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1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019- 
2020? 

 
Zilveren Kruis continueert het beleid regiefunctie complexe wondzorg 2019-2020. We hebben hierin enkele 

aanscherpingen aangebracht: 

1. Naast verkorting van de genezingsduur van complexe wonden, richten wij ons in 2021-2022 in het 

bijzonder op samenwerking met andere (keten)partners en de scholingsfunctie van gecontracteerde 

aanbieders. 

2. Om kwaliteit en doelmatigheid te waarborgen, bieden wij alleen zorgaanbieders een overeenkomst aan 

die in 2019 aantoonbaar voor meer dan 30 cliënten de regiefunctie complexe wondzorg hebben ingezet. 

3. We richten ons specifiek op gecontracteerde zorgaanbieders wijkverpleging voor de uitvoering van de 

regiefunctie complexe wondzorg, omdat die past in onze visie op de juiste zorg op de juiste plek.  

 

2. Wat willen we bereiken? 
 

In afgelopen 4 jaar hebben we met het inkoopbeleid regiefunctie complexe wondzorg stappen gezet in de 

verbetering van wondzorg 

Op 31 december 2020 eindigen de huidige overeenkomsten Integrale Wondzorg. Met het inkoopbeleid 

Regiefunctie complexe wondzorg 2021 – 2022 bouwen wij inhoudelijk voort op de ingezette ambitie en al bereikte 

resultaten. 

 

Met het inkoopbeleid regiefunctie complexe wondzorg verkorten we de genezingsduur en stimuleren we de 

juiste zorg op de juiste plek 

De schatting is dat er in Nederland tussen de 400.000 en 500.000 wonden zijn waarbij, na beoordeling en start 

behandeling, de genezingstendens onvoldoende is. Dit noemen we complexe wonden1. Zilveren Kruis zet zich in 

om de kennis en kunde van wondzorg in Nederland te verhogen en daarmee de genezingstermijn te verkorten. Dit 

draagt bij aan een betere kwaliteit van leven en verlaging van de zorgkosten. We werken daarbij intensief samen 

met huisartsen, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen en expertisecentra. 

 

Zilveren Kruis stimuleert de opzet en doorontwikkeling van de integrale wondzorgketen in de regio. Verschillende 

zorgaanbieders werken daarin samen om goede en doelmatige wondzorg te leveren. Binnen de keten worden, op 

basis van stepped care, afspraken gemaakt over signalering, triage, verwijzing, diagnostiek en behandeling. Per 

regio kan de keten verschillen op basis van de lokale infrastructuur. Uitgangspunt is dat de zorg door generalisten 

wordt uitgevoerd waar mogelijk en specialistisch waar nodig. Om de wondzorg te verbeteren biedt Zilveren Kruis, 

ook in 2021 en 2022, de mogelijkheid tot de inzet van een wondregisseur. De wondregisseur kan worden ingezet, 

ter beoordeling van de (behandelend)arts of verpleegkundig specialist,  indien er onvoldoende genezingstendens 

zichtbaar is. Deze regisseur stelt het behandelplan op en maakt afspraken met de betrokken behandelaar en 

zorgaanbieder(s). De wondregisseur heeft daarmee een centrale positie in de wondzorgketen. 

 

Zilveren Kruis stimuleert deze doelstelling door in het inkoopbeleid regiefunctie complexe wondzorg in te zetten op 

onderstaande 3 punten: 

1. Het wegnemen van knelpunten in de keten door: 

a. een regierol te creëren die tijdens het zorgtraject de voortgang bewaakt. 

b. expertise in de wondzorgketen verhogen (vroegtijdige signalering, triage, behandeling en 

verpleging/verzorging van de wond). 

2. Verpleging en verzorging van de complexe wond vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie; 

3. Digitale monitoring van de complexe wond(zorg). De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van 

zorg, binnen de keten, te verbeteren.  

 

 
1 Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg, 2018 
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Door een goede afstemming met de verwijzer, en in voorkomend geval met de uitvoerende zorgaanbieder(s) 

wijkverpleging, kan het aantal zorgverleners in de thuissituatie beperkt blijven. 

 

Samen met De Friesland maken wij afspraken met zorgaanbieders   
De Friesland koopt de zorg voor klanten van Zilveren Kruis in Friesland in. In de rest van Nederland koopt Zilveren 

Kruis de zorg voor klanten van Zilveren Kruis en De Friesland in. Levert u de regiefunctie complexe wondzorg 

in Friesland, dan verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid van De Friesland.  

