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1.



2.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019?
Het inkoopbeleid 2020 kent een aantal vereenvoudigingen, waardoor we de administratieve lasten verder
beperken.
Zijn er geen wijzigingen in uw situatie ten opzichte van 2019? Dan kunt u de overeenkomst 2019 eenvoudig
verlengen.

Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?

Onze klanten verwachten van vrijgevestigde (groeps)praktijken het volgende:

curatieve GGZ dichtbij huis,

in een kleinschalige praktijk,

waar de contractant zelf regiebehandelaar is.
Zilveren Kruis wil de verwachtingen van klanten waarmaken in de contractering van vrijgevestigde
(groeps)praktijken.
Voor 2020 bieden wij de mogelijkheid om uw overeenkomst 2019 te verlengen
Is uw situatie ongewijzigd en accepteert u de aangeboden tarieven 2020? Dan is het eenvoudig om de
overeenkomst 2020 te sluiten.
Is situatie gewijzigd? Dan doorloopt u een vragenlijst in het portaal om uw wijzigingen door te geven. Daarna sluit
u een overeenkomst af waarin de wijzigingen zijn overgenomen.
Wij bevorderen een maximale beschikbaarheid van zorg binnen de Treeknormen
De wachttijden in de GGZ zijn lang. Wij willen de capaciteit van vrijgevestigden maximaal benutten om wachttijden
voor onze verzekerden zo veel mogelijk te beperken. Wij deden dit in 2019 en zetten dat door in 2020 door:

de beperking op nieuwe contracten in bepaalde regio’s af te schaffen (geen postcodetabel meer);

het minimale omzetplafond per praktijk te verhogen naar € 75.000;

meerdere contracteringsmomenten per jaar aan te bieden.
Samen met zorgaanbieders werken wij aan verlaging van de administratieve lasten
We doen dit in overleg met onder andere het NIP en de LVVP. Wij namen in 2018 deel aan de schrapsessies van
de VVAA. Daar merkt u het volgende van:

Eenvoudige verlenging van uw overeenkomst.

Contractering van alle vrijgevestigden volgens de indeling van het Kwaliteitsstatuut (geen afwijkend beleid
meer voor grote praktijken).

Geen aanvullende afspraken over productmix, gemiddelde prijzen of uurtarieven.

Schrappen van regels die al elders zijn belegd (bv. in het Kwaliteitsstatuut).

Vermindering van de uitvraag van gegevens bij de contractering door maximaal gebruik te maken van al
bekende gegevens.

Combinatie van contractering van De Friesland en Zilveren Kruis, waardoor u nog maar één in plaats van
twee overeenkomsten hoeft te sluiten.
Hierna leest u wat dit voor u betekent.

3.

Wie kunnen een overeenkomst krijgen?

Vanaf 2019 kopen wij instellingen en vrijgevestigden in volgens de indeling van het Kwaliteitsstatuut. U komt in
aanmerking voor een overeenkomst binnen deze inkoopprocedure als de in de Wet BIG-geregistreerde
regiebehandelaren in de vrijgevestigde praktijk ieder beschikken over een op naam en persoonlijke AGB-code
geregistreerd Kwaliteitsstatuut sectie 2.
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Beschikt u over een Kwaliteitsstatuut sectie 3 (instelling)? Dan kunt u mogelijk een overeenkomst als instelling
afsluiten. Deze inkoopprocedure vindt u op onze website.
Deze procedure is voor vrijgevestigde (groeps)praktijken
U bent u een vrijgevestigde (groeps)praktijk als u voldoet aan de volgende kenmerken:

U bent regiebehandelaar binnen de GGZ en levert zelf zorg.

U en alle zorgverleners in de praktijk beschikken over een op naam en persoonlijke AGB-code geregistreerd
Kwaliteitsstatuut.
Bestaande en nieuwe vrijgevestigde (groeps)praktijken kunnen in 2020 een overeenkomst met Zilveren
Kruis afsluiten
U bent een bestaande vrijgevestigde (groeps)praktijk als u een overeenkomst in 2019 met Zilveren Kruis heeft.
U bent een nieuwe vrijgevestigde (groeps)praktijk als u geen overeenkomst in 2019 met Zilveren Kruis heeft.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich bij ons melden
Bent u een nieuwe zorgaanbieder, voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een overeenkomst 2020 afsluiten? Dan
kunt zich aanmelden via het contactformulier.
Welke overeenkomst kunt u afsluiten?
Heeft u een praktijk met alleen regiebehandelaren voor de generalistische Basis GGZ (bGGZ)? Dan kunt u een
overeenkomst met de module generalistische Basis GGZ afsluiten.
Heeft u een praktijk met alleen regiebehandelaren voor de gespecialiseerde GGZ (gGGZ)? Dan kunt u een
overeenkomst met de module gespecialiseerde GGZ afsluiten.
Heeft u een praktijk met vrijgevestigde regiebehandelaren voor zowel de generalistische Basis GGZ als
gespecialiseerde GGZ en deze regiebehandelaren zijn contractant? Dan kunt u één overeenkomst met beide
modules afsluiten.
Wat zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst?
Algemene eisen

