
Nota van inlichtingen  

Inkoopprocedure selectieve polissen 

2022-2024 en optioneel 2025 
 

Datum: 12 mei 2021 

 

 

In deze nota van inlichtingen vindt u alle aan ons gestelde vragen met betrekking tot 

de inkoopprocedure voor selectieve polissen en onze antwoorden daarop. 

 

Deze nota van inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van bovenvermelde 

procedure. Neemt u alle informatie zorgvuldig tot u. 

 

Vraag & antwoord 

 

 

 

1. Hoeveel verzekerden heeft Zilveren Kruis op de selectieve budgetpolissen 

landelijk in 2020 en 2021? Hoeveel procent is dat van het totaal aantal 

verzekerden bij Zilveren Kruis? 

U ontvangt van ons via mail cijfers over verzekerdenaantallen specifiek voor uw provincie. 

Landelijke cijfers delen we niet. Heeft u de informatie voor uw provincie op 14 mei niet 

ontvangen? Stuurt u ons dan een mail op inkoopselectievepolissen@zilverenkruis.nl.  

 

2. Hoeveel verzekerden heeft Zilveren Kruis op de selectieve budgetpolissen in 

totaal en per gemeente in Drenthe in 2020 en 2021? Hoeveel procent is dat van 

het aantal verzekerden in Drenthe bij Zilveren Kruis?  

Zie het antwoord op vraag 1. 

3. De eventuele korting geldt alleen voor de 15-codes van de DBC zorgproducten? 

De eventuele korting geldt alleen voor de producten die behoren tot het vrije segment (b-

segment), met uitzondering van de producten die onder de uitzondering op selectiviteit 

vallen. 

 

4. Het aanbod dat Zilveren Kruis doet aan zijn verzekerden (het aanbieden van een 

selectief aanbod ziekenhuizen tegen een lage premie) komt uiteindelijk voor 

rekening van het ziekenhuis. Het ziekenhuis moet immers korting geven om 

deze patiënten te kunnen behandelen. Waarom kiest Zilveren Kruis voor deze 

vorm ten laste van de zorgaanbieder?  

Met onze selectieve polissen bieden wij het ziekenhuis de mogelijkheid om hun 

patiëntenpopulatie te vergroten. Het ziekenhuis is niet gehouden mee te doen. U kunt zelf uw 

eigen afweging maken.  
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5. Is het mogelijk de korting te maximeren tot een absoluut bedrag? Het 

ziekenhuis loopt een financieel risico bij stijgend aantal verzekerden in de 

selectief polis en kan op de ontwikkeling hiervan geen invloed uitoefenen. 

Wij kiezen er niet voor om de korting te maximeren. Wij vragen u in uw aanbod rekening te 

houden met een eventueel stijgend aantal verzekerden. 

6. Het Spaarne Gasthuis verzoekt Zilveren Kruis bij deze inzicht te geven in de 

ontwikkeling van het aantal verzekerden in een selectief polis de afgelopen 5 

jaar, uitgesplitst in de landelijke ontwikkeling en ontwikkeling in het 

kernwerkgebied van Spaarne Gasthuis.  

 

Zie het antwoord op vraag 1.  

7. Kan Zilveren Kruis een prognose afgeven voor de te verwachten ontwikkeling 

van het aantal verzekerden in een selectief polis in de komende 3 jaar?  

Nee, dit kunnen we helaas niet doen. Wel delen we in het overzicht genoemd in vraag 1 

specifieke informatie zoals in uw provincie van toepassing is.  

 

8. Wij hebben reeds zeer scherpe tarieven met Zilveren Kruis afgesproken (zie 

benchmarks). Vind Zilveren Kruis het reëel hier nogmaals een extra korting 

over te vragen?  

Met onze selectieve polissen bieden wij het ziekenhuis de mogelijkheid om hun 

patiëntenpopulatie te vergroten. Het is aan u om een kortingspercentage te bieden dat voor 

uw ziekenhuis reëel is. Wij kijken binnen een provincie per ziekenhuis naar het huidige 

prijsniveau in combinatie met de geboden korting.  

9. Is er een mogelijkheid om tussentijds op te zeggen?  

We gaan een overeenkomst aan voor de periode van 3 tot 4 jaar. Er is geen mogelijkheid om 

tussentijds op te zeggen.  

10. Stel dat we een contract hebben van 2022-2024 maar geen gebruik willen 

maken van de verleningsoptie voor 2025. Wat zijn dan de voorwaarden voor 

opzeggen? (opzegtermijn etc.). 

Wij gaan in principe uit van een overeenkomst voor vier jaar om een stabiele selectie van 

ziekenhuizen aan te kunnen bieden aan onze verzekerden. In geval van veranderde 

omstandigheden kunnen we besluiten na drie jaar opnieuw te contracteren. Wij informeren u 

daarover in het inkoopbeleid MSZ 2025. Er is geen mogelijkheid voor de ziekenhuizen om 

tussentijds op te zeggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Wanneer bepaalt Zilveren Kruis of zij gebruik maakt van het bijcontracteren van 

ziekenhuizen en hoe waarborgt zij daarmee een eerlijke inschrijfprocedure? Met 

andere woorden; het bijcontracteren van een ziekenhuis leidt tot een betere 

onderhandelpositie van de laatstgenoemde en is dat fair ten opzichte van 

zorgaanbieders die in de eerste ronde al een aanbod hebben gedaan?  

 

Om de redenen die u noemt is het niet onze intentie om bij te contracteren. Wij contracteren 

alleen bij indien we met de aanbiedingen die gedaan worden niet kunnen voldoen aan onze 

zorgplicht.  

 

12. Geldt de korting ook voor Covid-zorg? 

Acute (covid)zorg is uitgesloten van de selectieve polis, dus daar geldt geen korting voor. 

Ook de vervolgbehandelingen en nacontroles die nog horen bij het bezoek aan de 

spoedeisende hulp zijn uitgesloten van de selectieve contractering.  

13. Geldt de korting ook voor bariatrische zorg?  

Ja, bariatrische zorg is planbare zorg die valt onder de selectieve contractering. 

14. Kunnen de budgetpolissen in een separate koepel worden ondergebracht met 

substitutie met de rest van het DOT-plafond met daarin dan één prijs per 

zorgproduct?  

Het overeengekomen kortingspercentage wordt verrekend in het declaratieproces. Het is niet 

mogelijk om deze zorg onder te brengen in een separate deelafspraak.  

15. Komt er een uitputtende lijst met codes waar de korting op van toepassing is? 

U vindt de lijst op onze website: 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/msz/declareren/geselecteerd-ziekenhuis. 

16. Is het voor Zilveren Kruis mogelijk om een indicatie te geven van het aantal 

verzekerden met een selectieve polis voor de provincie Gelderland? 

 

Zie het antwoord op vraag 1. 

17. En is het daarnaast ook mogelijk een indicatie te geven van de zorgkosten voor 

deze verzekerden in de provincie Gelderland? Bij voorkeur zouden wij hierbij 

een uitsplitsing zien van de zorg die wel (spoedzorg e.d.) en niet volledig wordt 

vergoed bij ongecontracteerde ziekenhuizen.  

 

Zie het antwoord op vraag 1.  

18. Wat zijn de argumenten om een korting af te spreken t.o.v. de (scherpe) 

tarieven waar wij met het inkoopteam over onderhandelen?  

Zie het antwoord op vraag 8.  

19. Wat is het gemiddelde kortingstarief dat de afgelopen inschrijvingsronde is 

afgesproken in de markt? 

Dit betreft interne informatie van Zilveren Kruis. Deze informatie delen wij niet.  

 

http://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/msz/declareren/geselecteerd-ziekenhuis


20. Wat voor type afspraak wordt voor deze zorg gemaakt? Valt dit binnen de totale 

afspraak die wij met Zilveren Kruis afspreken of vormt het een apart onderdeel 

bijvoorbeeld met een vrij volume? 

De zorg voor onze verzekerden met een selectieve polis valt binnen de totale afspraak die 

Zilveren Kruis met u maakt.  

21. Hoe groot is de groep patiënten van de selectiefpolissen voor de jaren 2018, 

2019, 2020 en indien beschikbaar in het eerste deel van 2021? Hoeveel zorg 

hebben zij binnen OLVG gebruikt? Wij kunnen dit zelf niet uit onze systemen 

halen. 

 

Zie het antwoord op vraag 1. 

22. Wat is de verzekerdenmutatie voor de selectiefpolissen voor de jaren 2018, 

2019, 2020 en 2021? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

23. Kunnen jullie inzicht geven in de omvang van deze groep?  

Zie het antwoord op vraag 1. 

24. Hoeveel procent van de ZK verzekerden heeft een budgetpolis? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

25. Zien jullie een afwijkend profiel in deze populatie? 

Dit betreft interne informatie van Zilveren Kruis. Dit is informatie die wij niet delen. 

26. Landelijk wellicht nog andere inzichten dan Brabant specifiek, kunnen jullie 

omvang en implicaties voor ETZ inschatten?  

