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

Zilveren Kruis wil de betaalbaarheid en toegankelijkheid van  add-ongeneesmiddelen garanderen 

De kosten van add-ongeneesmiddelen stijgen snel. De kostenstijging zorgt voor druk op de toegang van 

add- ongeneesmiddelen en verdringing van zorg binnen de medisch specialistische zorg. Zilveren Kruis ziet 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van add-ongeneesmiddelen als gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars. U speelt daarbij een belangrijke rol. Voorts is Zilveren Kruis bezig met 

een internationale verkenning op het gebied van dure geneesmiddelen om meer inzicht te krijgen in prijzen 

en instroom van dure geneesmiddelen. 

 

Zilveren Kruis wil transparante kwaliteitscriteria voor het voorschrijven van dure geneesmiddelen 

Er komen steeds meer behandelmogelijkheden met dure geneesmiddelen, in veel gevallen voor kleine 

groepen patiënten. Een behandeling met zulke geneesmiddelen, en het afwegen van de verschillende 

behandelopties, vraagt vaak om specifieke expertise. Zilveren Kruis werkt daarom samen met 

beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en andere zorgverzekeraars aan kwaliteitscriteria die gelden 

voor het voorschrijven van dure geneesmiddelen.  

 

In ons inkoopbeleid maken we onderscheid tussen drie deelmarkten. 

In het monopolistische segment is het ministerie van VWS aan zet om centrale onderhandelingen te voeren. 

Wij trekken daarnaast met zorgverzekeraars gezamenlijk om tegenkracht te ontwikkelen richting 

farmaceutische industrie. Ook maken wij, parallel aan het inkooptraject, afspraken over waar wordt 

ingekocht, over gepast gebruik en over de monitoring van effectief gebruik. In de tweede groep, het 

oligopolistische segment, trekken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen op. De Autoriteit Consument 

& Markt biedt ruimte aan veldpartijen om op dit dossier samen op te trekken. Zilveren Kruis ontwikkelt 

samen met andere verzekeraars via Zorgverzekeraars Nederland hier verder beleid op voor de komende 

jaren. In het concurrentiële segment, die van de volledige concurrentie en van de introductie van generieke 

varianten en biosimilars,  hanteert  Zilveren Kruis  een scherp prijsbeleid om prijsdruk te genereren.  

 

Wij zetten onze meerjarenstrategie in het beleid van 2019 voort: 

 Wij bieden mogelijkheden voor nacalculatie op clusterniveau 

 Wij hanteren daar waar mogelijk referentietarieven voor add-ongeneesmiddelen  

 Wij kopen specifieke add-ongeneesmiddelen in bij een beperkt aantal instellingen 

 Wij sturen op doelmatige inzet van add-ongeneesmiddelen 

 

Hierna leest u wat dit betekent voor u. 

 

2. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 
 

Als u een MSZ overeenkomst heeft, dan krijgt u een afspraak voor add-ongeneesmiddelen 

Deze afspraak is in de vorm van een financiële deelafspraak en is 1 jaar geldig. Wanneer u een meerjarige 

MSZ overeenkomst heeft, maakt u na 1 jaar nieuwe afspraken over add-ongeneesmiddelen.  

 

Een aantal specifieke add-ongeneesmiddelen kopen we in bij een beperkt aantal zorgaanbieders 

Uit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid hanteert Zilveren Kruis een concentratiebeleid. Het gaat 

daarbij om nieuwe middelen waarvoor maar een klein aantal patiënten in aanmerking komt of middelen 

waarvoor een specifieke expertise vereist is. Wij betrekken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen bij 

het selecteren van deze instellingen. 

 

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?  
 

Voor 2019 breiden wij het aantal geneesmiddelen met referentietarieven uit 

In 2019 zal Zilveren Kruis, net als in 2018, voor een aantal geneesmiddelclusters referentietarieven 

hanteren. Het gaat daarbij om geneesmiddelclusters waarbij gebleken is dat er substantiële 

inkoopvoordelen te behalen zijn. Deze inkoopvoordelen zijn mogelijk doordat er meerdere alternatieven 

beschikbaar zijn voor een bepaalde farmacotherapeutische behandeling. Wij maken deze referentietarieven 

bekend op 1 oktober 2018. 

