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1. Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u? 

 

In 2017 heeft Zilveren Kruis tweejarige overeenkomsten afgesloten voor ergotherapie, dieetadvisering en voetzorg 

bij diabetes mellitus. Wij contracteren daarom in 2018 alleen nieuwe zorgaanbieders die voldoen aan de 

professionele kwaliteitsnormen van de beroepsgroep. 

 

 

2. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 

 

Alleen nieuwe zorgaanbieders kunnen in 2018 een overeenkomst ergotherapie, dieetadvisering of voetzorg 

bij diabetes mellitus afsluiten. 

U bent een nieuwe zorgaanbieder als u in 2017 geen overeenkomst met Zilveren Kruis heeft. Heeft u vóór 2017 

een overeenkomst met Zilveren Kruis gehad en is die beëindigd op basis van fraude? Dan kunt uw geen 

overeenkomst afsluiten. 

 

Welke overeenkomsten zijn er en wat zijn de eisen om daarvoor in aanmerking te komen? 

Standaardovereenkomst ergotherapie 

 U heeft een wettelijk beschermde opleidingstitel ergotherapeut (artikel 34-beroep Wet BIG) 

 U bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 

 U levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis 

 

Standaardovereenkomst dieetadvisering 

 U heeft een wettelijk beschermde opleidingstitel diëtist (artikel 34-beroep Wet BIG) 

 U bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 

 U levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis 

 

Standaardovereenkomst voetzorg bij diabetes mellitus 

 U heeft een wettelijk beschermde opleidingstitel podotherapeut (artikel 34-beroep Wet BIG) 

 U bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 

 U levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis 

 

Wat is de duur van de overeenkomst? 

Uw overeenkomst loopt tot en met 31 december 2018. 

 

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u een overeenkomst afsluiten? 

U laat ons dit weten via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. 

  

mailto:zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl
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3. Hoe bepalen wij onze tarieven?  

 

Hoe bepalen wij onze tarieven? 

Zilveren Kruis stelt de tarieven vast op basis van declaratiegegevens en eigen onderzoek.  

In het zorgaanbiedersverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent, onder het kopje ‘documenten en formulieren’ 

de tarievenlijst inzien. Ook krijgt u voordat u de overeenkomst afsluit (na het invullen van de vragenlijsten) een 

conceptovereenkomst te zien. Ook hier zijn de tarieven weergegeven. 

 

Zilveren Kruis onderhandelt niet met individuele logopedisten over de condities en tarieven van een overeenkomst. 

 

 

4. Welke zorg kopen we in en hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 

 

De inkoop geldt voor de basisverzekering  

We kopen alleen zorg in die wordt verleend binnen het kader van de Zorgverzekeringswet. 

 

Zilveren Kruis contracteert alle zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen 

U vindt de voorwaarden in paragraaf 2.  

 

Wij maken geen afspraken over volumes. 

We kijken wel naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg. 

 

In welke mate is er ruimte voor innovatief zorgaanbod en, als van toepassing, welke specifieke eisen 

stellen we aan dergelijk innovatief aanbod? 

Zilveren Kruis verwijst zorgaanbieders met een innovatief zorgaanbod naar de beroepsorganisatie. Indien een 

innovatief aanbod draagvlak heeft bij de beroepsorganisatie, brengt zij dit onder de aandacht van 

Zorgverzekeraars Nederland. Hiermee ontstaat een podium om gezamenlijk op te trekken richting de NZa. 

 

 

5. Hoe gaan we om met naleving en controle? 

 

Naleving en controle is een verantwoordelijkheid en kernactiviteit van een zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis controleert of  de zorg die wij vergoeden ook feitelijk en terecht is geleverd. We maken hierbij 

onderscheid in controles op de overeenkomst die we sluiten met zorgaanbieders (naleving) en controles die 

voortkomen uit wettelijke vereisten (formele en materiële controle). 

 

 

6. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen? 

 

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2017. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen. 

Houdt u dit zelf goed in de gaten! 

 

U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website. 

 

Bent u het niet eens met het inkoopbeleid of staan er fouten of onduidelijkheden in? 

U kunt tot 15 juni 2017 bezwaar maken door ons een e-mail te sturen met uw naam en AGB-code naar 

zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. Vermeld u hierbij dat het om een bezwaar gaat. Bezwaren die wij na 15 

juni 2017 ontvangen nemen wij niet in behandeling. 

 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid/Paginas/paramedische-zorg.aspx
mailto:zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl

