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Versie Publicatiedatum Belangrijkste wijzigingen 

1.0 1 april 2021 - 
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gezamenlijke stichting van zorgverzekeraars’. Deze 
verwoording was onjuist. 
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1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2021? 
 

Het recht op nacalculatie zal voor een aantal add-ongeneesmiddelen afhangen van de mate waarin u een 

doelmatig zorgvolume levert. 

 

Ontwikkelingen coronavirus  

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

deze ontwikkelingen onverhoopt gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022 dan informeren wij u 

daarover. Kijk voor meer informatie op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid  

 

2. Wat willen wij bereiken? 
 

Onnodige medicalisering en uitgavenstijging gaan wij tegen 

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

daarvoor zo min mogelijk premie betalen. Speerpunten zijn voor ons dan ook het tegengaan van onnodige 

medicalisering en het beheersen van uitgaven. Vanuit dat oogpunt stimuleren wij doelmatigheid en 

organiseren wij tegenwicht aan de machtspositie van farmaceuten. Wij zoeken steeds meer de 

samenwerking met andere zorgverzekeraars, uiteraard binnen de mededingingsregels. 

 

Hierna leest u wat dit betekent voor u. 

  

 

3. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 
 

Als u een MSZ-overeenkomst heeft, krijgt u een addendum 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. 

 

Voor betere kwaliteit kopen wij sommige geneesmiddelen alleen in bij gespecialiseerde centra  
Add-ongeneesmiddelen zijn vaak bestemd voor 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 kwaliteitsgericht inkopen van geneesmiddelen. 

 

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 zorg thuis’, evenals 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 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie.  

 

 

4. Hoe bepalen wij onze tarieven? 
 

Ons beleid met referentietarieven zetten wij voort 

Onze referentietarieven zijn in september 2021 opvraagbaar. De hoogte van onze referentietarieven is niet 

onderhandelbaar. Als de maximumprijzen wijzigen op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP), 

kan dit effect hebben op onze referentietarieven.  

 
  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie
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Samen met andere zorgverzekeraars maken wij meer afspraken over dure geneesmiddelen  

Over steeds meer dure geneesmiddelen onderhandelen wij samen met andere zorgverzekeraars. Dit doen 

wij om behandelingen betaalbaar en toegankelijk te houden. Deze samenwerking is getoetst aan wet- en 

regelgeving. 
 
 

5. Hoe bepalen wij hoeveel zorg wij inkopen? 
 

U krijgt prijzen en volumes 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. Bij het vaststellen van het volume houden wij rekening met 

demografische ontwikkelingen. 

 

Volumeoverschrijdingen financieren wij via nacalculatie en daar stellen wij voorwaarden aan  

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

volumeoverschrijdingen grotendeels van u over. Nacalculeren doen wij op clusterniveau. In 2022 zullen wij 

de nacalculatie voor een aantal geneesmiddelen baseren op de mate waarin u doelmatig presteert. 

 

De volgende voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor nacalculatie: 

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

lagere verwachte omzet krijgt u een plafondafspraak met de geldende referentietarieven en zonder 

nacalculatie en 

 U levert tijdig in het tweede kwartaal juiste en betrouwbare prognose- en realisatiecijfers aan over 

het voorschrijven en afleveren van add-ongeneesmiddelen in 2021 en  

 U schrijft doelmatig add-ongeneesmiddelen voor. Aan nacalculatie op een aantal specifieke 

geneesmiddelen stellen wij gerichte doelmatigheidseisen. Verduidelijking hiervan zullen wij uiterlijk 

medio juli toelichten via uw contactpersoon. 

 

Ook in 2022 blijven wij inzetten op doelmatigheid 

Naast de hierboven genoemde verbinding tussen nacalculatie en doelmatige inzet van geneesmiddelen, 

bespreken wij met een aantal zorgaanbieders doelmatigheid op basis van spiegelinformatie. Met sommige 

zorgaanbieders maken wij aanvullende afspraken over doelmatig voorschrijven. Daarnaast zullen wij ons 

inspannen om doelmatigheid te bevorderen via Treatmeds. 
 
 

6. Hoe ziet het contracteringsproces eruit? 
 

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april 2021 

Op 1 april 2021 is ons inkoopbeleid beschikbaar. U kunt uw vragen stellen aan onze inkopers. Zij lichten het 

beleid graag aan u toe. 

 

U kunt de financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen opvragen vanaf 15 oktober 2021 

De financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen kunt u opvragen via uw contactpersoon. Deze zal ook 

beschikbaar komen via het zorgverlenersportaal.  

 

Wij kopen de zorg in via een digitale contracteerprocedure  

Met alle zorgaanbieders 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. 

 
 

https://www.zorgverlenersportaal.nl/
https://www.vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen/
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7. Hoe ziet de planning voor contractering eruit? 
 

datum onderwerp 

1 april 2021 Publicatie inkoopbeleid 

15 oktober 2021 Financiële deelafspraak en prijslijst opvraagbaar 

 
 

8. Hoe gaan wij 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 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). Om rechtmatigheid en doelmatigheid te bevorderen, deelt Zilveren Kruis 

spiegelinformatie met zorgaanbieders. Naast inzicht in hun declaratiegedrag, krijgen zij hiermee de 

mogelijkheid om eventuele foutieve of afwijkende declaraties vroegtijdig te corrigeren. Daarnaast krijgt de 

zorgaanbieder de gelegenheid te verbeteren door bijvoorbeeld aanpassingen te doen in processen en/of 

beleid. Bij onvoldoende verbetering kan overgegaan worden tot controle. 

 

We maken in onze controleprocessen de beweging naar voorafgaand spiegelen 

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. Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant? 
 

- Medisch Specialistische Zorg (MSZ algemeen) 

- Extramurale farmacie 
 

Deze onderwerpen en meer vindt u op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid. 
 

 

10. 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 goed in de gaten! 

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

 

 

11. Heeft u nog vragen?  
 

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

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. 

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