Uw vestigingsadres bij Vektis is ook het adres waarop u zorg levert.

U declareert rechtstreeks via VECOZO, volgens de actuele Vektis-standaard.
Kwaliteitseisen

Alle individuele regiebehandelaren in de praktijk beschikken over een op naam en persoonlijke AGB-code
geregistreerd Kwaliteitsstatuut.

Alle individuele regiebehandelaren hebben een BIG-registratie en mogen hun werk zelfstandig uitvoeren.
Naast bovengenoemde kwaliteitseisen hanteren wij een tariefsopslag voor extra inzet op het gebied van kwaliteit in
de generalistische Basis GGZ. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van dit inkoopdocument.
Wij hanteren meerdere contracteringsmomenten
Bent u een nieuwe zorgaanbieder? En start u na de sluiting van het portaal een praktijk? Dan kunt u ook op een
later moment een overeenkomst 2020 afsluiten. Afhankelijk van het tijdstip waarop u zich meldt bieden wij u de
gelegenheid om een overeenkomst 2020 te sluiten vanaf 1 april 2020, 1 juli 2020 of 1 oktober 2020. In paragraaf
11 staat hoe u zich kunt aanmelden.
Wat is de duur van de overeenkomst?
U sluit een overeenkomst vrijgevestigde (groeps)praktijk met een looptijd van één jaar af (van 1 januari 2020 tot en
met 31 december 2020).
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Invoering nieuwe wet kan gevolgen hebben
De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) wordt naar verwachting (deels) vervangen door de Wet toetreding
zorgaanbieders (Wtza). Op het moment van publicatie van dit inkoopbeleid is nog niet duidelijk wanneer deze wet
in werking treedt. Invoering van de Wtza kan gevolgen hebben voor de contractering. Wij informeren u tijdig over
de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van de Wtza.
Innovatie
Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen
voor nu en de toekomst. Hier leest u alles over het innovatiebeleid van Zilveren Kruis.

4.

Hoe bepalen wij onze tarieven?

Wij maken gebruik van Zilveren Kruis maximumtarieven 2020
Voor zorgaanbieders is het van belang te weten op welke tariefgrondslag het contractueel vastgelegde
tariefpercentages betrekking heeft. Om hierover meer zekerheid en helderheid te kunnen bieden baseren wij onze
2020 tarieven op Zilveren Kruis maximumtarieven.
De hoogte hiervan publiceren wij binnen vier weken na de publicatie van de NZa maximumtarieven 2020 op onze
website.
Voor de generalistische Basis GGZ hanteren wij een tariefopslag
U komt in aanmerking voor een hoger tariefpercentage voor de generalistische Basis GGZ als:
1. U een certificaat heeft dat aantoont dat de zorgaanbieders in uw praktijk succesvol hebben deelgenomen aan
de kwaliteitsvisitatie door LVVP of NIP.
2. Uw praktijk een overeenkomst heeft met stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Deze tariefopslag is hoger dan de
tariefopslag op basis van punt 1.
De hoogte van de tariefpercentages publiceren wij ook binnen 4 weken na publicatie van de NZa-maximumtarieven
2020 op onze website.
De tarieven en tariefpercentages staan vast en zijn niet onderhandelbaar.

5.

Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?

De inkoop geldt voor de basisverzekering
Deze inkoopprocedure betreft alleen GGZ die wordt verleend binnen het kader van de Zorgverzekeringswet.
We sluiten één overeenkomst voor zowel de levering van generalistische Basis GGZ (bGGZ) als de levering van
gespecialiseerde GGZ (gGGZ).
We spreken een omzetplafond met u af voor de bGGZ en de gGGZ
Het omzetplafond berekenen we op de volgende manier :
Uurtarief regiebehandelaar generalistische Basis GGZ en/of gespecialiseerde GGZ * aantal werkuren per week per
regiebehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis





Uurtarief regiebehandelaar generalistische Basis GGZ: € 88,Uurtarief regiebehandelaar gespecialiseerde GGZ: € 112,Het aantal werkuren per regiebehandelaar op jaarbasis wordt gemaximeerd op 1519.
Martkaandeel Zilveren Kruis (en onderliggende labels) wordt gebaseerd op de tweecijferige postcode (PC2)
van de praktijk.