Zie het antwoord op vraag 1. 

27. Jullie geven aan dat producten komen te vallen onder reguliere plafond. Echter, 

indien we wel in aanmerking zouden komen voor een contract, is het lastig in te 

schatten wat dit voor impact heeft op de patiëntstromen. Dit zou pleiten voor 

een P*Q afspraak voor dit onderdeel. Hoe kijken jullie hier tegenaan?  

Deze zorg valt binnen de totale afspraak die Zilveren Kruis maakt met het ziekenhuis. Als er 

een aanzienlijke extra toestroom is van verzekerden met een selectieve polis, herijken wij zo 

nodig de financiële afspraak. Dit is afhankelijk van de feiten en omstandigheden en ter 

beoordeling aan Zilveren Kruis.  

28. Wat is de gedachte achter deze polis? De win voor de patiënt snappen we 

(financieel gezien). Voor het ziekenhuis echter lastig te duiden wat voordeel is 

van afsluiten contract voor deze polis. Als patiënten naar ons ziekenhuis 

komen zijn ze ziek en hebben ze dezelfde zorg nodig als andere patiënten die 

voor die zorg naar ons ziekenhuis komen. Jongere patiënten maken zelfs soms 

meer kosten op het moment dat ze in ons ziekenhuis komen.  

 

Zie het antwoord op vraag 8.  



29. Hoe wordt deze korting administratief gezien ingeregeld t.b.v. de facturering?  

De overeengekomen kortingspercentages worden in mindering gebracht op de uitbetaling 

van de desbetreffende declaratie tijdens het declaratieproces.  

30. Welke ziekenhuizen zijn momenteel (in Brabant) gecontracteerd voor de 

selectieve polis? 

Tot en met 2021 zijn Bernhoven, Catharina, Amphia, St. Anna, Jeroen Bosch Ziekenhuis en 

Maxima geselecteerd voor onze budget polis. 

31. Welke labels (met Uzovi-code) betreft het? 

De actuele lijst met Uzovi-codes vindt u op onze website: 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/msz/declareren/geselecteerd-ziekenhuis 

 

32. Wat is het aantal verzekerden met een dergelijke polis wat tot ons 

adherentiegebied (dat zal in het geval van de selectief polis een groot gedeelte 

van Overijssel betreffen) gerekend kan worden en wat zijn de kenmerken van 

deze portefeuille (verhouding man / vrouw, leeftijdsopbouw) 

Zie het antwoord op vraag 1. 

33. Wat is het zorgconsumptie-profiel van deze portefeuille. Graag uitsplitst naar 

de clusters acuut, chronisch, electief en oncologisch voor de jaren 2018 tot 

heden.  

Zie het antwoord op vraag 25. 

34. Wat is de reden dat Zilveren Kruis van mening is dat een korting mogelijk is 

voor een dergelijke groep van patiënten? Een behandeling op de SEH voor 

dezelfde aandoening heeft dezelfde kosten, ongeacht waar een patiënt 

verzekerd is.  

 

De aantoonbare acute c.q. spoedzorg vallen buiten de selectieve polissen. Voor deze zorg 

kunnen verzekerden bij elk ziekenhuis terecht. Daarvoor geldt ook geen korting. De 

informatie over de patiëntprofielen delen we niet.   

35. Welk contractvoorwaarden horen bij de inkoopprocedure. Ik ga er vanuit dat bij 

een strategie gebaseerd op de laagste prijs er sprake is van een open volume. 

Graag hier een bevestiging op. 

De zorg voor onze verzekerden met een selectieve polis valt binnen de totale afspraak (dus 

binnen het overeengekomen omzetplafond) die Zilveren Kruis met u maakt. Enige 

voorwaarde is dat het ziekenhuis een reguliere overeenkomst sluit met Zilveren Kruis.  

 

 

 

 

 

 



36. Hoe gaat Zilveren Kruis om met reeds bestaande en doorlopende 

meerjarencontracten? 

Ook met een meerjarig contract naar 2022 toe, is het nodig om u als ziekenhuis in te 

schrijven voor deze inkoopprocedure wanneer u mee wilt dingen in de selectieprocedure van 

de selectieve polissen. Wanneer uw ziekenhuis geselecteerd wordt, zal het overeengekomen 

kortingspercentage voor zorg middels een addendum aan de huidige afspraak worden 

toegevoegd.   

37. Blijft een in 2021 geselecteerde aanbieder met een doorlopende overeenkomst 

ook geselecteerd in 2022 en verder? 

