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

  
Voor 2022 tot en met 2024 met mogelijke verlenging van een jaar tot en met 2025 houden we een 

nieuwe inkoopprocedure MSZ voor onze selectieve polissen  

De huidige overeenkomsten met de ziekenhuizen die geselecteerd zijn voor onze selectieve polissen lopen 

af. Ziekenhuizen kunnen zich voor de nieuwe inkoopprocedure inschrijven, zodat ze aangewezen kunnen 

worden als geselecteerd ziekenhuis voor onze selectieve polissen. De inkoopprocedure is inhoudelijk gelijk 

aan de vorige procedure. We selecteren ziekenhuizen voor de periode 2022, 2023 en 2024, met een 

mogelijke verlenging van een jaar tot en met 2025. 

2.  Wat willen we bereiken?  
 

We willen onze klanten een lage premie bieden in ruil voor een selectief aanbod ziekenhuizen  

Met onze selectieve polissen bieden we klanten die behoefte hebben aan een lage premie een keuze. Deze 

groep klanten accepteert dat ze voor planbare zorg bij een selectief aantal ziekenhuizen terecht kunnen. Ook 

accepteren zij een mogelijk langere reistijd. Deze klanten vinden 45 minuten reistijd acceptabel, waardoor wij 

met minder ziekenhuizen een landelijke dekking hebben. 

3.  Wie kunnen een overeenkomst krijgen?  
  

U kunt geselecteerd worden als u ook een reguliere overeenkomst MSZ heeft  

U dient te allen tijde in het bezit te zijn van een reguliere overeenkomst MSZ en te voldoen aan de 

inkoopspecificaties en kwaliteitseisen volgens het algemene inkoopbeleid. Deze kunt u vinden op onze 

website.  

 

De geselecteerde ziekenhuizen zijn gedurende drie tot vier jaar geselecteerd  

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

te kunnen bieden aan onze klanten. In geval van veranderde omstandigheden kunnen we besluiten na drie 

jaar opnieuw te contracteren. Wij informeren u daarover in het inkoopbeleid MSZ 2025.  

 

Samenwerking tussen ziekenhuizen is in uitzonderingsgevallen mogelijk 

Gezamenlijke aanbiedingen van twee of meer ziekenhuizen zijn alleen toegestaan als de samenwerking een 

juridische status kent of wanneer de samenwerking aantoonbaar per ingang van de overeenkomst, 1 januari 

2022, een juridische status zal hebben. Dit kunt u nader uitleggen en met relevante rechtsgeldige 

documenten aantonen. In een begeleidende mail of brief bij de aanbieding zien we deze informatie graag 

tegemoet.  

4.  Hoe bepalen wij onze tarieven?  
  

Wij bepalen onze tarieven op basis van het kortingspercentage waarmee u inschrijft 

Met geselecteerde ziekenhuizen komen wij lagere prijzen overeen voor de selectieve polis dan voor de 

reguliere polis. We willen ziekenhuizen stimuleren een aantrekkelijk aanbod te doen op prijs en onze klanten 

met een budgetpolis naar deze ziekenhuizen sturen. Wij vragen u daarom om een kortingspercentage1 aan 

te bieden op de tarieven die wij nog met u overeenkomen voor 2022, 2023, 2024 en mogelijk 20252. De 

producten waarop het kortingspercentage van toepassing is vallen onder het reguliere omzetplafond. We 

houden bij het vaststelling van de omzetplafonds 2022 rekening met eventuele wijzigingen in selecties van 

ziekenhuizen voor onze verzekerden met een selectieve polis. 

  

 

 
1 Een negatief kortingspercentage is niet toegestaan. Een korting van nul is wel toegestaan. 

 2 Het kortingspercentage wordt meerjarig vastgezet en is niet onderhandelbaar in de reguliere contractering voor 
het volgende jaar. 



5.  Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?  
  

