Ik wil iets wijzigen
Omzetten PGB naar ZIN of ZIN naar PGB
Het is mogelijk dat u op enig moment een gemaakte keuze wilt wijzigen. In dat geval moet u een
omzettingsformulier invullen en ondertekenen. Deze kunt u in het menu hiernaast downloaden.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar het volgende adres:
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Afdeling Administratie/AWBZ
Antwoordnummer 19044
2300 VD LEIDEN
Wij zullen uw aanvraag verwerken en de volgende stappen ondernemen.

Er is sprake van een wijziging van ZIN naar PGB:
1. Wij informeren uw zorgaanbieder dat u overstapt naar een PGB.
2. Wij sturen u de aanvraagformulieren voor een PGB toe.

Er is sprake van een wijziging van PGB naar ZIN:
1. Uw PGB wordt door ons stopgezet en u ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging.
2. Wij informeren de zorgaanbieder die u heeft gekozen.
3. Wij nemen contact met u op als u nog niet weet welke zorgaanbieder uw zorg gaat leveren.
De omzettingsformulieren zijn alleen te gebruiken als u in de regio Zuid-Holland Noord of Amstelland en
de Meerlanden woont.
Lijst met betreffende gemeentes

Bankrekening
Het is ook mogelijk dat u op enig moment de bankrekening, waarop het Zorgkantoor PGB-voorschotten
stort, wilt wijzigen. U maakt hiervoor gebruik van een wijzigingsformulier. Voeg een kopie van een
bankafschrift of het contract van uw nieuwe bankrekening toe, met duidelijk zichtbare tenaamstelling en
rekeningnummer, en stuur het naar onderstaand adres:
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid
Afdeling Administratie/AWBZ
Antwoordnummer 10089
2300 VB LEIDEN

Verhuizen
Wij ontvangen graag uw verhuisbericht. Verhuist u naar een gemeente buiten onze zorgkantoorregio's Zuid
Holland Noord of Amstelland en de Meerlanden, dan dragen wij uw dossier per 1 januari a.s. over naar het
juiste zorgkantoor. Natuurlijk ontvangt u hierover van ons en van uw nieuwe zorgkantoor tijdig bericht.

Opname van de budgethouder
De budgethouder of de wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder is verplicht bij het zorgkantoor te
melden wanneer de budgethouder wordt opgenomen in een ziekenhuis of een AWBZ-instelling. Als deze
opname langer duurt dan 2 maanden wordt het PGB stopgezet.

Verblijf in het buitenland
Wanneer de budgethouder langer dan zes weken in het buitenland verblijft is de budgethouder/wettelijk
vertegenwoordiger verplicht dit te melden bij het zorgkantoor.
Wanneer in het buitenland zorg wordt ingekocht is de budgethouder/wettelijk vertegenwoordiger verplicht
dit te melden bij het zorgkantoor, óók wanneer de periode in het buitenland korter is dan 6 weken.