 

Hierna leest u wat dit betekent voor u 

 

3. Wie kunnen een overeenkomst krijgen? 
 

Wij kopen de regiefunctie complexe wondzorg in bij zorgaanbieders die voldoen aan de volgende 

voorwaarden 

1. De zorgaanbieder heeft in 2019 bij minimaal 30 Zilveren Kruis2 verzekerden de regiefunctie complexe 

wondzorg ingezet per jaar, exclusief de zorg die u levert in de gemeenten die onder Zorg in de Wijk 

vallen3. Bent u een gecontracteerde aanbieder Zorg in de Wijk en levert u de regiefunctie complexe 

wondzorg onder het Zorg in de Wijk tarief waardoor u het minimaal aantal cliënten niet haalt, dan komt 

u ook in aanmerking voor een overeenkomst. 

2. De zorgaanbieder dient vooraf een beleidsplan te overleggen waarin wordt aangegeven hoe de 

zorgaanbieder de scholing van complexe wondzorg in de regio invult (gaat invullen). 

3. De zorgaanbieder beschikt over een aantoonbaar regionaal netwerk van samenwerkingspartners in de 

eerste lijn en tweede lijn. Het gaat hierbij minimaal om de volgende partijen: 

• eerste lijn; huisartsen, paramedici, zorgaanbieders wijkverpleging en indien aanwezig een 

Wond Expertise Centrum; 

• tweede lijn: ziekenhuizen en WEC’s; 

• hulpmiddelenleverancier; 

• medisch speciaalzaak en/of apotheek. 

4. Er dient gewerkt te worden conform de (landelijke en/of regionaal) geldende richtlijnen en 

kwaliteitskaders op het gebied van complexe wondzorg zoals de kwaliteitsstandaard organisatie van 

wondzorg. Er zijn daarnaast diverse richtlijnen4 ontwikkeld of in ontwikkeling, waarbij Zilveren Kruis 

ervan uitgaat dat de zorgaanbieder de richtlijnen hanteert die voor zorgaanbieders leidend zijn. 

5. Als zorgaanbieder kunt u aantonen dat de beroepsoefenaar(s), die de regiefunctie uitoefenen, 

minimaal zijn opgeleid als wondverpleegkundige5, verpleegkundig specialist met ervaring in de 

complexe wondzorg of wondconsulent6. Indien de regiefunctie wordt uitgevoerd door een 

wondverpleegkundige7 dient een verpleegkundig specialist met ervaring in de complexe wondzorg of 

wondconsulent te allen tijde beschikbaar te zijn ter consultatie en afstemming. Deze expertise is 

geborgd bij de zorgaanbieder. Zilveren Kruis kan jaarlijks een controle op de registratie van de 

beroepsoefenaar uitvoeren. De verpleegkundig specialist of wondconsulent heeft als extra kerntaken 

het toepassen van evidence-based wondzorg, het overdragen van kennis en expertise en de 

coördinatie van wondbehandeling in de keten. 

6. Het team van beroepsoefenaars, die de regiefunctie uitoefent, bestaat uit minimaal 3 personen. 

7. De regiefunctie wordt alleen ingezet na beoordeling van de (behandelend) arts of verpleegkundig 

specialist. Deze beoordeling is, (vormvrij) terug te vinden in het dossier. 

 
2 Zilveren Kruis inclusief aanverwante labels (uzovi): Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), OZF (3314), Avéro Achmea (3329), 

FBTO (3351), De Friesland (3358) en One Underwriting Health (8971).  
3 In een aantal gemeenten koopt Zilveren Kruis wijkverpleging in middels de inkoopprocedure Zorg in de Wijk. Zorg die u heeft 
geleverd in deze gemeenten valt niet onder uw overeenkomst wondzorg 2019 en 2020.  
4 Zoals de richtlijn wondzorg NHG, richtlijn Wondzorg WCS, richtlijn wondzorg NVP, etc.  
5 Opleiding tot Wondverpleegkundige door Platform Woundcare en WCS-Nederland erkend en geaccrediteerd door de V&VN.  
6 Opleiding tot wondconsulent aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.  
7 Opleiding tot Wondverpleegkundige door Platform Woundcare en WCS-Nederland erkend en geaccrediteerd door de V&VN.  
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8. U levert elk half jaar (juli en januari) de uitkomstregistratie aan bij Zilveren Kruis. Deze rapportage is 

op geaggregeerd niveau, zodat individuele gegevens van verzekerden niet herleidbaar zijn. De 

uitkomstregistratie is te vinden op de website van Zilveren Kruis.  

