daarom worden
voor aanmelding enkele vragen gesteld.

Vragen?
Die kunt uw stellen aan Mirjam Engelen
via mirjam@beleidsonderzoekers.nl of
0626508603.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door

