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Versie: Belangrijkste wijzigingen: 

1.0 - 

2.0  In hoofdstuk 3 zijn op pagina 3 ten aanzien van de Centra voor Bijzondere 
Tandheelkunde en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen in de 
voorwaarden om voor een overeenkomst in aanmerking te komen enkele 
aanpassingen doorgevoerd.  
 
De reden voor deze aanpassingen is dat hiermee de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan voor elke soort overeenkomst, nu preciezer 
omschreven zijn, waardoor eventuele onduidelijkheden zijn weggenomen.  
 

 
. 

 

  



                                      ˄ pagina 2 van  6 

1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021? 
 

• De voorwaarden voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (Zelfstandige Centra en Afdelingen 

voor Bijzondere Tandheelkunde in ziekenhuizen en Wlz-instellingen) om in aanmerking te komen 

voor een CBT-overeenkomst zijn aangescherpt. De Centra voor Bijzondere Tandheelkunde 

(CBT’s) die voldoen aan deze voorwaarden en daarom als zodanig gezien worden, bieden we voor 

2022 opnieuw een éénjarige CBT-overeenkomst aan; 

 

• We bieden Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen in ziekenhuizen en Wlz-instellingen die niet 

voldoen aan de voorwaarden voor een CBT-overeenkomst maar wel aan de voor hen gestelde 

voorwaarden, een nieuwe contractsoort bijzondere tandheelkunde aan voor 2022; 

 

• We introduceren een overeenkomst bijzondere tandheelkunde voor tandarts-pedodontologen met 

een looptijd van 1 jaar. 

 

Ontwikkelingen coronavirus 

Zilveren Kruis volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Als de ontwikkelingen 

met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022 dan informeren wij u 

daarover. Kijk voor meer informatie op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/corona en op 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid bij uw inkoopbeleid. 

 

 

2. Wat willen we bereiken? 
 

We werken samen met u aan het verhogen van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de mondzorg 

Hiervoor maken we afspraken die zijn gericht op accreditatie, scholing, het aanbieden van een minimale 

garantieperiode en het werken op basis van no cure no pay. We maken daarnaast afspraken over het 

(gedeeltelijk) machtigingsvrij werken en het declareren van de geleverde zorg. Deze afspraken dragen 

nadrukkelijk bij aan het verder verhogen van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg en het verlagen 

van de administratieve belasting.  

 

Hierna leest u wat dit betekent voor u. 
 
 

3. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 
 

De volgende mondzorgaanbieders kunnen voor 2022 in aanmerking komen voor een overeenkomst:  

• Tandartsen 

• Tandprothetici 

• Instellingen voor jeugdtandverzorging  

• Centra voor Bijzondere Tandheelkunde 

• Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen in ziekenhuizen en Wlz-instellingen 

• Tandarts-pedodontologen 

 

Met tandartsen en tandprothetici hebben we meerjarige afspraken over prothetiek 

De meerjarige overeenkomst (2020 – 2022) met tandartsen en tandprothetici heeft betrekking op de 

conventionele protheses en klikprotheses. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst geldt in 

ieder geval de voorwaarde dat de contractant aantoonbare scholing op het gebied van prothetiek op 

implantaten heeft gevolgd. Voor verdere kwaliteitsborging maken we in de overeenkomst afspraken over 

een verlengde garantieperiode en het werken op basis van no cure no pay.  

    

 

 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/corona
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/mondzorg/contract-voor-mondzorg
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Instellingen voor Jeugdtandverzorging hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten 

De overeenkomst met Instellingen voor Jeugdtandverzorging heeft een looptijd van 3 jaar (2020 – 2022). 

Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over de toeslag haal- en/of brengservice en de instellingstoeslag.  

 

Centra voor Bijzondere Tandheelkunde krijgen voor 2022 een éénjarige CBT-overeenkomst 

aangeboden 

De CBT-overeenkomst kent twee varianten; een variant die de mogelijkheid biedt om behandelingen 

volledig machtigingsvrij uit te voeren en een variant waarbij de behandelingen gedeeltelijk machtigingsvrij 

kunnen worden uitgevoerd.  

De zorg wordt gedeclareerd via het individuele of collectieve tijdtarief (prestatiecode X731 of X831). 

