Instructie

- Uitgifte PBM pakketten voor mantelzorgers, pgb gefinancierde zorgverleners, en cliënten in
thuisisolatie omdat zij niet ingeënt kunnen worden vanwege medische redenen-, of een
afweerstoornis en een verminderde immuunrespons* op de coronavaccinatie hebben
- Uitgifte zelftesten voor cliënten in thuisisolatie
Is er sprake van (verdenking op) Corona?
Ja →
Nee →

Korte en/of lange termijnpakket Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) op recept van huisarts.
(zie Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg op Rijksoverheid.nl.)
Is er behoefte aan medische mondneusmaskers ter voorkoming van besmetting?

Ja → Zie onderstaand schema

Is er behoefte aan zelftesten vanwege thuisisolatie?
Ja →
Nee →

Zie onderstaand schema bij Zelftesten bij thuisisolatie
Het is niet mogelijk zelftesten verstrekt te krijgen.

Voor meer informatie
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Schema bij Zelftesten bij thuisisolatie
PBM voor mantelzorg

PBM voor PGB

PBM bij thuisisolatie

Zelftesten bij thuisisolatie

De cliënt of mantelzorger belt / meldt zich bij de

De budgethouder of zorgverlener belt / meldt

De cliënt of diens vertegenwoordiger belt / meldt

De cliënt of diens vertegenwoordiger belt / meldt zich

apotheek met de vraag naar

zich bij de apotheek met de vraag naar

zich bij de apotheek met de vraag naar

bij de apotheek met de vraag naar zelftesten voor de

beschermingsmiddelen.

beschermingsmiddelen.

beschermingsmiddelen.

cliënt.

De apotheek checkt of:

De apotheek checkt of:

De apotheek checkt of:

De apotheek checkt of:

• Er sprake is van intensieve mantelzorg.

• Er een toekenningsbeschikking PGB

• Er sprake is van thuisisolatie van de cliënt

• Er sprake is van thuisisolatie van de cliënt vanwege

• De mantelzorger niet op hetzelfde adres woont
als de cliënt.
• Er minder dan een maand geleden
mondneusmaskers zijn verstrekt aan de cliënt.

(budgethouder) of zorgovereenkomst
(zorgverlener) is.
• Er minder dan een maand geleden
mondneusmaskers zijn verstrekt aan de cliënt.

vanwege kwetsbare gezondheid; EN
• Cliënt nog niet ingeënt is of een afweerstoornis

kwetsbare gezondheid; EN
• Cliënt nog niet ingeënt is of een afweerstoornis en

en een verminderde immuunrespons* op de

een verminderde immuunrespons* op de

coronavaccinatie heeft.

coronavaccinatie heeft.

• Reden van niet-inenten:

• Reden van niet-inenten:

• advies behandelaar;

• advies behandelaar;

• jonge leeftijd cliënt ( <12)
• Er minder dan een maand geleden
mondneusmaskers op naam van de cliënt zijn

• jonge leeftijd cliënt ( <12)
• Er minder dan een maand geleden zelftesten op
naam van de cliënt zijn verstrekt.

verstrekt.
Indien bovenstaande het geval is ontvangt de

Indien bovenstaande aanwezig is ontvangt de

Indien bovenstaande het geval is, ontvangt de

Indien bovenstaande het geval is, wordt er maximaal

cliënt één pakket per maand bestaande uit:

budgethouder één pakket per maand bestaande uit:

cliënt één pakket per maand bestaande uit:

één pakket zelftesten (25 stuks per pakket) per cliënt

50 chirurgische maskers en 25 FFP2 maskers.

50 chirurgische maskers en 25 FFP2 maskers.

50 chirurgische maskers en 25 FFP2 maskers.

per maand verstrekt.

De mantelzorger kan de middelen bij de apotheek

De budgethouderhouder of diens zorgverlener

De cliënt kan de middelen bij de apotheek laten

De cliënt kan de middelen bij de apotheek laten

ophalen, of thuis laten bezorgen.

kan de middelen bij de apotheek ophalen, of thuis

ophalen, of thuis laten bezorgen.

ophalen, of thuis laten bezorgen.

laten bezorgen
De apotheek registreert de uitgifte van het pakket

De apotheek registreert de uitgifte van het pakket

De apotheek registreert de uitgifte van het pakket

De apotheek registreert de uitgifte van het pakket op

op naam van de cliënt.

op naam van de cliënt.

op naam van de cliënt.

naam van de cliënt.

* Voor personen die in thuisisolatie verblijven vanwege verminderde immuunrespons na vaccinatie, is de lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor
PBM/zelftesten te vinden op: Derde prik voor specifieke groep patiënten met ernstige afweerstoornis | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl.

Voor meer informatie
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