9. U voert jaarlijks patiënttevredenheidsonderzoek uit en overlegt deze resultaten jaarlijks aan Zilveren 

Kruis. Deze kunt u verzenden naar zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl.  

 

Wij kopen de regiefunctie complexe wondzorg 2021-2022 in bij zorgaanbieders die wij ook contracteren voor 

wijkverpleging in 2020. Indien u als zorgaanbieder in 2020 geen wijkverpleging levert maar wel een overeenkomst 

2019-2020 voor de regiefunctie complexe wondzorg heeft gehad bij Zilveren Kruis, dan kunt u zich via dit 

contactformulier melden.  

 

Wij sluiten een overeenkomst voor 2 jaar. Indien u op basis van historie niet kunt aantonen dat u minimaal 30 

verzekerden van Zilveren Kruis de regiefunctie complexe wondzorg per jaar aanbiedt, dan krijgt u een 

overeenkomst van 1 jaar waarbij Zilveren Kruis de mogelijkheid heeft tot verlenging met nog 1 jaar. 

 

Voldoet u gedurende de looptijd van het contract niet aan bovenstaande eisen, dan houden wij ons het recht voor 

om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.  

 

Invoering nieuwe wet kan gevolgen hebben  

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) wordt naar verwachting (deels) vervangen door de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Wtza). Op het moment van publicatie van dit inkoopbeleid is nog niet duidelijk wanneer deze wet 

in werking treedt. Invoering van de Wtza kan gevolgen hebben voor de contractering. Wij informeren u tijdig over 

de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van de Wtza.   

 

Kwaliteit van zorg  

Om de kwaliteit van de regiefunctie complexe wondzorg te waarborgen hebben wij - een aantal 

kwaliteitsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

 

Wij stimuleren de opschaling van kostenbesparende innovaties voor een duurzaam zorglandschap   

Innovatie is een essentieel deel van de transformatie Juiste Zorg Op de Juiste plek. Wij stimuleren innovaties die 

bijdragen aan onze meerjarenstrategie Zorg Veilig Thuis en kostenbesparende innovaties die vanuit Juiste zorg 

bijdragen aan een duurzaam zorglandschap. Innovatieve voorstellen op basis van de Juiste Zorg op de Juiste plek 

zien wij graag tegemoet. Heeft u ideeën? Legt u deze voor aan uw zorginkoper. Hij of zij bespreekt met u de 

mogelijkheden. Meer over het innovatiebeleid van Zilveren Kruis leest u op onze website. 

 

4. Hoe bepalen wij onze tarieven?  
 

Het tarief voor de regiefunctie complexe wondzorg voor 2021 en 2022 is vastgesteld op € 750 + indexatie  

Zilveren Kruis heeft dit bedrag vastgesteld naar aanleiding van een aantal inhoudelijke uitvragen bij 

zorgaanbieders gecontracteerd voor de regiefunctie complexe wondzorg 2019-2020. Voor de indexatie baseren wij 

ons op de indexatie uit het reguliere beleid wijkverpleging van 2021. 

 

De indexatie geldt voor 2 jaar. Gedurende de contractsperiode vindt geen indexatie plaats.  

 

U declareert bij de eerste dag van de regiefunctie het integrale tarief eenmalig per verzekerde per 12 maanden. U 

declareert dan eenmalig een 5-minuten registratie van € 750 + indexatie. Volgens declaratieprotocol geldt een 

indientermijn van 1 maand.  

 

Voor regio’s Zorg in de Wijk heeft Zilveren Kruis het beleid aangepast 

Voor de zorgaanbieders met een overeenkomst Zorg in de Wijk (dit zijn de regio’s Amsterdam, Almere, Hoogeveen 

- de Wolden, Hollandscheveld, Utrecht, Zwolle, Ommen en Hardenberg), is een cliënttarief per maand afgesproken 

voor het leveren van de zorg. Voor 2021 geldt dat zorgaanbieders met een overeenkomst Zorg in de Wijk én een 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/contracteren/contract-voor-integrale-wondzorg
mailto:zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl
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overeenkomst regiefunctie complexe wondzorg de regiefunctie complexe wondzorg kunnen declareren in die 

percelen waar zij een overeenkomst Zorg in de Wijk hebben. 

