Herschikkingsbeleid 2019
Zoals ieder jaar maken wij in de loop van het jaar definitieve productieafspraken met zorgaanbieders (de
herschikking). De herschikking vindt plaats binnen de door de NZa aan Zilveren Kruis toegekende
contracteerruimte.
Dit herschikkingsbeleid geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg
in 2019 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor (Zilveren Kruis). Dit beleid geldt niet voor de afspraken met betrekking
tot de subsidieregeling Extramurale behandeling 2019.
In dit document is beschreven hoe we de herschikkingsafspraken 2019 maken voor:
A. Reguliere Wlz- zorg
B. Meerzorg
C. Kwaliteitsbudget
D. Ontwikkelbudget
E. Overgangsregeling tarieven langdurige zorg
Daarnaast is de planning opgenomen. In deze planning is inzichtelijk gemaakt welke stappen wanneer
plaatsvinden voor de herschikking 2019.

Hoe maken we herschikkingsafspraken?
A. Herschikkingsafspraken voor reguliere Wlz zorg
We volgen bij de herschikking de keuze van de klant
Wij maken productieafspraken op basis van de werkelijke realisatie. De herschikking kent drie stappen:
1.

Allereerst formaliseren wij in de herschikking toezeggingen die door Zilveren Kruis zijn gedaan aan
zorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld rondom complexe casuïstiek.

2.

Vervolgens stellen wij op basis van de verwachte bezettingsgraad en gemaakte afspraken de
productieafspraak voor crisiszorg vast. Wanneer een crisisplaats op basis van de extrapolatie van de
productierealisatie in de AW319 naar verwachting voor minder dan 70% bezet is gedurende het jaar,
maakt Zilveren Kruis in de herschikking een lagere afspraak.

3.

Tot slot vindt de vaststelling van de herschikkingsafspraak plaats op basis van de geëxtrapoleerde
goedgekeurde gedeclareerde AW319 productie 2019.
We baseren de herschikking op de declaratiegegevens AW319 tot en met periode 6 van 2019. Zorgt u
er daarom voor dat uw declaratiegegevens juist en volledig zijn. Zilveren Kruis gaat voor het
vaststellen van de definitieve afspraak 2019 uit van de AW319-gegevens zoals gedeclareerd in de
maanden januari t/m juni 2019 (peildatum 28 augustus 2019) en op basis van juni het resterende jaar
extrapoleren. In formule weergegeven:
de goedgekeurde productie (jan+feb+mrt+apr+mei+juni)+((juni)/30*184)
We nemen in de extrapolatie de volgende zaken mee:
Wanneer er significante trends zichtbaar zijn (positief of negatief) in de AW319-gegevens van
zorgaanbieders, kan hier door Zilveren Kruis in de wijze van extrapoleren rekening mee worden
gehouden.
Als de gedeclareerde productie op plekken inclusief behandeling wordt overschreden zonder dat
hierover afspraken zijn gemaakt, corrigeren we hiervoor de realisatiecijfers.
Als de middelen per sector niet toereikend zijn, dan passen wij een procentuele korting toe over de
geëxtrapoleerde productierealisatie van 2019. Maandelijks publiceert Zilveren Kruis op de website de
zorgkostenraming 2019. Hiermee geven we zorgaanbieders inzage in de door ons verwachte

1

ontwikkeling in de zorgkosten van dit jaar. Het is van belang dat zorgaanbieders weten in welke mate
wij verwachten dat geleverde zorg over 2019 vergoed kan worden.
Nieuwe zorgaanbieders krijgen een kans zorg te leveren in 2019
Voor 2019 heeft Zilveren Kruis een aantal nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd. We realiseren ons dat de
weg vinden binnen de Wlz en het krijgen van klanten tijd kost. Hierdoor vormen de eerste 6 perioden wellicht
geen goede basis voor de herschikking. Voor nieuwe zorgaanbieders maken wij, na afstemming met deze
zorgaanbieder, een inschatting van de productierealisatie 2019 om tot een realistische definitieve
productieafspraak 2019 te komen.

B. Herschikkingsafspraken voor Meerzorg
De herschikking op Meerzorg voeren we uit binnen een apart geoormerkte contracteerruimte
Voor Meerzorg heeft Zilveren Kruis per sector apart middelen in haar contracteerruimte geoormerkt op basis
van de verwachte financiële omvang van Meerzorg in 2019. In dit kavel komt het volume voort uit de
afgegeven beschikkingen aan klanten. Wanneer het totaal aan toegekende Meerzorg-beschikkingen binnen de
regio’s van Zilveren Kruis de geoormerkte contracteerruimte voor Meerzorg per sector overschrijdt, maken wij
deze passend door toepassing van een procentuele korting op de tarieven voor Meerzorg.

C. Herschikkingsafspraken voor kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg
De afspraken over het kwaliteitsbudget passen we bij de herschikking zonodig aan
Bij de herschikking kunnen de afspraken over het kwaliteitsbudget zowel naar boven als naar beneden
bijgesteld worden. We maken gebruik van tussentijdse realisatiegegevens die eind juli 2019 door u worden
aangeleverd via het Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg. Op basis van deze gegevens gaan we in gesprek
met u. Uitgangspunt is dat een afspraak naar beneden bijgesteld wordt als de uitgaven lager zijn dan verwacht.
Voor zorgaanbieders die in lijn met de verwachte extra kosten of meer verantwoorden kan de
herschikkingsafspraak naar boven bijgesteld worden, dit kan alleen als er middelen beschikbaar zijn. De
middelen die beschikbaar zijn worden naar rato verdeeld over deze zorgaanbieders. Hierbij wordt nooit meer
toegekend dan begroot en goedgekeurd is in de aanvraag. Zorgaanbieders die sneller groeien moeten qua
omvang van de kosten uiteraard wel blijven passen binnen het plaatje van het verwachte uiteindelijke integraal
maximumtarieven van de zorgprestaties per 2022 zoals deze berekend worden door de NZa. Op deze manier
kunnen personeel en overige investeringen vanuit het kwaliteitskader ook in de toekomst gefinancierd worden
door de zorgaanbieder vanuit de beschikbare middelen.