Nee, u blijft niet geselecteerd voor de selectieve polissen in 2022 en verder als onze huidige 

afspraak een doorlopende overeenkomst is. De inkoopprocedure selectieve polissen 2019 

tot 2021 eindigt 31 december 2021. Om per 1 januari 2022 opnieuw in aanmerking te komen 

om zorg te leveren voor onze verzekerden met een selectieve polis, dient u zich opnieuw in 

te schrijven middels deze nieuwe inkoopprocedure.  

38. Als het antwoord op vraag 37 ontkennend is, hoe gaat Zilveren Kruis dan om 

met de reeds bestaande financiële afspraak? Vindt er een schoning plaats van 

de afspraak en zo ja, hoe gaat dit dan wat Zilveren Kruis betreft in zijn werk? 

Gebeurt dit dan voorcalculatorisch, nacalculatorisch of beide? 

Indien uw ziekenhuis voor de selectieve polissen niet meer geselecteerd is per 1 januari 

2022, dan zal op basis van historische data van schadejaar 2019 een financiële schoning 

plaatsvinden in de afspraak 2022.  

39. Welke volumebron wordt voor een eventuele schoning van de financiële 

afspraken gebruikt? Declaratiedata 2021 of iets anders? 

Zie het antwoord op vraag 38.  

40. Als het aantal te selecteren ziekenhuizen in een provincie (hoofdstuk 5, pagina 

3) overeenkomt met het aantal ziekenhuizen die meedingen (Bijlage 2, pagina 

7), betekent dit dan dat alle meedingende ziekenhuizen automatisch 

geselecteerd zijn? 

Ja, dit klopt.  

41. Het principe van het geven van een prijskorting zou wat ons betreft gebaseerd 

moeten zijn op een voor het geselecteerde ziekenhuis stijgend volume, 

waardoor schaaleffecten bereikt kunnen worden. Dit zou dan tot marginale 

meerkosten leiden, waardoor een korting gerechtvaardigd zou zijn. Hoe ziet 

Zilveren Kruis het toenemende zorgvolume vanuit een (stijgende?) populatie 

selectieve polissen in relatie tot plafondafspraken, die per definitie beperkend 

zijn voor meervolume? En hoe ziet Zilveren Kruis dit in relatie tot een 

transitieafspraak, waarbij al een staffelkorting van toepassing is? Kan dit leiden 

tot niet-vergoede zorg (bij plafond) of dubbele kortingen (bij transitieafspraak)? 

Zie het antwoord op vraag 8.  



42. Welk “lokaal productievolume” (hoofdstuk 6, pagina 3) wordt gehanteerd bij het 

bepalen van de gewogen korting? Prijslijstvolume of gedeclareerd volume? 

Welk jaar wordt gebruikt? 

Wij hanteren het gedeclareerde volume van 2019 bij het bepalen van de gewogen korting. 

43. Indien er door nog ontbrekende prijslijsten 2021 vergeleken gaat worden op 

basis van prijslijst 2020, wordt er dan een prijsindex toegepast om tot 

vergelijkbare eenheden te komen? En zo ja, welke prijsindex is dat? 

Ja, Zilveren Kruis past een prijsindex toe om tot vergelijkbare eenheden te komen. De 

prijsindex die we hanteren is de contractueel afgesproken index per ziekenhuis. 

 

44. Wordt de uitgezonderde zorg (bijv. verloskundige zorg en BVO darmkanker) 

ook buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de gewogen korting? Zo 

nee, waarom niet? 

Ja, uitgezonderde zorg wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de gewogen 

korting.  

45. Op welke wijze worden verzekerden die hiervoor kiezen door Zilveren Kruis 

periodiek geïnformeerd?  

De zorgzoeker op onze website wordt periodiek geüpdatet en bijgehouden. Op onze 

zorgzoeker kunnen verzekerden per postcode de gecontracteerde partij specifiek voor hun 

polis opzoeken.  

 

Over de nieuwe selectie van ziekenhuizen worden bestaande verzekerden daarnaast per e-

mail of brief geïnformeerd. Ook worden deze verzekerden in nieuwsbrieven én bij het 

ontvangen van het nieuwe polisblad nogmaals geïnformeerd. Indien een ziekenhuis in een 

regio wegvalt, dan zullen we bestaande verzekerden in het adherentiegebied nog extra 

attenderen. Nieuwe verzekerden komen in het afsluitproces verschillende waarschuwingen 

tegen over de selectiviteit. Verzekerden moeten daarvoor een informed consent geven 

(vinkje zetten). Dit laat onverlet de informatieplicht van het ziekenhuis; ook deze is gehouden 

om de patiënt afdoende te informeren, indien er géén sprake is van een selectieve 

overeenkomst met Zilveren Kruis.  