 

 

5. Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 
 

Bent u een zorgaanbieder wijkverpleging met een omzetplafond voor wijkverpleging? 

Dan maakt de regiefunctie complexe wondzorg deel uit van uw totale omzetplafond wijkverpleging. De door u 

geleverde wijkverpleging en regiefunctie complexe wondzorg samen, mogen het omzetplafond niet overschrijden. 

 

Bent u een zorgaanbieder wijkverpleging zonder omzetplafond voor wijkverpleging? 

Dan heeft u geen omzetplafond regiefunctie complexe wondzorg. Zilveren Kruis monitort de declaraties. Bij 

substantiële afwijkingen ten opzichte van vorige jaren gaan wij met u hierover in gesprek.  

 

Bent u geen zorgaanbieder wijkverpleging?8 

Dan heeft u geen omzetplafond regiefunctie complexe wondzorg. Zilveren Kruis monitort de declaraties. Bij 

substantiële afwijkingen ten opzichte van vorige jaren gaan wij met u hierover in gesprek.   

 

In het geval dat de zorgplicht voor een individuele verzekerde in het geding is, kan Zilveren Kruis besluiten om bij 

te contracteren. Het beoordelen van deze zorgplicht ligt bij Zilveren Kruis. 

 

6. Hoe ziet het contracteringsproces eruit? 
 

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 https://www.vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen/, aanvragen en wijzigen voor zorgaanbieders en vul 

het online formulier Zorginkoopportaal in. 

 

Heeft u in 2019-2020 geen overeenkomst regiefunctie complexe wondzorg gehad en heeft u een contract 

wijkverpleging in 2020? 

Maak dan voor 1 juni 2020 via het contactformulier bij ons bekend dat u zich wilt aanmelden voor de inkoop van 

regiefunctie complexe wondzorg en u kunt aantonen dat u voldoet aan voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 

3 (Wie kunnen een overeenkomst krijgen?). U ontvang dan van ons een inlogcode om in te loggen op het 

zorgverlenersportaal. 

 

In het zorgverlenersportaal loopt u door een vragenlijst 

Na het inloggen op het zorgverlenersportaal vult u een vragenlijst in waarbinnen u aangeeft of u per 1  

januari 2021 voldoet aan de inkoopvoorwaarden. U dient de vragenlijst volledig en naar waarheid in te vullen.  

Wanneer niet voldaan kan worden aan de inkoopvoorwaarden zal automatisch het contracteringsproces gestopt  

worden. Het zorgverlenersportaal wordt op 1 juli 2020 opengesteld. 

 

Wij vragen u vooraf een inschatting te maken van het aantal verzekerden dat u in 2021 verwacht voor de 

regiefunctie complexe wondzorg bij Zilveren Kruis inclusief aanverwante labels 

Het format wordt op 1 juli 2020 ter beschikking gesteld in het zorgverlenersportaal van Vecozo en kan daar ook 

worden ingevuld.  

 

Tot aan de sluiting van het zorgverlenersportaal kunt u uw overeenkomst digitaal afsluiten 

 
8 Dit geldt enkel voor zorgaanbieders die in 2020 geen overeenkomst wijkverpleging, maar wel een overeenkomst 2019-2020 

voor de regiefunctie complexe wondzorg bij Zilveren Kruis hadden. 

https://www.vecozo.nl/
https://www.vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen/
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/Paginas/contactformulier-zorginkoop.aspx
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Als u vragen heeft over het voorstel dat Zilveren Kruis u heeft gedaan, kunt u deze per mail aan ons stellen. Het  

zorgverlenersportaal sluit op 17 augustus 2020. 

 

 

7. Hoe ziet de planning voor contractering eruit? 
 

Datum Onderwerp 

1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid 

1 juni 2020 Deadline aanmelden nieuwe zorgaanbieders 

1 juli 2020 Openstellen portaal en publiceren modelovereenkomst 

17 augustus 2020 Sluiten portaal 

1 oktober 2020 Bekendmaking contractering voor 2021 

 
8. Hoe gaan we om met Naleving & Controle?  
 

Zilveren Kruis wil haar klanten verzekeren van kwalitatief goede en toegankelijke zorg. Om de zorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden, is het vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid noodzakelijk om de zorguitgaven 

te beheersen. Ook hebben wij als zorgverzekeraar de wettelijke taak om de uitbetaalde zorgkosten te controleren. 