Is de uitkomst van deze berekening lager dan € 75.000? Dan krijgt u een omzetplafond van € 75.000.
Deze berekening is onder meer gebaseerd op het feit dat er in het Model Kwaliteitsstatuut staat beschreven dat in
de vrijgevestigde praktijk de regiebehandelaar de behandeling in principe zelf uit voert .
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6.

Hoe ziet het contracteringsproces eruit?

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april
Heeft u een vraag over ons inkoopbeleid? In paragraaf 11 staat hoe u deze kunt u stellen.
Het is van belang dat u uw gegevens in Vektis bijhoudt
Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande bronnen. Dit doen wij om de administratieve lasten te beperken.
Het is van belang dat al uw registraties volledig en actueel zijn. Uiterste consequentie van onjuiste of onvolledige
registratie kan zijn dat u geen overeenkomst kunt afsluiten.
Zilveren Kruis maakt gebruik van Vecozo
Wij streven ernaar de overeenkomsten 2020 via het inkoopportaal van Vecozo af te sluiten. Hiervoor heeft u een
geldig Vecozo certificaat nodig. Mocht dit voor 2020 niet haalbaar zijn, dan informeren wij u hierover. U sluit de
overeenkomst dan, net als voorgaande jaren, af via het Zorgverlenersportaal.
Als u gebruik maakt van de inkoopapplicatie geeft u daarmee aan dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit
document inclusief bijlagen en dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met onze inkoopprocedure en de hieraan
verbonden voorwaarden, waaronder de overeenkomst 2020. De inlogcode voor de digitale inkoopapplicatie
ontvangt u vlak voor de opening van het inkoopportaal.
U kunt uw overeenkomst digitaal ondertekenen tot 28 oktober 2019.
U ziet direct of een overeenkomst is gesloten
Als u een overeenkomst afsluit geeft u daarmee aan dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit document
inclusief bijlagen en dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met onze inkoopprocedure en de hieraan verbonden
voorwaarden, waaronder de overeenkomst 2020. U kunt de conceptovereenkomst inzien en daarna de vinkjes
voor akkoord zetten. U ziet dan de bevestiging dat de overeenkomst is afgesloten en kunt de door Zilveren Kruis
ondertekende overeenkomst downloaden.
12 november 2019 maken wij bekend aan onze klanten welke aanbieders wij gecontracteerd hebben.
Verder gelden er een aantal juridische afspraken
Bij deze inkoopprocedure gelden een aantal juridische aspecten. We beschrijven die in bijlage 1. Het is belangrijk
deze goed door te lezen.
Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar verdelen de contractering
Voor de contractering 2020 geldt:



De Friesland Zorgverzekeraar contracteert de vrijgevestigden GGZ met hoofdvestiging in Friesland ook
namens Zilveren Kruis.
Zilveren Kruis contracteert de vrijgevestigden GGZ met hoofdvestiging buiten Friesland ook namens De
Friesland Zorgverzekeraar.

Vrijgevestigden sluiten dus nog één overeenkomst in plaats van twee. De adresgegevens in Vektis op 1 juli 2019
bepalen welke optie van toepassing is.
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7.

Hoe ziet de planning voor contractering eruit?

datum

onderwerp

1 april 2019

Publicatie inkoopbeleid

1 juni 2019
Uiterlijk 4 weken na publicatie
NZa-maximumtarieven 2020

Start aanmelding nieuwe zorgaanbieders
Publicatie tarieven en tariefpercentages op de website

1 juli 2019

Uiterste datum actualisatie Vektis door aanbieder

16 september 2019
28 oktober 2019

Opening contracteringsportaal
Sluiting contracteringsportaal

12 november 2019

Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

8.

Hoe gaan we om met naleving en controle?