D. Herschikkingsafspraken voor ontwikkelbudget verpleeghuiszorg
Afspraken over het ontwikkelbudget in 2019 nemen we op in de herschikkingsafspraak 2019
VWS heeft extra middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Onderdeel van deze extra middelen is
een ontwikkelbudget (opgenomen in de NZa beleidsregel als ‘transitiemiddelen’). Het ontwikkelbudget is
beschikbaar gesteld voor regionale knelpunten op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt. In de
herschikking 2019 gaat het zowel om afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorginkoop 2019 en zijn vastgelegd
in het budgetformulier van de initiële afspraak, maar ook over de afspraken die gedurende het jaar zijn
gemaakt over het ontwikkelbudget 2019. Beide afspraken nemen we op in de herschikkingsafspraak 2019.

E. Overgangsregeling tarieven langdurige zorg
Overgangsregeling tarieven langdurige zorg verwerkt in de herschikking 2019
Met ingang van 2019 zijn de tarieven van een deel van de prestaties in de Wlz gewijzigd. Deze wijzigingen
kunnen financiële impact hebben voor u. Om de gevolgen te beperken is het mogelijk om in aanmerking te
komen voor een tijdelijke overgangsprestatie. In de beleidsregel (19161 Overgang tarieven langdurige zorg
2019) is toegelicht in welke situaties u aanspraak kunt maken op deze prestatie. De NZa stelt via het portaal
een rekentool beschikbaar bij de herschikking. Zilveren Kruis heeft geen volumeafspraken gemaakt voor 2019.
Om er voor te zorgen dat alle zorgaanbieders dezelfde uitgangspunten gebruiken voor het invullen van de tool
is het volgende van belang:
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-

U gebruikt de volumes op basis van onze prognose van de declaraties van periode 1 t/m 6; U
ontvangt van ons deze prognose in augustus 2019.
Voor de vervoersprestaties 2018 gaat u uit van de volumes in de nacalculatie 2018;
Voor een correcte uitkomst is het belangrijk om alle prestaties waarop u volume realiseert in te
vullen in de tool;
U kunt per NZa-nummer een tool invullen.

Een aanbieder die in aanmerking komt voor de overgangsprestatie kan deze opnemen in het formulier
herschikking 2019. Het lumpsum bedrag van deze prestatie wordt uitbetaald aan de zorgaanbieder als de NZa
de beschikking heeft afgegeven van de herschikking 2019.

Wanneer maken we herschikkingsafspraken?
U ontvangt in september 2019 uw herschikkingsafspraak 2019
De definitieve productieafspraken voor 2019 moeten uiterlijk 31 oktober 2019 bij de NZa zijn ingediend. Om
tijdig in te kunnen dienen informeert Zilveren Kruis u op 25 september over de herschikkingsafspraak 2019
(aantal en tarief). De peildatum waarop wij de AW319 gegevens gaan ophalen voor de herschikking is 28
augustus. . De zorgaanbieder vult aan de hand van de terugkoppeling het budgetformulier via het webportaal
van de NZa in. Het budgetformulier dient via het webportaal, tweezijdig ondertekend, vóór 1 november 2019
te zijn ingediend
Zorg ervoor dat uiterlijk 28 augustus 2019 uw declaraties tot en met periode zes van 2019 compleet zijn
Alleen de goedgekeurde declaraties die juist en tijdig zijn aangeleverd door zorgaanbieders betrekken wij in de
herschikking. Op 19 augustus 2019 ontvangt de zorgaanbieder de tweemaandelijks terugkoppeling op basis van
de gegevens t/m 14 augustus 2019. De zorgaanbieder controleert deze en past tijdig correcties toe. Zorg
ervoor dat uw declaratie gegevens uiterlijk 28 augustus juist in het systeem staan.
Wat?
Tweemaandelijkse terugkoppeling
Uiterste datum van indienen declaraties
Terugkoppelen herschikkingsafspraak aan
zorgaanbieders via inkoopapplicatie
Start invullen budgetformulier via NZawebportaal
Uiterste inzenddatum budgetformulier via
NZa webportaal
Indienen definitieve productieafspraak 2019
bij de NZa

Uiterste datum
19 augustus 2019
28 augustus 2019
25 september 2019

Wie?
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zorgaanbieders
Zilveren Kruis Zorgkantoor

26 september 2019

Zorgaanbieders

16 oktober 2019

Zorgaanbieders

31 oktober 2019

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Heeft u vragen over de herschikking?
U kunt uw inhoudelijke vragen over het beleid stellen aan uw zorginkoper.
Als u tijdens het indienen van het herschikkingsformulier technische problemen ondervindt in het NZa webportaal neem dan contact op met de helpdesk van de NZa. De helpdesk van de NZa is te bereiken op
telefoonnummer 088-7708770. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
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