
 

1 
 

 
 
Herschikkingsprocedure 2022 
 
Zoals ieder jaar maken wij in de loop van het jaar definitieve productieafspraken met de zorgaanbieder: 
de herschikking. De herschikking vindt plaats binnen de contracteerruimte die de NZa aan ons toekent. Bij 
de herschikking volgen we de keuze van de klant. In paragraaf 7.4 van het inkoopbeleid 2021-2023 met 
aanvullingen voor 2022 en 2023 leest u meer over de manier waarop de herschikking plaatsvindt.   
 
Transitiemiddelen 2022  
In het coalitieakkoord heeft het ministerie van VWS transitiemiddelen toegekend. Deze transitiemiddelen 
bestaan uit twee regiobudgetten: 
- Een regionaal stimuleringsbudget Wlz gericht op ouderenzorg en gehandicaptenzorg 
- Een regiobudget scheiden wonen – zorg voor de ouderenzorg 

De middelen zijn ook in 2022 van toepassing. De financiële afspraken leggen we vast bij herschikking. 
Begin augustus publiceren wij naar verwachting een aanvulling op ons inkoopbeleid, waarin we de 
precieze invulling van de transitiemiddelen beschrijven. Hierbij nemen wij ook informatie op over de 
procedure en sluiten we zoveel mogelijk aan bij onderstaande tijdlijnen.  

 

Wanneer maken we herschikkingsafspraken?  

U ontvangt 17 oktober 2022 uw herschikkingsafspraak 2022 
Wij communiceren de definitieve herschikkingsafspraken 2022 later dan vorig jaar. Hierdoor zijn onze 
tijdlijnen beter afgestemd op de tijdlijnen die andere zorgkantoren hanteren in hun herschikkingsproces 
en is er beter zicht op de beschikbare middelen. De peildatum waarop wij de AW319 gegevens voor de 
herschikking ophalen is 10 augustus. De zorgaanbieder vult uiterlijk 21 oktober 2022 aan de hand van de 
terugkoppeling het herschikkingsformulier via het NZa-webportaal. Het herschikkingsformulier moet 
uiterlijk 31 oktober 2022 door het zorgkantoor via het NZa-webportaal, tweezijdig ondertekend, zijn 
ingediend. 
 
Zorg ervoor dat uiterlijk 10 augustus 2022 uw declaraties tot en met juni 2022 compleet zijn 
Alleen de goedgekeurde declaraties die tot en met 10 augustus juist en tijdig zijn aangeleverd betrekken 
wij in de herschikking. Uiterlijk 25 augustus 2022 ontvangt de zorgaanbieder de tweemaandelijkse 
monitor op basis van de goedgekeurde declaraties t/m 10 augustus 2022. 
 

Wat? Uiterste datum Wie? 
Uiterste datum meerzorg aanvragen 1 augustus 2022 Zorgaanbieders 
Uiterste datum van indienen declaraties juni 2022 10 augustus 2022 Zorgaanbieders 
Tweemaandelijkse monitor via inkoopapplicatie 25 augustus 2022 Zilveren Kruis Zorgkantoor 
Retour reactieformat tweemaandelijkse monitor 
via inkoopapplicatie 

9 september 2022 Zorgaanbieders 

Terugkoppeling uitkomst na verwerken reacties 
via inkoopapplicatie (voorlopige herschikking) 

7 oktober 2022 Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Terugkoppelen definitieve herschikkingsafspraak 
aan zorgaanbieders via inkoopapplicatie 

17 oktober 2022 Zilveren Kruis Zorgkantoor 

Start invullen herschikkingsformulier via NZa-
webportaal  

17 oktober 2022 Zorgaanbieders 

Uiterste inzenddatum herschikkingsformulier via 
NZa-webportaal 

21 oktober 2022 Zorgaanbieders 

Indienen definitieve productieafspraak 2022 bij 
de NZa  

31 oktober 2022 Zilveren Kruis Zorgkantoor 
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Extra kosten Corona 
Ook in 2022 is er een beleidsregel (SARS-CoV-2 virus WLZ 2022 – BR/REG-22159a) voor extra kosten 
corona. Omdat er dit jaar geen posten zijn waarvoor afstemming met het Zorgkantoor nodig is, doen wij 
geen uitvraag vooraf. U geeft de tot en met 31 augustus 2022 gemaakte kosten rechtstreeks in het NZa-
webportaal op. 
 
Doorlopende kosten Corona 
In 2022 is er (nog) geen sprake van een beleidsregel voor doorlopende kosten corona zoals in 2020 en 
2021 het geval was. Vooralsnog wordt hiermee geen rekening gehouden in de herschikkingsafspraak. 
 
Heeft u vragen over de herschikking? 
U kunt uw vragen over het herschikkingsproces stellen aan uw Specialist Zorginkoop bij Zilveren Kruis of 
via ons algemene telefoonnummer 038 – 456 6315 (van 9.00 tot 12.00 uur) of per e-mail: 
nalevingwlz@zilverenkruis.nl.  
 
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.  


