
Veelgestelde vragen over het inkoopbeleid 2021 

Deze periode van de corona-uitbraak zal invloed hebben op mijn geleverde zorg en op de 
berekeningen van doelmatigheid voor de inkoop van 2021. 
Hoe gaat Zilveren Kruis om met het vaststellen van mijn nieuwe basisbudget 2021 op basis van dit 
jaar? 
Hoe gaat Zilveren Kruis om met de doelmatigheidsafspraken voor 2021? 
We houden in ons voorstel voor de overeenkomst 2021 wijkverpleging, eerstelijns verblijf en 
geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen rekening met de (mogelijke) gevolgen van het 
coronavirus. Voor het berekenen van de budgetten voor 2021 hanteren we daarom de periode 1 
maart 2019 tot en met 29 februari 2020. Waar het voorstel voor budget en tarief ook samenhangt 
met doelmatigheid, hanteren wij dezelfde periode. Voor de volledige Q&A rondom wijkverpleging in 
relatie tot het coronavirus: 
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/nieuws/gevolgen-corona- 
voor-zorgaanbieders-wijkverpleging 

Is het realistisch dat digitale uitwisseling volgens de VIPP-regeling al in 2021 is ingeregeld in 
verband met corona? 
Dit zal verschillen per zorgaanbieder en per regio. Fasegewijs komt er een landelijke verplichting 
(wet- en regelgeving) om digitaal gegevens te kunnen uitwisselen. Zilveren Kruis stimuleert 
zorgaanbieders hieraan te kunnen voldoen. In ons inkoopbeleid vragen we in ieder geval dat u werkt 
aan implementatie van deze regeling. Het beter kunnen uitwisselen van gegevens is immers ook voor 
de zorg aan cliënten met (verdenking van) corona erg belangrijk. 

Klant-werkgebiedratio 
Wat gebeurt er met de klant-werkgebiedratio buiten de kerngebieden van Zilveren Kruis? 
Zowel binnen ons kernwerkgebied als erbuiten stimuleren wij binding met de wijk. De ratio buiten 
ons kernwerkgebied is echter niet goed toepasbaar omdat het aandeel Zilveren Kruis-verzekerden 
ten opzichte van het totaal daarvoor te klein is. Als gevolg hiervan nemen we zorg geleverd aan 
klanten buiten ons kernwerkgebied niet mee in de berekening van de gemiddelde ratio. 
Zorgaanbieders die uitsluitend zorg leveren buiten ons kernwerkgebied hoeven daarom niet aan de 
ratio te voldoen. 

Heeft u voor ons een overzicht kernwerkgebieden Zilveren Kruis? 
Op basis van het overzicht van postcodegebieden binnen ons kernwerkgebied op 
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/documenten bepalen we 
de klant-werkgebied ratio. We nemen vanuit dit overzicht de postcodes in Zorg in de Wijk-gebieden 
niet mee voor de bepaling van de ratio. 

Welke opleiding of diploma keurt Zilveren Kruis in het inkoopbeleid goed? 
De zorgaanbieder is conform kwaliteitskader verantwoordelijk voor de inzet van het juiste 
kwalificatieniveau passend bij de zorgvraag van de verzekerde. 
Zilveren Kruis hanteert geen eigen normen maar volgt de beroepsgroep. Het is van belang dat 
betreffend diploma een CREBO code heeft welke vergelijkbaar is met de eindtermen en kwalificaties 
van Helpende, Verzorgende en/of verpleegkundige (niveau 4, 5 en 6). Zie voor mee informatie de 
beroepsvereniging V&Vn (http://www.venvn.nl) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (http://www.s-bb.nl) Indien het om een vervolgopleiding gaat dan is van belang dat 
deze geaccrediteerd is door het college zorg opleidingen (CZO). 

Staat uw vraag hier niet bij? Zie ook: 
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/overzicht 
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