Eén van de verantwoordelijkheden en kernactiviteiten van Zilveren Kruis is het beoordelen of de zorg die vergoed
wordt, aan de wettelijke eisen voldoet en feitelijk en terecht geleverd is. Hierbij maakt Zilveren Kruis onderscheid in
het beoordelen of de overeenkomst die wij met een zorgaanbieder hebben afgesloten wordt nageleefd (controle op
naleving/private voorwaarden) en het uitvoeren van controles die voortkomen uit de wettelijke eisen (formele en
materiële controle/publieke wet- en regelgeving).
Op onze website vindt u meer informatie.
Alle declaraties van een contractant vallen onder het omzetplafond
Declaraties die in redelijkheid aan het omzetplafond van contractant zijn toe te rekenen, vanwege de juridische dan
wel feitelijke samenhang tussen de contractant en de geleverde en gedeclareerde zorg, vallen alle onder het met
de contractant overeengekomen omzetplafond. Als Zilveren Kruis constateert dat er sprake is van omzeiling van
het omzetplafond zal het bedrag van de overschrijding van het omzetplafond vanwege zorg geleverd via
verschillende AGB’s onverkort bij contractant teruggevorderd worden. Bovenstaande geldt ook voor het declareren
van gecontracteerde zorg die eveneens aan de contractant is toe te rekenen.

9.

Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant?
- Huisartsenzorg (PDF) (module POH-GGZ)

10. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?
Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2019. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen.
Houd u dit zelf goed in de gaten. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor, in geval van gewijzigde wet- en
regelgeving, overheidsbesluiten en overige onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in het inkoopbeleid aan te
brengen. U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website.

11. Heeft u nog vragen?
Stuur ons uw bericht of bel ons op telefoonnummer (071) 751 00 61 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
18.00 uur. Eventuele vragen en/of opmerkingen van een zorgaanbieder waarvan het antwoord gevolgen heeft voor
alle zorgaanbieders binnen de betreffende procedure worden op de website van Zilveren Kruis gepubliceerd.
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Bijlage 1 Juridische aspecten
De inkoopprocedure kent een aantal beginselen
Zilveren Kruis sluit in principe een overeenkomst voor de duur van een kalenderjaar (m.u.v. geïntegreerde
instellingen binnen kernregio en PAAZ/PUK). In de overeenkomst worden de verplichtingen van GGZ-aanbieders
en Zilveren Kruis vastgelegd.
Onze inkoopprocedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid en
billijkheid. Die precontractuele goede trouw wordt ingevuld door de (procedure)regels in de inkoopdocumenten.
Eventuele vragen en/of opmerkingen van een zorgaanbieder waarvan het antwoord gevolgen heeft voor alle
zorgaanbieders binnen de betreffende procedure worden per omgaande op de website van Zilveren Kruis
gepubliceerd.
Zilveren Kruis kan de procedure wijzigen en het inkoopbeleid aanpassen
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten en in de inkoopprocedure toe
te passen of een wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen, als na
bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid (waaronder nieuwe standpunten van het
Zorginstituut Nederland, wijzigingen in de regelgeving van de NZa en wijzigingen in het budgettair kader van het
ministerie van VWS) worden getroffen die:

Van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte of

Van invloed zijn op de afspraken die Zilveren Kruis met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen
dient te maken of

Een wijziging betreffen van de Zvw-aanspraken of een voortschrijdend inzicht op basis van ontwikkelingen
in de zorg.
Aanpassingen aan het inkoopbeleid en de inkoopprocedure kunnen divers zijn
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om zonder enige schadevergoedingsplicht het volgende te doen:

Geheel of gedeeltelijke aanpassing of opschorting van de inkoopprocedure – tussentijds, tijdelijk of
definitief – om redenen die voor ons overtuigend zijn. Hieronder verstaan we mede externe
omstandigheden als overheidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken.

De inkoopprocedure gedeeltelijk stoppen en het overige deel voortzetten.

Het aanbrengen van wijzigingen in de inkoopprocedure of in de aard en de omvang van de zorgprestaties
die we inkopen.

Het nemen van besluiten of treffen van maatregelen voor situaties die tijdens de publicatie van dit
document niet bij ons bekend waren of die we niet konden voorzien, onjuist, of nog niet geregeld waren.

Het wijzigen van de tijdsplanning.
Teken tijdig bezwaar aan tegen de inkoopprocedure
Bent u als deelnemer aan deze betreffende inkoopprocedure onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of
onvolkomenheden tegengekomen? Laat ons dit dan uiterlijk 15 juni 2019 weten via
zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. Vermeld hierbij uw AGB-code en een opgave van de correctievoorstellen en
eventuele onderbouwing van de tegenstrijdigheid of onvolkomenheid. Bezwaren tegen (delen van) dit document en
de bijlagen (bijvoorbeeld met betrekking tot criteria, termijnen, werkwijze) maakt u op dezelfde wijze kenbaar.
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