Per provincie selecteren we een minimum aantal ziekenhuizen om aan onze zorgplicht te voldoen 

In onderstaande tabel staat het minimum aantal ziekenhuizen per provincie. In bijlage 2 ziet u in welke 

provincie welk ziekenhuis meedingt. Op basis van deze minima voldoen wij naar verwachting aan onze 

zorgplicht. Wij houden ons na afloop van de selectieprocedure het recht voor om extra ziekenhuizen bij te 

selecteren als dat naar ons oordeel nodig is om te voldoen aan onze zorgplicht.3   

 

Provincie
  

Aantal 

Zuid-Holland 8 

Noord-Holland 5 

Noord-Brabant 5 

Gelderland 4 

Limburg 2 

Overijssel 2 

Friesland 2 

Utrecht 2 

Groningen 1 

Drenthe 1 

Zeeland 1 

Flevoland 1 
 

 
   

Wij kunnen vanwege 2 redenen ziekenhuizen extra selecteren 

1. Er wonen binnen het adherentiegebied van het ziekenhuis een te groot aantal verzekerden 

(ongeveer 15.000 of meer) met een selectieve polis. Als we u als extra ziekenhuis aanwijzen, geldt 

hiervoor de korting die u heeft aangeboden in de procedure.  

2. De reis voor de klant is langer dan 45 minuten. Als wij voor onze klanten hier niet aan voldoen, 

contracteren we ziekenhuizen bij.  

6.  Hoe ziet het contracteringsproces eruit?  
  

Tot en met 1 mei kunt u vragen sturen 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze inkoopprocedure, kunt u deze tot en met 1 mei aan ons 

sturen. U kunt uw vragen sturen naar inkoopselectievepolissen@zilverenkruis.nl. Op 15 mei publiceren we 

alle vragen en onze antwoorden op onze website. 

 

U kunt zich tot en met 15 juni inschrijven als ziekenhuis voor onze klanten met een selectieve polis  

Wij selecteren ziekenhuizen op de laagste absolute prijs na verrekening van korting.4 De prijs wegen we 

ten opzichte van het lokale productievolume. De selectie en verrekening van korting vinden plaats over 

uitsluitend het vrije segment (B segment) binnen de productie5. Deze basis doet recht aan gelijke kansen 

op selectie, ongeacht het ziekenhuisprofiel.  

 

 

 

 

 

 
3 Voor de selectieprocedure wordt uitgegaan van het aantal verzekerden in 2021. In februari 2022, 2023 en 2024 
en optioneel ook in 2025 toetst Zilveren Kruis de toegankelijkheid van zorg op basis van het aantal verzekerden in 
het nieuwe jaar. Dit kan hooguit leiden tot selectie van een extra ziekenhuis, nooit tot het deselecteren van een al 
geselecteerd ziekenhuis. 
4 De selectie wordt gemaakt op basis van de prijslijsten in de structuur RZ21b. Wanneer niet alle prijslijsten van 
2021 dubbelzijdig geaccordeerd zijn, behouden we de optie om de prijslijsten van 2020 te gebruiken.  
5 DBC’s gekenmerkt als B segment 2021 in de Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige producten per 1 
januari 2021 van de NZa.  
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Wij nodigen u uit om een prijsvoorstel te doen als u wilt meedoen aan de inkoopprocedure 

Dit kan in de vorm van een kortingspercentage op de integrale prijzen voor het B segment en overige 

producten in 2022. Als u geen interesse heeft, verzoeken wij u om ons dit schriftelijk te laten weten. In 

bijlage 3 vindt u het format voor het aanbiedingsformulier. Dit formulier graag volledig ingevuld versturen 

aan inkoopselectievepolissen@zilverenkruis.nl.  

 

Wij selecteren de ziekenhuizen op basis van drie stappen: 

1. Zilveren Kruis rangschikt de ziekenhuizen per provincie op basis van het laagste prijsniveau over het B 

segment na verrekening van de aangeboden korting.  

2. Per provincie selecteren we het minimum aantal ziekenhuizen op basis van het laagste prijsniveau.  

3. We selecteren extra ziekenhuizen als we niet aan de norm van 45 minuten reistijd voldoen of wanneer er 

meer dan 15.000 verzekerden in het adherentiegebied wonen.  

 

Uiterlijk 6 september 2021 informeren wij u of u geselecteerd bent  

We motiveren de reden van toewijzing of afwijzing in een schriftelijke terugkoppeling. Aan de inhoud van 

de motivering kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Uiterlijk 12 november informeren wij onze klanten over de nieuwe selectie van ziekenhuizen 

Onze klanten willen weten op welk zorgaanbod zij mogen rekenen voordat zij een polis afsluiten. De 

klanten die reeds een selectieve polis hebben, informeren wij actief over de wijzigingen ten opzichte van 

2021.  