Declaraties moeten namelijk voldoen aan de relevante wet- en regelgeving (formele en materiële controle) en aan 

de contractuele afspraken tussen Zilveren Kruis en de zorgaanbieder (controle op naleving). 

 

Wij publiceren jaarlijks het algemeen materiële controle jaarplan Zvw op onze website 

In dit jaarplan staat de controlemethodiek zoals Zilveren Kruis deze uitvoert beschreven. Controles voeren wij uit 

met inachtneming van de privacywetgeving (AVG en UAVG). 

 

Wij informeren de zorgaanbieder wanneer deze geselecteerd is voor een controle 

De afdeling Naleving & Controle brengt de zorgaanbieder schriftelijk op de hoogte over de aanleiding van de 

controle en de vervolgstappen. 

 

 

9. Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant? 
 

- Inkoopbeleid wijkverpleging 

- Inkoopbeleid hulpmiddelen 

- Inkoopbeleid huisartsenzorg 

 

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

 

10. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen? 
 

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2020. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen. 

Houd u dit zelf goed in de gaten! U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website. 

 

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. 

 

 

 

 

  

http://www.zilverenkruis.nl/zorginkoopbeleid2021
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/nieuwsoverzicht
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact/Paginas/contactformulier-zorginkoop.aspx


                                      ˄ pagina 7 van  9 

Bijlage 1 Algemene Inkoopvoorwaarden Regiefunctie complexe wondzorg 
2021 en 2022 
 
Voor de in deze bijlage opgenomen voorwaarden geldt dat u op 1-1-2021 aan deze voorwaarden moet voldoen en 

blijven voldoen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Zilveren Kruis kan om bewijs vragen dat u aan de 

voorwaarden voldoet. 

 
1.1 Algemene Voorwaarden 
Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen voldoet u aan de navolgende voorwaarden: 

 

• U levert de zorg zelf met de inzet van zorgverleners die die bevoegd en bekwaam zijn de zorg te verlenen. 

 

• U bent ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel 

 

• U heeft aantoonbaar de geldende Governancecode Zorg ingevoerd (als deze geldt voor u) 

(http://www.governancecodezorg.nl) 

 

• U verleent zorg in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 

 

• U voldoet aan de wettelijke eisen conform de Wet kwaliteit, klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) 

 

• U heeft een eigen vastgelegd privacybeleid 

 

• U voldoet u aan de Regeling verslaggeving WTZi (voor zover van toepassing) 

 

• U heeft een AO/IB waarvan u de resultaten van de toets op de opzet en bestaan van de administratieve 

organisatie kan overleggen 

 

• U beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige levering van gegevens – 

bijvoorbeeld declaratiegegevens - aan Zilveren Kruis binnen de door Zilveren Kruis aangegeven termijn 

 

• U staat garant voor de continuïteit van – de te leveren – zorg aan bestaande patiënten. Dit wil in ieder 

geval zeggen dat de zorg aan patiënten die eenmaal bij u in zorg zijn, niet wordt beëindigd wegens 

financiële redenen 

 

• U bent ISO 9001, HKZ NIAZ, JCI of ZKN gecertificeerd. Indien u een andere certificering bezit, dient u 

een door het certificeerbureau afgegeven verklaring te kunnen overleggen waaruit gelijkwaardigheid blijkt.  

 

• U beschikt als zorgaanbieder over een digitaal registratiesysteem waarin de triage, voortgang en 

ontwikkeling van de complexe wond wordt geregistreerd en die de uitkomsten, die Zilveren Kruis stelt in 

de overeenkomst Regiefunctie Complexe Wondzorg, kan weergeven. 

 

• U bent adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal € 

2.500.000 per gebeurtenis, of u heeft deze verzekering per 1 januari 2020 afgesloten 

 

1.2 Uitsluitingscriteria 
U krijgt geen overeenkomst als 1 of meerdere van de uitsluitingscriteria op u van toepassing zijn, tenzij 

Zilveren Kruis dat disproportioneel acht. 

