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In het overzicht hierboven ziet u:

• het budget onderverdeeld per CZ zorgkantoorregio.

• het saldo overheveling en reserveringen.

Dit zijn voorzieningen die wij treffen om door CZ zorgkantoor geanticipeerde tegenvallers op te vangen.

• in de onderste regel het resultaat van de kosten ten opzichte van het budget.

Belangrijk hierbij om te weten is dat CZ zorgkantoor zelf de budgetverdeling per regio maakt. Is er regionaal een budgettekort of overschot? Dan is 

dit een signaal voor onze afdeling Zorginkoop om met zorgaanbieders in gesprek gaan over het ontstaan van het tekort of overschot.

CZ zorgkantoor neemt zelf maatregelen om eventuele tekorten op te lossen.

• bedragen waarbij rekening is gehouden met omzetderving vanwege corona.

• bedragen waarbij geen rekening is gehouden met 1. volumegroei voor netto nieuwe cliëntinstroom en 2. ophoging van de contracteerruimte 2022.
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bij het overzicht op de vorige pagina

* Disclaimer

De geprognotiseerde realisatie voor 2022 is gebaseerd op de ontvangen declaraties over 

januari, februari en maart 2022. Op dit moment van het jaar zijn deze maanden als het gaat om  

aantallen declaraties nog niet volledig gedeclareerd. Hierdoor lijkt het overschot op de 

contracteerruimte (excl. volumegroei en/of nieuwe cliënten) op jaarbasis in dit stadium van het 

jaar groot. 

Dit jaar is het hierboven genoemde overschot nog iets groter doordat aanbieders in de eerste 

maanden van te maken hadden met een groter ziekteverzuim dan normaal. Hierdoor bleef de 

gedeclareerde zorg nog verder achter. Als de komende maanden de declaraties weer richting 

normale proporties gaan, dan zal de geprognotiseerde realisatie voor 2022 reëler worden. En 

daarmee ook het overschot (of eventueel tekort) op de contracteerruimte 2022 in het overzicht 

op de vorige pagina. 
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Contracteerruimte

De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de 

regio’s van CZ zorgkantoor, inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren. 

Tot 1 november 2022 is het mogelijk om middelen over te hevelen van het pgb-kader naar 

de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit mogelijk tot 1 april 2023. Binnen de segmenten is 

contracteerruimte geoormerkt voor Meerzorg. Met de herschikking wordt de verdeling 

definitief waarbij rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling gedurende 2022. 

Productieafspraken

Productieafspraken worden definitief gemaakt met de herschikking en vóór 

1 november 2022 ingediend bij de NZa.

Raming kosten

De basis van de raming is een lineaire extrapolatie van de aangeleverde 

declaratiegegevens middels de AW319.