7.  Hoe ziet de planning voor contractering eruit?  
  

Datum  Onderwerp  
1 april 2021  Publicatie inkoopbeleid  
2 april t/m 1 mei 2021 U heeft de mogelijkheid vragen in te sturen 
15 mei 2021 Publicatie nota van inlichtingen  
16 mei t/m 15 juni 2021  U heeft de mogelijkheid tot inschrijven 
6 september 2021 Bekendmakinggeselecteerde ziekenhuizen 
12 november 2021  Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg  
1 januari 2022 Ingangsdatum overeenkomst 

 

8.  Hoe gaan we om met Naleving & Controle?   
  

De aangeboden korting wordt direct verwerkt bij het betalen van de declaraties. Dit betekent dat u 100% 
van het gecontracteerde tarief volgens de reguliere overeenkomst declareert. En vervolgens een deel van 
het gedeclareerde bedrag ontvangt, conform de kortingsafspraak. Het resterende bedrag kunt u niet bij de 
klant in rekening brengen.  

9.  Welke onderwerpen zijn voor u ook interessant?  
  

Voor u is het inkoopdocument voor medisch specialistische zorg ook interessant. Deze onderwerpen en 

meer vindt u op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid.  

10. Waar vindt u aanvullingen en wijzigingen? 
  

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2021. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen 
komen. Houd u dit zelf goed in de gaten!  

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

inkoopbeleid.  

11. Heeft u nog vragen?   
  

Neem gerust contact met ons op. Kijk voor alle contactmogelijkheden op 
zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact. 
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Bijlage 1  
Juridische aspecten 

 

Wanneer eindigt een overeenkomst voor de selectieve polis tussentijds? 

De overeenkomst voor de selectieve polissen is een artikel binnen de reguliere overeenkomst en is daar 

onlosmakelijk mee verbonden. Dit houdt ook in dat als reguliere overeenkomst om wat voor reden dan ook 

(tussentijds) eindigt, de overeenkomst van de selectieve polissen eveneens (tussentijds) eindigt. Hetzelfde 

geldt indien een ziekenhuis in 2022 wel maar in 2023, 2024 of 2025 niet in aanmerking  komt voor een 

reguliere overeenkomst; ook dan zal deze overeenkomst op dezelfde datum van rechtswege eindigen als  

de beëindigingsdatum van de reguliere overeenkomst.  

 

Indien een overeenkomst voor de selectieve polissen eindigt, staat het Zilveren Kruis vrij om aanvullende 

(vormen van) zorg in te kopen bij reeds geselecteerde ziekenhuizen of bij nog niet geselecteerde 

ziekenhuizen. Zilveren Kruis is daar echter niet toe verplicht. Zilveren Kruis kan bij het bijcontracteren 

aansluiting zoeken bij de rangorde die volgt uit deze inkoopprocedure, maar zij is daar evenmin toe 

verplicht. Bijcontractering geschiedt in beginsel tegen het in deze inkoopprocedure geoffreerde 

kortingspercentage. 

 

Onduidelijkheden, bezwaren en onjuistheden? 

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks (vermeende) tegenstrijdigheden of 

onvolkomenheden tegenkomen, dan verzoekt Zilveren Kruis u om deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

1 juni 2021 (zijnde twee weken voor uiterlijke inschrijfdatum) aan Zilveren Kruis kenbaar te maken met 

opgave van de correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. 

 

Ook eventuele bezwaren tegen (delen van) dit document (bijvoorbeeld over criteria, termijnen, werkwijze) 

dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 juni 2021 schriftelijk kenbaar te maken, waarbij u duidelijk dient 

te vermelden dat het om een bezwaar gaat en niet om een (verduidelijkings)vraag. 

 

Van u wordt op dit punt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat u geen rechtsgeldig beroep 

meer kan doen op onvolkomenheden, bezwaren of tegenstrijdigheden die door u niet binnen de hiervoor 

genoemde termijn aan de orde zijn gesteld. Ten aanzien van deze onvolkomenheden, bezwaren of 

tegenstrijdigheden heeft u dan uw rechten verwerkt. 

 

Geen aanbestedingsprocedure 

Zilveren Kruis is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 of de Europese 

aanbestedingsrichtlijnen. De onderhavige inkoopprocedure is dan ook geen aanbestedingsprocedure zoals 

bedoeld in de aanbestedingsregelgeving en de Aanbestedingswet 2012 is dan ook uitdrukkelijk niet van 

toepassing. De rechtsrelatie tussen gegadigden en Zilveren Kruis wordt uitsluitend beheerst door de 

precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, waarbij er uitdrukkelijk op wordt gewezen dat die 

precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid in dit geval niet wordt ingevuld door de 

aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen. 