 
• Tegen u is een onherroepelijk vonnis of arrest of een veroordeling uitgesproken op grond van artikel 140, 

177,178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 

420quater van het Wetboek van Strafrecht 

http://www.governancecodezorg.nl/
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• U verkeert u in staat van faillissement of liquidatie, uw werkzaamheden zijn gestaakt, of er geldt een 

surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of u verkeert in een andere vergelijkbare toestand 

ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving van 

een lidstaat van de Europese Unie 

• Er is faillissement of liquidatie aangevraagd dan wel tegen u een procedure van vereffening of surseance 

van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op u van 

toepassing zijnde wet of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig gemaakt 

• Tegen u is een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde van toepassing volgens de op u van 

toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie waarbij een delict is 

vastgesteld dat in strijd is met uw beroepsgedragsregels 

• U heeft in de uitoefening van uw beroep de afgelopen 3 jaar een ernstige fout begaan, waardoor uw 

integriteit in twijfel kan worden getrokken.  Als het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van uw 

beroep wordt in ieder geval aangemerkt: 

a. het doen van een gift of belofte of het aanbieden van een dienst indien redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat daarmee wordt beoogd iemand iets te laten doen wat in strijd is met zijn plicht; 

b. het vervalsen of valselijk opmaken van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te 

dienen; 

c. het verstrekken van onjuiste gegevens of het ten onrechte niet verstrekken van juiste gegevens, 

indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd financieel voordeel te 

behalen (vermoeden van fraude). Indien Zilveren Kruis een fraudemelding over (een bestuurder van) uw 

onderneming heeft ontvangen, kan Zilveren Kruis dit voldoende achten om een vermoeden van fraude 

aan te nemen. 

d. het handelen of nalaten waardoor de lichamelijke integriteit van werknemers of andere personen 

ernstig in gevaar wordt gebracht; 

e. het opgelegd hebben gekregen van een boete of last onder dwangsom in de zin van artikel 56 van de 

Mededingingswet; 

f. het in het kader van de uitvoering van een opdracht hebben begaan van een onrechtmatige daad 

waaruit ernstige schade is voortgevloeid, met dien verstande dat de onder a tot en met f genoemde 

gedragingen plaatsvinden in het kader van de beroepsuitoefening. 

• U heeft niet aan uw verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar u bent gevestigd of van 

Nederland 

• U heeft niet aan uw verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van uw belastingen 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar u bent gevestigd of van Nederland 

• U heeft zich schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen 

overeenkomstig dit inkoopdocument.  
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Bijlage 2 Juridische aspecten 
 

De inkoopprocedure kent een aantal beginselen  

Zilveren Kruis sluit in principe een overeenkomst voor de duur van 2 kalenderjaren. In de overeenkomst worden de 

verplichtingen van zorgaanbieders en Zilveren Kruis vastgelegd.  

 

Onze inkoopprocedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid en 

billijkheid. Die precontractuele goede trouw wordt ingevuld door de (procedure)regels in de inkoopdocumenten.  

 

Eventuele vragen en/of opmerkingen van een zorgaanbieder waarvan het antwoord gevolgen heeft voor alle 

zorgaanbieders binnen de betreffende procedure worden per omgaande op de website van Zilveren Kruis 

gepubliceerd.  

 

Zilveren Kruis kan de procedure wijzigen en het inkoopbeleid aanpassen 

Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten en in de inkoopprocedure toe 

te passen of een wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen, als na 

bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid (waaronder nieuwe standpunten van het 

Zorginstituut Nederland, wijzigingen in de regelgeving van de NZa en wijzigingen in het budgettair kader van het 

ministerie van VWS) worden getroffen die:  

• Van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte of  

• Van invloed zijn op de afspraken die Zilveren Kruis met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen 

dient te maken of  

• Een wijziging betreffen van de Zvw-aanspraken of een voortschrijdend inzicht op basis van ontwikkelingen 

in de zorg.  

 

Aanpassingen aan het inkoopbeleid en de inkoopprocedure kunnen divers zijn  

Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om zonder enige schadevergoedingsplicht het volgende te doen:  

• Geheel of gedeeltelijke aanpassing of opschorting van de inkoopprocedure – tussentijds, tijdelijk of 

definitief – om redenen die voor ons overtuigend zijn. Hieronder verstaan we mede externe 

omstandigheden als overheidsbeslissingen of gerechtelijke uitspraken.  

• De inkoopprocedure gedeeltelijk stoppen en het overige deel voortzetten.  

• Het aanbrengen van wijzigingen in de inkoopprocedure of in de aard en de omvang van de zorgprestaties 

die we inkopen.  

• Het nemen van besluiten of treffen van maatregelen voor situaties die tijdens de publicatie van dit 

document niet bij ons bekend waren of die we niet konden voorzien, onjuist, of nog niet geregeld waren.  

• Het wijzigen van de tijdsplanning.  

 