 



 

Zilveren Kruis past de prijzen van add-ongeneesmiddelen gedurende het jaar 2019 aan als er sprake is van 

een herijking van de geneesmiddelprijzen op basis van de WGP.  

  

Zilveren Kruis gaat gezamenlijk inkopen 

Zilveren Kruis participeert in het traject gezamenlijke inkoop dure geneesmiddelen van Zorgverzekeraars 

Nederland. Zilveren Kruis zal met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders één of meerdere dure 

geneesmiddelen gezamenlijk inkopen, overeenkomstig de Mededingingswet en de zienswijze van de ACM. 

 
 
 
 

4. Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 
 

Wij geven prijzen en volumes af in een financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen 

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen is gebaseerd op add-ongeneesmiddelen die uw 

instelling, volgens het Zilveren Kruis concentratiebeleid, bij ons declareert.  

 

Wij baseren de volumes van de financiële deelafspraak op declaratiegegevens van uw instelling 

Waar nodig kunnen deze gegevens aangevuld worden met prognosecijfers. Wij stellen de zorgaanbieders 

in de gelegenheid om deze  aan te leveren. De basis van de prognose levert u aan in een prognose format. 

Om het volume 2019 te bepalen, corrigeren wij op basis van demografische ontwikkelingen en valideren wij 

de onze prognose met uw realisatiecijfers over 2016 en 2017.  

 

Wij bieden mogelijkheden voor nacalculatie op clusterniveau 

Wij stellen hier wel volgende voorwaarden aan.   

 U heeft een omzet van add-ongeneesmiddelen van meer dan EUR 100.000,00
1
. 

 U levert tijdig in Q2 en Q4 juiste en betrouwbare realisatiecijfers en aanvullende informatie aan over het 

voorschrijven en afleveren van add-ongeneesmiddelen in 2019.  

 U schrijft doelmatig add-ongeneesmiddelen voor en u levert deze doelmatig af. Bij het niet nakomen 

van de doelmatigheidsafspraak brengen wij dit in mindering op uw nacalculatie. 

 

5. Hoe ziet het contracteringsproces eruit? 
 

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april 

Onze inkopers lichten het beleid graag aan u toe.  

 

Wij maken de financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen bekend op 1 oktober 2018  

U krijgt de financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen en de prijslijst aangeleverd via het 

zorgverlenersportaal. Er is geen ruimte voor onderhandeling op de vastgestelde tarieven. U dient de prijslijst 

in het zorgverlenersportaal accorderen.  

 

6. 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, 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) en het uitvoeren van controles die voortkomen uit de wettelijke eisen 
(formele en materiële controle). 
 

7. Hoe ziet de planning voor contractering eruit? 
 

datum onderwerp 

1 april 2018 Publicatie inkoopbeleid 

1 juni 2018 Publicatie conceptovereenkomst 2019 

1 augustus 2018 Publicatie overeenkomst 2019 

                                                           
1
 Bij een omzet minder dan EUR 100.000, kunt u geen gebruik maken van nacalculatie. Voor u gelden referentietarieven en u krijgt een 

plafondafspraak. 



 

1 oktober 2018 Communicatie prijslijst via zorgverlenersportaal 

1 oktober 2018 Communicatie financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen via het 
zorgverlenersportaal 

31 oktober 2018 Accordering prijslijst via zorgverlenersportaal 

31 december 2018 Akkoord financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen via 
zorgverlenersportaal 

 
 

8. Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant? 
 

- Medisch Specialistische Zorg (MSZ algemeen) 

- Extramurale farmacie 

- Chemo- en Immunotherapie thuis 

   
 

9. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018? 
 
Wij signaleren dat het huidige nacalculatiebeleid voor dure geneesmiddelen zorgt voor toegenomen 
administratieve lasten.  
 
Wij overwegen om de afrekenmethodiek 2018 per 1 januari 2019 te wijzigen. Wij zullen hier uiterlijk 1 juni 
definitief over informeren. 
 

10. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen? 
 

U vindt eventuele aanvullingen en wijzigingen op onze website. 

 

 

11. Heeft u nog vragen?  
 

Stuur ons uw bericht of bel ons op telefoonnummer (071) 751 0061, maandag t / m vrijdag van 08.00 - 

18.00 uur. 

 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/Paginas/contactformulier-zorginkoop.aspx