 

Voorbehouden 

Zilveren Kruis behoudt zich, zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoedingsplicht te zijn 

gehouden, in ieder geval  het recht voor: 

- de inkoopprocedure tussentijds, al dan niet tijdelijk dan wel definitief, al dan niet gedeeltelijk, op grond 

van voor Zilveren Kruis moverende redenen te schorsen, in gewijzigde vorm door te zetten, of af te 

breken, waaronder mede wordt verstaan externe omstandigheden als overheidsbeslissingen of 

gerechtelijke uitspraken; 

- het nemen van besluiten of treffen van maatregelen voor situaties die tijdens de publicatie van dit 

document niet bij Zilveren Kruis bekend waren of die Zilveren Kruis niet kon voorzien; 

- de tijdsplanning te wijzigen; 

- tussentijds in onderhandeling te treden met een ziekenhuis over de omzetplafonds of andere 

budgetafspraken; 

- indien wijziging van regelgeving en/of overheidsbeleid, waaronder de bekostigingssystematiek van 

ziekenhuiszorg voor de jaren 2022-2025, daartoe noopt, de inhoud van de inkoopprocedure aan te 

passen. 



 

Indien u inschrijft voor een overeenkomst voor de selectieve polissen, wordt u geacht onvoorwaardelijk te 

hebben ingestemd met alle voorwaarden die genoemd zijn in dit document. 

 

Niet geselecteerde ziekenhuizen 

Ziekenhuis en zorgverzekeraar hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het voorkomen 

van situaties waarin klanten onverwacht geconfronteerd worden met een rekening. Zilveren Kruis 

informeert klanten over het gecontracteerde zorgaanbod.  

 

Ook u heeft een rol in de informatievoorziening. Vóór de start van het verlenen van planbare zorg dient het 

gecontracteerde ziekenhuis, niet zijnde een voor de selectieve polis geselecteerd ziekenhuis, de klant 

afdoende te informeren over de aard van de te leveren zorg en ook over eventuele kosten van 

behandeling. Het ziekenhuis kan controleren welke polis de verzekerde heeft. Als de verzekerde een 

selectieve polis heeft afgesloten, informeert het ziekenhuis de verzekerde dat het ziekenhuis niet is 

gecontracteerd voor het verlenen van de betreffende zorg. Als verzekerde en ziekenhuis besluiten over te 

gaan tot behandeling, ontvangt de verzekerde een lagere vergoeding. Wij adviseren het ziekenhuis 

schriftelijk vast te leggen dat de verzekerde gebruikt maakt van niet-gecontracteerde zorg en akkoord gaat 

met een vergoeding op basis van de polisvoorwaarden, met mogelijk een eigen bijdrage.  

 

Uitzonderingen vormen spoedzorg, zorg na een tertiaire verwijzing, verloskundige zorg, BVO darmkanker 

en OVP’s waaronder laboratoriumonderzoek (eerstelijns diagnostiek) en prostaatkankeroperaties. Deze 

zorg wordt volledig vergoed, ook als het ziekenhuis niet is gecontracteerd voor het verlenen van zorg aan 

klanten met een  selectieve polis. Let wel, dit is van toepassing mits er een tariefafspraak bestaat tussen 

het ziekenhuis en Zilveren Kruis op basis van een reguliere overeenkomst voor medisch specialistische 

zorg. 

 

Verzekerden jonger dan 18 jaar zijn ongeacht de polis van hun ouders verzekerd volgens de voorwaarden 

van de reguliere polis. Dit voorkomt dat kinderen ongewild te maken krijgen met de restricties van een 

polis die ouders voor zichzelf kiezen 

  



Bijlage 2  
Wie dingt mee in welke provincie? 

 

Noord-Holland 

Noordwest Ziekenhuisgroep, Bovenij, Amstelland, Rode Kruis Ziekenhuis, Tergooi, Zaans Medisch 

Centrum, Spaarne Gasthuis, OLVG, Dijklander Ziekenhuis.  

 

Zuid-Holland 

Lange Land, IJsselland, Groene Hart Ziekenhuis, Haga Ziekenhuis, Ikazia, Albert Schweitzer Ziekenhuis, 

Alrijne, SFVG, Rivas, HMC, Van Weel Bethesda, Reinier de Graaf, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse.  