De voorwaarden die gelden om voor de verschillende varianten van de CBT-overeenkomst in aanmerking te 

komen, zijn:  

 

CBT-overeenkomst volledig machtigingsvrij:  

• Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde voldoet aan de criteria van de ‘Beleidsregel 

bijzondere tandheelkunde instellingen’ van de NZa; 

• het Centrum is door Cobijt geaccrediteerd. 

   

CBT-overeenkomst gedeeltelijk machtigingsvrij:  

• Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde voldoet aan de criteria van de ’Beleidsregel 

bijzondere tandheelkunde instellingen’ van de NZa; 

• het Centrum levert minimaal 2 van de 5 disciplines (deze disciplines zijn angst/gehandicapten, 

pedodontologie, gerodontologie, gnathologie en maxillofaciale prothetiek); 

• Het Centrum is een samenwerkingsverband van tandartsen met aantoonbare specifieke 

deskundigheden en vaardigheden; 

• Er is ondersteuning door andere disciplines dan tandheelkundige, zoals psychologie, 

fysiotherapie, logopedie, etc.; 

• De continuïteit is gewaarborgd, er moet op elke werkdag zorgverlening beschikbaar zijn; 

• Er is een regeling voor spoedeisende klachten. 

 

 Er wordt door Cobijt en ZN gewerkt aan een landelijke set van eisen waaraan een Centrum voor 

Bijzondere Tandheelkunde moet voldoen. Als deze set tijdig beschikbaar is voor de contractering 2022 

zijn wij voornemens ons hierbij aan te sluiten en komen wij met aanvullend beleid.   

      

Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen in ziekenhuizen en Wlz-instellingen ontvangen een 

aanbod voor een nieuwe contractsoort bijzondere tandheelkunde 

Als uw Praktijk voor Bijzondere Zorggroepen niet voldoet aan de voorwaarden voor een CBT-

overeenkomst, heeft u met deze nieuwe overeenkomst de mogelijkheid om bepaalde behandelingen 

machtigingsvrij uit te voeren en via het tijdtarief (U05) te declareren. De voorwaarden die gelden voor een 

Praktijk voor Bijzondere Zorggroepen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst bijzondere 

tandheelkunde zijn: 

 

• De Praktijk is gevestigd in een ziekenhuis of Wlz-instelling; 

• De Praktijk richt zich op minimaal één van de volgende disciplines: angst/gehandicapten, 

pedodontologie, gerodontologie, gnathologie, maxillofaciale prothetiek of mondzorg in het kader 

van oncologie; 

• De zorg wordt verleend door (een) tandarts(en) met specifieke deskundigheden; 

• Er is ondersteuning van andere disciplines beschikbaar zoals psychologie, fysiotherapie, 

logopedie, etc.; 

• Er wordt consultatie, diagnostiek en behandeling verleend aan patiënten met bijzondere 

(tandheelkundige) problematiek. 

 



                                      ˄ pagina 4 van  6 

Tandarts-pedodontologen krijgen voor 2022 een overeenkomst bijzondere tandheelkunde 

aangeboden om de administratieve belasting te verlagen  

Deze overeenkomst geeft u de mogelijkheid om bepaalde behandelingen machtigingsvrij uit te voeren en 

via het tijdtarief (U05) te declareren. Om in aanmerking te komen voor deze overeenkomst geldt als 

voorwaarde dat u als tandarts-pedodontoloog door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde 

(NVvK) erkend bent.   

 

  Voor nieuwe toetreders gelden aanvullende voorwaarden 

Als nieuwe toetreder op het gebied van jeugdtandverzorging en bijzondere tandheelkunde (CBT) komt u 

alleen in aanmerking voor een overeenkomst als er naar de mening van Zilveren Kruis onvoldoende 

dekking is in uw regio. Hierbij wordt onder meer gelet op reistijd en toegankelijkheid. Een eventuele 

afwijzing zal gemotiveerd worden medegedeeld. 

 

Vanaf 2022 geldt de (Aanpassingswet) Wet toelating zorgaanbieders (Wtza)  

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

zorg (Wkkgz), te weten instellingen én solistisch werkende zorgaanbieders. Zorgaanbieders die zorg 

leveren in de zin van de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en die ‘andere zorg’ leveren (denk 

aan alternatieve geneeswijzen) vallen onder de Wkkgz en daarmee tevens onder de Wtza.  