 

Verder krijgen onze verzekerden nieuwsbrieven waarin dit altijd onder de aandacht wordt 

gebracht (met een link naar de lijst met geselecteerde ziekenhuizen). 

46. Is Zilveren Kruis zich ervan bewust dat sommige patiënten niet goed het 

verschil zien tussen spoedzorg en electieve zorg? 

 Wij spannen ons in om onze klanten te informeren naast het ziekenhuis dat ook een 

informatieplicht heeft indien er niet voor een selectieve overeenkomst wordt gekozen. Zie 

hiervoor ook het antwoord op vraag 45. 

 

 

 



47. Is Zilveren Kruis zich ervan bewust dat patiënten zich soms ondanks 

voorlichting van Ziekenhuis en Verzekeraar zich aandienen op de poli met 

beperkte middelen tot eigen vervoer en toch een semi-urgente vraag en dat dit 

schrijnende gevallen tot gevolg heeft die het ziekenhuis ter plekke toch zal 

moeten oplossen vanuit haar maatschappelijke rol?   

Het is een wettelijke taak van het ziekenhuis om zorg in urgente gevallen, mits spoedzorg, te 

leveren. Aantoonbare spoedzorg valt dus buiten de selectieve polis.  

48. Op welke wijze wordt de 45 minuten berekend?  

We berekenen de reistijd op basis van PC4 met de auto op basis van een reistijdenmatrix. 

We gebruiken hiervoor de reistijdenmatrix op PC4-niveau van ‘Geodan’. 

49. Wat is de door jullie ingeschatte reistijd van Centrum Den Helder naar 

ziekenhuis Hoorn? 

Volgens de reistijdenmatrix is de reistijd tussen Den Helder centrum (1781) en Dijklander 

Ziekenhuis in Hoorn (1624) 43 minuten. We gebruiken hiervoor de reistijdenmatrix op PC4-

niveau van ‘Geodan’. 

 

50. Wat is de door jullie ingeschatte reistijd van Texel naar ziekenhuis Hoorn? 

De Waddeneilanden vallen buiten de norm van 45 minuten reistijd.  

51. Is het verantwoord om een ziekenhuis dat geoormerkt is als ‘gevoelige locatie’ 

voor SEH en verloskunde mogelijk niet te selecteren? 

De aantoonbare acute c.q. spoedzorg en verloskundige zorg vallen buiten de selectieve 

polissen. Voor deze zorg kunnen verzekerden bij elk ziekenhuis terecht. 

52. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met een succesvol programma om 

aan volume afbouw te doen?  

Het is aan u om een aanbod te doen wat passend is voor uw ziekenhuis. Volumeafbouw  

heeft geen relatie met het inschrijven op deze inkoopprocedure van selectieve polissen.  

53. Wil Zilveren Kruis dan liever veel hogere volumes tegen een lagere prijs? Is dat 

niet contrair aan de principes in het hoofdlijnenakkoord? Is dit beleid wel in lijn 

met het algemene beleid van Zilveren Kruis om lagere volumes te wensen tegen 

een uitlegbare prijs (itt een zeer lage prijs)? 

Met het aanbieden van de selectieve polissen, geven we onze verzekerden een polis keuze 

tegen een scherpere prijs. Hiermee komen we de wensen van de verzekerden tegemoet. Dit 

heeft verder niets van doen met het hoofdlijnenakkoord en de volumediscussie.  

54. Hoe wordt er gecorrigeerd voor bijvoorbeeld hogere SES klasses die wij 

opereren in eenzelfde DOT als een ZBC of algemeen ziekenhuis, omdat wij 

bijvoorbeeld met onze level 1 traumazorg de neurochirurgische achtervang 

hebben geregeld? 

 Aantoonbare spoedzorg is uitgesloten van de selectieve polis. Volgens ons is er geen 

verschil in het verlenen van traumazorg bij een hoge of lage SES klasse. Wij zien hier geen 

probleem binnen de selectieve polissen.  



55. Is er een andere wijze om te selecteren, bijvoorbeeld op kwaliteit van zorg, of 

doelmatigheid? 

De kwaliteit van zorg is over het algeheel hoog. In deze inkoopprocedure is ervoor gekozen 

om te selecteren op de geboden korting van het ziekenhuis om zo in te spelen op de wensen 

van onze (toekomstige) verzekerden 

 

 