 

Gelderland 

Gelderse Vallei, Slingeland, Gelre, Sint Jansdal, Rivierenland, Rijnstate, Beatrix Ziekenhuis, Canisius 

Wilhelmina 

 

Noord-Brabant 

Bernhoven, Catharina, Amphia, Pantein, St. Anna, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden 

Ziekenhuis, Bravis, Maxima, Elkerliek 

 

Overijssel 

Saxenburgh Medisch Centrum, Ziekenhuisgroep Twente, Deventer Ziekenhuis, Isala, Medisch Spectrum 

Twente 

 

Friesland 

Tjongerschans, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Antonius Ziekenhuis Sneek 

 

Drenthe 

Treant, Wilhelmina 

 

Limburg 

Viecuri, Laurentius, Zuyderland Ziekenhuis, Sint Jans Gasthuis 

 

Utrecht 

Diakonessenhuis, Antonius Ziekenhuis, Meander Medisch Centrum 

 

Groningen 

Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuisgroep 

 

Flevoland 

Flevoziekenhuis 

 

Zeeland 

Zorgsaam Ziekenhuis, Admiraal de Ruijter Ziekenhuis. 

 

  



Bijlage 3  
Aanbiedingsformulier selectieve polissen 2022 – 2025 
Inkoopprocedure aanvullend op de reguliere overeenkomst 
voor medisch specialistische zorg 

Geselecteerde ziekenhuizen zijn gedurende 3 tot 4 jaar aangewezen voor het verlenen van zorg aan 
klanten met een selectieve polis. Met geselecteerde ziekenhuizen komen wij lagere prijzen overeen 

dan voor de reguliere polis.  

Wij vragen u daarom om een kortingspercentage aan te bieden op de tarieven die wij nog met u 
overeenkomen voor 2022, 2023 en 2024 en optioneel 20251.  

Retourneert u dit formulier hiertoe uiterlijk 15 juni 2021 aan inkoopselectievepolissen@zilverenkruis.nl. 

6 september 2021 informeren wij u of u geselecteerd bent. 

Het ziekenhuis, 

Naam instelling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
AGB:  

 

Maakt kenbaar: 

Notie te hebben genomen van de selectieprocedure voor selectief gecontracteerd ziekenhuis voor 

verzekerden met een Selectief polis in 2022, 2023 en 2024 en optioneel 2025. Hiertoe biedt het 
ziekenhuis een korting op de overeengekomen tarieven voor 2022, 2023 en 2024 en optioneel 2025 
van:    ,    % als afslag op het integrale tarief per product  behorend tot het vrije segment (B-segment). 

 

Naam:  
Functie:  
Datum:  

 

Handtekening: 

  

 
1 Als u geen kortingspercentage aan wilt bieden, kunt u inschrijven tegen 0% korting. Als u niet in aanmerking wilt komen om 
geselecteerd te worden voor de selectieve polissen, kunt u uitgesloten worden van verdere deelname aan de procedure. Wilt u 
ons dit voor 15 juni 2021 schriftelijk laten weten? 
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Bijlage 4 
Concept artikel aanvullend op de reguliere overeenkomst 
 

Artikel Behandeling Verzekerden met een Selectieve polis door gecontracteerde aanbieder 

(Optioneel, voor gecontracteerde Ziekenhuizen) 

1. De Zorgaanbieder heeft voor 2022, 2023, 2024 en optioneel 2025 een overeenkomst voor het 
verlenen van Zorg aan Verzekerden met een Selectieve polis. 

2. Voor Verzekerden met een Selectieve polis zijn de partijen een korting overeengekomen op de 

reguliere integrale Tarieven voor de DBC’s zoals opgenomen in de VECOZO prijslijst die behoren tot 
het B-segment, zoals vastgesteld door de NZa. Het percentage is van toepassing in 2022, 2023, 2024 

en optioneel 2025. Uitgesloten voor het verrekenen van korting zijn: 

a. alle DBC’s die behoren tot het gereguleerde segment, door de NZa gelabeld als A-segment voor 
het betreffende jaar dat de behandeling is gestart. 

b. Spoedzorg, Zorg na een Tertiaire verwijzing en zorgproducten die zijn uitgezonderd van selectieve 

inkoop waaronder verloskundige Zorg, BVO darmkanker, prostaatkankeroperaties, WBMV-Zorg en 
overige producten (OVP’s). Deze lijst is ook te vinden op de website van Zilveren Kruis. 

3. Het overeengekomen kortingspercentage bedraagt: … procent.  
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