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Herschikkingsbeleid 2018 
 

We maken in september definitieve productieafspraken voor 2018 voor de V&V, GZ en 
GGZ 
 

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. In dit document is beschreven hoe en wanneer wij de herschikkingsafspraken voor 2018 
vaststellen. 
  
Dit herschikkingsbeleid geldt voor zorgaanbieders die een overeenkomst hebben voor het leveren van Wlz-zorg 
in 2018 bij Zilveren Kruis Zorgkantoor (Zilveren Kruis). Dit beleid geldt niet voor de zorg die in 2018 geleverd 
wordt onder het Experiment persoonsvolgende zorg in de regio Rotterdam of de subsidieregeling Extramurale 
behandeling. 
 

Hoe maken we herschikkingsafspraken? 
 

We volgen bij de herschikking de keuze van de klant 
Wij maken productieafspraken op basis van werkelijke realisatie. De herschikking kent drie stappen: 
1. Allereerst formaliseren wij in de herschikking toezeggingen door Zilveren Kruis zoals bijvoorbeeld 

rondom complexe casuïstiek.  
2. Vervolgens stellen wij op basis van de verwachte bezettingsgraad en gemaakte afspraken de 

productieafspraak voor crisisopvang vast.  
3. Tot slot vindt de vaststelling van de herschikkingsafspraak plaats op basis van de geëxtrapoleerde 

gedeclareerde AW319 productie. 
 

We baseren de herschikking op de declaratiegegevens AW319 tot en met periode 6 van 2018 
Dit betekent dat Zilveren Kruis voor het vaststellen van de definitieve afspraak 2018 uitgaat van de AW319-
gegevens zoals gedeclareerd in de maanden januari t/m juni en op basis van juni het resterende jaar gaat 
extrapoleren. In formule weergegeven:  

de productie (jan+feb+mrt+apr+mei+juni)+((juni)/30*184) 

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.  
 
Indien de gedeclareerde productie op plekken inclusief behandeling wordt overschreden zonder dat hierover 
afspraken zijn gemaakt, corrigeren we hiervoor. 
 

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. 
 
Als de middelen per sector niet toereikend zijn, dan passen wij een procentuele korting toe over de 
geëxtrapoleerde productierealisatie van het betreffende jaar. 
 
Nieuwe zorgaanbieders krijgen een kans zorg te leveren in 2018 

Voor 2018 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 daarom een inschatting om tot 
een realistische definitieve productieafspraak 2018 te komen. 
 
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 financiële omvang van Meerzorg in 2018. In deze kavel komt het volume voort uit de afgegeven 
beschikkingen aan cliënten. 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. 
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Afspraken over ontwikkelbudget in 2018 nemen we op in de herschikkingsafspraak 
VWS heeft extra middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Onderdeel van deze extra middelen is 
een ontwikkelbudget. In 2018 is hiervoor landelijk € 50 miljoen gereserveerd. Het ontwikkelbudget is 
beschikbaar gesteld voor regionale knelpunten op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt. Op korte 
termijn volgt nadere informatie over de wijze waarop wij deze middelen beschikbaar stellen op onze website. 
Als u met ons afspraken maakt over een ontwikkelbudget in 2018 dan nemen we deze op in de 
herschikkingsafspraak 2018 . 
 

Wanneer maken we herschikkingsafspraken? 
 
U ontvangt in september 2018 uw herschikkingsafspraak 2018  
De definitieve productieafspraken voor 2018 moeten uiterlijk 31 oktober 2018 bij de NZa zijn ingediend. Om 
tijdig in te kunnen dienen informeert  Zilveren Kruis u in september over de herschikkingsafspraak 2018. De 
peildatum waarop wij de AW319 gegevens gaan ophalen voor de herschikking is 16 augustus.  
 
Zorg ervoor dat voor 15 augustus uw declaraties tot en met periode zes compleet zijn 
Alleen declaraties die juist en tijdig zijn aangeleverd door zorgaanbieders betrekken wij in de herschikking. Wij 
benadrukken in het kader van de herschikking nogmaals het belang van tijdig, juist en volledig declareren. 
 

Wat? Uiterste datum Wie? 

Zorgdragen voor complete declaraties 
tot en met periode 6 

15 augustus 2018 Zorgaanbieders 

Ophalen declaratiegegevens als basis 
voor herschikking 

16 augustus 2018 Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Terugkoppelen herschikkingsafspraak 
aan zorgaanbieders 

21 september 2018 Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Start invullen budgetformulier via NZa-
webportaal  

21 september Zorgaanbieders 

Start controle ingediende 
budgetformulieren  

8 oktober 2018 Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Indienen definitieve productieafspraak 
2018 bij de NZa  

31 oktober 2018 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 web-
portal 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.   
 
 


