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Zilveren Kruis zorgkantoor maakt afspraken met zorgaanbieders voor de Pilot 

gespecialiseerde zorg expertisecentra Korsakov 

In de aanvulling op de aanvulling 2022 inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 voor de Pilot 

gespecialiseerde zorg expertisecentra Korsakov is toegelicht hoe de zorgkantoren afspraken maken. 

Zilveren Kruis maakt op basis hiervan afspraken met zorgaanbieders over de zorg voor deze doelgroep. In 

deze aanvulling van Zilveren Kruis is beschreven hoe we (financiële) afspraken met zorgaanbieders 

maken en vastleggen. 

Uiterlijk 22 april 2022 ontvangt u het addendum met de afspraken van de pilot 

Als u als zorgaanbieder voldoet aan de gestelde voorwaarden, biedt Zilveren Kruis het addendum aan om 

de afspraken vast te leggen, aanvullend op de huidige Wlz-overeenkomst. In het addendum worden de 

inkoopafspraken over onder andere tarief en volume vastgelegd. Vooruitlopend op het advies van de 

CELZ over de expertisecentra aangewezen aanbieders vinden gesprekken plaats over de begroting. Pas na 

de bekendmaking van de aangewezen expertisecentra, volgt een tweede gesprek en wordt de begroting 

en het daaruit volgend tarief vastgesteld. U ontvangt daarna het addendum met de afspraken van de 

pilot. Na ondertekening van het addendum kunt u de geleverde zorg declareren op basis van het 

afgesproken tarief. 

De herschikking voeren we uit binnen de geoormerkte contracteerruimte 

Met zorgaanbieders spreken we een budget af. Bij de herschikking beoordelen we, in lijn met het 

inkoopkader, of aanpassing nodig is. In de praktijk kunnen de verwachte kosten hoger zijn dan de 

gemaakte afspraak of de kosten kunnen lager zijn dan de gemaakte afspraak. Bij hogere kosten wordt er 

gekeken of er landelijk voldoende financiële ruimte is om de daadwerkelijk verwachte kosten te 

vergoeden. De herschikking voeren we uit binnen de landelijk voor deze specialistische zorg geoormerkte 

contracteerruimte. Dit betekent dat deze afspraken onderdeel zijn van stap 1 van paragraaf 7.4.1. van het 

Zilveren Kruis inkoopbeleid 2022-2023. 

Voor de nacalculatie gaan we uit van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot 

maximaal de afspraak 

In lijn met het landelijke inkoopkader bepalen we of gemaakte kosten meegenomen worden bij de 

nacalculatie. Bij de nacalculatie nemen we de daadwerkelijke gemaakte kosten mee tot de afspraak bij de 

herschikking. 
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