 

Belang van de Wtza  

Belangrijke onderdelen voor zorgverleners zijn de meldplicht, de vergunningplicht, verstevigde eisen ten 

aanzien van de interne toezichthouder en de uitbreiding van de jaarverantwoordingsplicht.   

   

Elke contractant voldoet aan de eisen  

Wij gaan er uiteraard van uit dat u aan de vereisten van de (A)Wtza voldoet en blijft voldoen (zo nodig met 

inachtneming van het overgangsrecht). Mocht u niet (meer) voldoen aan de vereisten van de (A)Wtza, dan 

kunnen wij besluiten u geen overeenkomst aan te bieden of de overeenkomst met u te beëindigen. Wij 

zullen dat in ieder geval doen indien uw toelatingsvergunning wordt ingetrokken (al dan niet als gevolg van 

onrechtmatig declareren of frauderen).   

  

De (A)Wtza geldt ook bij samenwerking  

Ook partijen met wie u samenwerkt (en dus ook, voor zover wij dat toestaan, uw onderaannemers) zijn 

verplicht zich te houden aan de bepalingen van de (A)Wtza. Zij moeten zich melden bij de IGJ en het is 

mogelijk dat zij een toelatingsvergunning moeten aanvragen. U mag nooit zorgaanbieders inzetten die de 

kwaliteitseisen niet kennen en/of niet toepassen.  

  

Meer informatie kunt u vinden bij uw brancheorganisatie  

Wij wijzen u op een voorlichtingstraject vanuit het Ministerie VWS waarbij brancheorganisaties van 

zorgaanbieders betrokken zijn. 

 

Wij stimuleren de opschaling van innovaties die bijdragen aan zorg dichterbij   

Innovatieve voorstellen zien wij graag tegemoet. Wij stimuleren innovaties die bijdragen aan onze 

meerjarenstrategie zorg dichterbij, zorg digitaal en thuis. En de transformatie naar een 

duurzaam zorglandschap. Heeft u ideeën? Legt u deze voor aan uw zorginkoper of via onze website. Wij 

bekijken met u de mogelijkheden. Meer over de visie van Zilveren Kruis op innovatie leest 

u op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/Paginas/default.aspx
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/Paginas/default.aspx
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4. Hoe bepalen wij onze tarieven? 
 

Tarieven voor Instellingen voor Jeugdtandverzorging en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde 

komen tot stand op basis van representatie  

Met Instellingen voor Jeugdtandverzorging en de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde met een 

individueel tijdtarief in onze regio’s maken we tariefafspraken op basis van nacalculatie. Samen met de 

tweede zorgverzekeraar en de zorgaanbieder wordt het tariefvoorstel ingediend bij de NZa. De NZa stelt het 

tarief vervolgens definitief vast op basis van dit ingediende tariefvoorstel. Buiten onze regio’s volgen we de 

tariefafspraken gemaakt door de representerende zorgverzekeraars. 
 

Voor de overige gecontracteerde zorg gelden de maximum NZa-tarieven 

Dit geldt voor de overeenkomst voor prothetiek voor tandprothetici en tandartsen, de overeenkomsten 

bijzondere tandheelkunde voor tandarts-pedodontologen en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen en de 

CBT-overeenkomst voor CBT’s die gebruikmaken van het collectieve tijdtarief.  

 

Wij bepalen binnen de overeenkomst voor prothetiek maximum techniek- en materiaalkosten 

Deze worden afgeleid van de maximumtarieven in de tariefbeschikking ‘Tandtechniek in eigen beheer’ van 

de NZa en gelden zowel voor tandprothetici als tandartsen. 
 
 

5. Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 
 

Wij maken geen afspraken over volumes 

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

6. Hoe ziet het contracteringsproces eruit? 
 

Wij kopen de zorg in via een digitale contracteerprocedure  

Met de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een overeenkomst en deze wensen af te sluiten, 

maken wij afspraken in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het 

Zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. 

Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen. Wij adviseren u daarom om uw aanvraag 

op tijd in te dienen. Ga naar vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen, aanvragen en wijzigen voor zorgaanbieders 

en vul het online formulier Zorginkoopportaal in. 

 

De meerjarige overeenkomsten voor tandartsen, tandprothetici en Instellingen voor 

jeugdtandverzorging lopen automatisch door in 2022  

U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.  

