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1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2020? 
 

Wij willen nog meer een faciliterende rol vervullen bij veelbelovende doelmatigheidsverbeteringen. 

 

2. Wat willen wij bereiken? 
 

Wij willen dat patiënten add-ongeneesmiddelen ontvangen die daadwerkelijk van meerwaarde zijn, en dat 

verzekerden daarvoor zo min mogelijk moeten betalen. Speerpunten zijn voor ons dan ook het tegengaan 

van onnodige medicalisering en het beheersen van uitgaven. Wij constateren dat het nodig is onze positie 

ten opzichte van farmaceuten te versterken. Daarom vinden wij het belangrijk om, uiteraard binnen de 

mededingingsregels, samen te werken met andere zorgverzekeraars en met zorgaanbieders.  

 

Hierna leest u wat dit betekent voor u. 

 
 

3. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 
 

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

Voor add-ongeneesmiddelen geldt een financiële deelafspraak (FDA) die een jaar geldig is. Ook wanneer u 

een meerjarige MSZ-overeenkomst heeft, maakt u na een jaar nieuwe afspraken over add-

ongeneesmiddelen. Bij een omzet van add-on geneesmiddelen lager dan EUR 100.000 geldt een 

plafondafspraak gebaseerd op de prognose. 

 

Voor de kwaliteit kopen wij sommige geneesmiddelen alleen in bij gespecialiseerde centra  

Add-ongeneesmiddelen zijn veelal gericht op kleine groepen patiënten. Het concentreren van sommige 

behandelingen bij gespecialiseerde centra zorgt voor betere kwaliteit. In overleg met patiëntenverenigingen, 

beroepsgroepen en andere zorgverzekeraars in de ZN-Commissie Beoordeling Add-Ongeneesmiddelen 

(CieBAG) stellen wij kwaliteitsvoorwaarden aan het behandelen met dergelijke geneesmiddelen. Deze 

gebruiken wij voor het gericht inkopen van geneesmiddelen. 
 

Innovatie 

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te 

waarborgen voor nu en de toekomst. Over het innovatiebeleid van Zilveren Kruis leest u alles op 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie.  

 

 

4. Hoe bepalen wij onze tarieven?  
 

Ons beleid met referentietarieven zetten wij voort 

Onze referentietarieven zijn vanaf 1 oktober 2020 opvraagbaar. Als de maximumprijzen wijzigen op grond 

van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP), kan dit effect hebben op onze referentietarieven. De hoogte 

van onze referentietarieven is niet onderhandelbaar.  

 

Samen met andere zorgverzekeraars en met zorgaanbieders willen wij meer afspraken maken over 

dure geneesmiddelen  

Over steeds meer monopolistische geneesmiddelen maken wij afspraken samen met andere 

zorgverzekeraars (Clean team). Dit doen wij om lagere kosten te realiseren. Intussen verkennen wij ook de 

mogelijkheden om in het oligopolistische segment add-ongeneesmiddelen in te kopen samen met andere 

zorgverzekeraars en met een aantal zorgaanbieders. Bij concretisering zult u hierover ingelicht worden door 

ZN of de vertegenwoordiging van zorgaanbieders. Vormen van samenwerking worden getoetst aan de 

mededingingsregels.  
 
 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie
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5. Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 
 

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

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen is gebaseerd op uw declaraties. U levert ieder kwartaal 

bij ons realisatie- en prognosecijfers aan. In het volume voor 2021 houden wij rekening met demografische 

ontwikkelingen. 

 

Wij bieden nacalculatie op clusterniveau  

Met nacalculatie houden wij add-ongeneesmiddelen toegankelijk. Wij nemen het risico van onverwachte 

volumeoverschrijdingen vrijwel helemaal van u over. Nacalculeren doen wij op clusterniveau. De volgende 

voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor nacalculatie: 

• U heeft een omzet van add-on geneesmiddelen van meer dan EUR 100.000,00. Bij een lagere 

omzet krijgt u een plafondafspraak met de geldende referentietarieven en zonder nacalculatie; 

• U levert tijdig in het tweede en vierde kwartaal juiste en betrouwbare prognose- en realisatiecijfers 

aan over het voorschrijven en afleveren van add-ongeneesmiddelen in 2020;  

• U schrijft doelmatig add-ongeneesmiddelen voor. 

 

In 2021 intensiveren wij onze inzet op doelmatigheid 

Met een aantal zorgaanbieders bespreken wij het thema doelmatigheid op basis van spiegelinformatie. 

Verder maken wij met sommige zorgaanbieders contractafspraken over het gezamenlijk verbeteren van 

doelmatig voorschrijven.  
 
 

6. Hoe ziet het contracteringsproces eruit? 
 

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april 2020 

Op 1 april 2020 is ons inkoopbeleid beschikbaar. Onze inkopers lichten het beleid graag aan u toe. 

 

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen is opvraagbaar vanaf oktober 2020 

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen kunt u opvragen via uw contactpersoon. Naderhand 

leveren wij de prijslijst ook aan via het zorgverlenersportaal. 
 
 

7. Hoe ziet de planning voor contractering eruit? 
 

datum onderwerp 

1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 

1 oktober 2020 Financiële deelafspraak en prijslijst opvraagbaar 

 

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen is onderdeel van de overeenkomst MSZ. Hierin vindt u 

meer informatie over het contracteerproces. U kunt ons bereiken via de inkopers. 

 

 

8. Hoe gaan we om met Naleving & Controle?  
 

Een 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 tussen 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).  
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9. Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant? 
 

- Medisch Specialistische Zorg (MSZ algemeen) 

- Extramurale farmacie 

Deze onderwerpen en meer vindt u op zilverenkruis.nl/zorginkoopbeleid2021. 
 

10. Waar vindt u aanvullingen en wijzigingen? 
 

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2020. 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/zorginkoopbeleid2021. 

 

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

