Inkoopbeleid stoppen met roken voor landelijke aanbieders
1.

Wat zijn de voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst?

U kunt een overeenkomst met Zilveren Kruis sluiten voor het aanbieden van Stoppen met rokenbegeleiding
U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:







U biedt een Stoppen met Roken-programma aan dat voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen
(CBO richtlijn behandeling van tabaksverslaving herziening 2009 en Zorgmodule Stoppen met Roken
en aanbevelingen uit de herziene richtlijn tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning
2016);
U past het stepped care principe toe: eerst alleen gedragsmatige ondersteuning. Als dit niet voldoende
effectief is, dan in combinatie met nicotine vervangende middelen. Als dit niet effectief is, mag u
starten met geneesmiddelen;
U heeft de regierol van het gehele programma: de gedragsmatige en farmacologische ondersteuning;
U voldoet aan de opleidingseisen die zijn vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Deze zijn
te vinden op www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.

De verzekerde mag één keer per kalenderjaar aanspraak maken op Stoppen met Roken-begeleiding
Dit vergoeden wij vanuit de basisverzekering. U stelt voordat u een programma start vast of de verzekerde in
het lopende kalenderjaar al aanspraak heeft gemaakt op vergoeding voor Stoppen met Roken-begeleiding. Als
dit het geval is, maakt u duidelijk aan de verzekerde dat er nu geen vergoeding mogelijk is voor Stoppen met
Roken-begeleiding. Als u er samen voor kiest om wel een programma te starten, krijgt u de kosten niet
vergoed.

2.

Hoe bepalen wij onze tarieven?

Wij spreken met u een tarief af per deelnemer aan het Stoppen met Roken-programma
Dit tarief heeft betrekking op de gedragsmatige ondersteuning van het programma. Als het noodzakelijk is, kunt
u aanvullend hierop farmacologische ondersteuning inzetten. De farmacologische ondersteuning kopen wij
apart in en valt niet onder dit tarief.
Stoppen met Roken-begeleiding is ook onderdeel van ketenzorgprogramma’s
Als de verzekerde in een ketenzorgprogramma (DM 2, CVRM en/of COPD) zit, waarin Stoppen met Rokenbegeleiding integraal is opgenomen, dan kunt u deze begeleiding niet apart declareren. De begeleiding voor
Stoppen met Roken betalen wij dan via het integrale ketentarief.

3.

Hoe dient u uw aanvraag in voor het sluiten van een overeenkomst?

Heeft u in 2017 een overeenkomst Stoppen met Roken met Zilveren Kruis gesloten?
U ontvang eind augustus een voorstel voor een nieuwe overeenkomst met een looptijd van één jaar.
Heeft u in 2017 geen overeenkomst en wilt u die graag afsluiten voor 2018?
Neemt u dan per mail contact op via zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl en beantwoordt u de volgende
vragen:

Bent u opgenomen in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken?

Biedt u een in het register opgenomen programma aan?

Is het programma dat u aanbiedt stepped care?

Wat is het totaaltarief inclusief BTW voor het programma dat u wilt aanbieden?

Bent u in het bezit van een agb-code 48?
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U stuurt ook een beknopte presentatie of beschrijving mee van het Stoppen met Roken-programma dat u
aanbiedt. Een inkoper van Zilveren Kruis neemt vervolgens uw aanvraag in behandeling en neemt daarover
contact met u op.

4.

Hoe declareert u?

Dit staat beschreven in het declaratieprotocol 2018 en kunt u vinden op de website van Zilveren Kruis.

5.

Hoe gaan we om met Naleving & Controle?

Naleving en controle is een verantwoordelijkheid en kernactiviteit van een zorgverzekeraar: Zilveren Kruis
controleert of de zorg die wij vergoeden ook feitelijk en terecht is geleverd. We maken hierbij onderscheid in
controles op de overeenkomst die we sluiten met zorgaanbieders (naleving) en controles die voortkomen uit
wettelijke vereisten (formele en materiële controle).

Disclaimer
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit document aan te brengen, als na publicatie van dit document
maatregelen door de overheid en NZa worden genomen die van invloed zijn op de inhoud van dit document. Dit geldt ook voor
wijzigingen in de Zvw-aanspraken of wijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht.
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