 

Heeft u nog geen overeenkomst voor prothetiek afgesloten dan is dit nog steeds mogelijk 

De einddatum van de overeenkomst blijft ongewijzigd. U vraagt een overeenkomst aan via ons 

contactformulier. Het contactformulier vindt u onder de contactmogelijkheden 

op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. De model overeenkomst kunt u vinden op onze website. 

 

CBT’s en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen ontvangen uiterlijk 1 juli 2021 een vragenlijst voor 

de contractering 2022 

Wij beoordelen op basis van de door u gegeven antwoorden of u voor een overeenkomst in aanmerking 

komt en zo ja, voor welke contractsoort dat het geval is.  

 

Op 28 september 2021 opent het Zorginkoopportaal van VECOZO en staan de overeenkomsten  

bijzondere tandheelkunde 2022 klaar  

U ontvangt een uitnodigingsmail om de overeenkomst af te sluiten.  

 

https://www.zorgverlenersportaal.nl/
https://www.vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen/
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/overzicht
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/mondzorg/documenten
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Wij verzoeken u de overeenkomst uiterlijk 10 november 2021 af te sluiten  

Centra voor Bijzondere Tandheelkunde, Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen en tandarts-

pedodontologen accepteren het aanbod door de overeenkomst digitaal te ondertekenen in de 

Contracteermodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Een getekende overeenkomst is noodzakelijk 

om de bijzondere tandheelkunde vanaf 1 januari 2022 (gedeeltelijk) machtigingsvrij te kunnen declareren.  

 

Uiterlijk 12 november 2021 maken wij aan onze klanten bekend welke aanbieders wij voor 2022 hebben 

gecontracteerd. We nemen alle gecontracteerde zorgaanbieders op in de Zorgzoeker. 
 
 

7. Hoe ziet de planning voor contractering eruit? 
 

datum onderwerp 

1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid. 

1 juli  2021 Uiterlijke datum waarop CBT’s en Praktijken voor Bijzondere Zorggroepen via 
de mail een vragenlijst voor het contractaanbod 2022 ontvangen.  

1 juli 2021 Publicatie modelovereenkomsten bijzondere tandheelkunde. 

28 september 2021 Zorgaanbieders bijzondere tandheelkunde ontvangen de uitnodigingsmail. De 
overeenkomst staat klaar in het VECOZO Zorginkoopportaal.  

10 november 2021 Verzoek om uiterlijk op deze datum de overeenkomst af te sluiten. 

12 november 2021 Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg. 

 
 
 

8. Hoe gaan we om met Naleving & Controle?  
 

Eén van de verantwoordelijkheden en kernactiviteiten van Zilveren Kruis is het beoordelen of de zorg die 

vergoed wordt, voldoet aan de wettelijke eisen en feitelijk en terecht is geleverd. Hierbij maakt Zilveren Kruis 

onderscheid in het beoordelen of de overeenkomst die wij met een zorgaanbieder hebben afgesloten, juist 

wordt nageleefd (nalevingscontroles) en het uitvoeren van controles die voortkomen uit onze wettelijke 

verplichtingen (formele en materiële controles).  

 

We maken in onze controleprocessen de beweging naar preventie 

Om controles achteraf te verminderen of te voorkomen, is Zilveren Kruis gestart met het verstrekken van 

spiegelinformatie. Door inzicht te geven in uw declaratiegedrag kunt u eventuele foutieve of afwijkende 

declaraties zelf corrigeren en naar de toekomst aanpassen. De onderwerpen in de spiegelinformatie kunnen 

gaan over correct declareren en registreren, gepast gebruik, juiste zorg, feitelijke levering en doelmatigheid. 

De onderwerpen worden de komende jaren verder uitgebreid. Als de declaraties hier aanleiding toe geven, 

kan door Zilveren Kruis een vervolgstap in het controleproces worden genomen. 
 

 

9. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen? 
 

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2021. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen 

komen. Houdt u dit zelf goed in de gaten! 

U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid bij uw inkoopbeleid. 

 

10. Heeft u nog vragen?  
 

Neem gerust contact met ons op. Kijk voor alle contactmogelijkheden op 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. 

https://www.zorgverlenersportaal.nl/
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/overzicht

