Inkoopbeleid 2018
Vrijgevestigde (groeps)praktijken
curatieve GGZ
Datum: 1 april 2017
Versie : 1.0
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Wat leest u in dit inkoopdocument?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?
Wie kunnen een overeenkomst krijgen?
Hoe bepalen wij onze tarieven?
Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?
Hoe ziet het contracteringsproces eruit?
Hoe gaan we om met naleving en controle?
Hoe ziet de planning voor contractering eruit?
Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant?
Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?

Bijlage 1. Juridische aspecten
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Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?

Onze klanten verwachten van vrijgevestigde (groeps)praktijken het volgende:

curatieve GGZ dichtbij huis,

in een kleinschalige praktijk,

waar de contractant zelf regiebehandelaar is.
Zilveren Kruis wil de verwachtingen van klanten waarmaken in de contractering van vrijgevestigde
(groeps)praktijken.

2.

Wie kunnen een overeenkomst krijgen?

Deze procedure is voor vrijgevestigde (groeps)praktijken
U bent u een vrijgevestigde (groeps)praktijk als u voldoet aan de volgende kenmerken:

U bent regiebehandelaar binnen de GGZ en levert zelf zorg

Uw praktijk bestaat uit minder dan tien regiebehandelaren (personen, niet fte) en in de overeenkomst van
2017 is uw omzetplafond lager dan € 100.000

De AGB-code van uw praktijk begint met 940 of 030
Wanneer is de instellingsprocedure op u van toepassing?

Uw praktijk bestaat uit vijf of meer regiebehandelaren (personen, niet fte) en in de overeenkomst van
2017 is uw omzetplafond € 100.000 of hoger.

Uw praktijk bestaat uit tien of meer regiebehandelaren (personen, niet fte).
Bestaande en nieuwe vrijgevestigde (groeps)praktijken kunnen in 2018 een overeenkomst met Zilveren
Kruis afsluiten
U bent een bestaande vrijgevestigde (groeps)praktijk als u een overeenkomst in 2017 met Zilveren Kruis heeft.
U bent een nieuwe vrijgevestigde (groeps)praktijk als u geen overeenkomst in 2017 met Zilveren Kruis heeft.
Bestaat uw praktijk uit regiebehandelaren die alleen generalistische Basis GGZ kunnen leveren? Dan komt u in
aanmerking voor een overeenkomst.
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Kunt u ook gespecialiseerde GGZ leveren? Dan komt u alleen in aanmerking voor een overeenkomst als u zich
vestigt in een specifiek postcodegebied. De tabel met deze postcodegebieden treft u uiterlijk op 1 juni 2017 aan op
onze website
Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich van 1 juni 2017 tot 1 september 2017 bij ons melden
Bent u een nieuwe zorgaanbieders, voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een overeenkomst 2018 afsluiten?
Dan kunt zich aanmelden via zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl.
Welke overeenkomst kunt u afsluiten?
Heeft u een praktijk met alleen regiebehandelaren voor de generalistische Basis GGZ? Dan kunt u een
overeenkomst met de module generalistische Basis GGZ afsluiten.
Heeft u een praktijk met alleen regiebehandelaren voor de gespecialiseerde GGZ? Dan kunt u een overeenkomst
met de module gespecialiseerde GGZ afsluiten.
Heeft u een praktijk met regiebehandelaren voor zowel de generalistische Basis GGZ als gespecialiseerde GGZ?
Dan kunt u één overeenkomst met beide modules afsluiten.
Wat zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst?

Alle individuele regiebehandelaren in uw praktijk voldoen aan de verplichtingen van het kwaliteitsstatuut.
Zij hebben ieder sectie II van het kwaliteitsstatuut ingevuld.

Uw vestigingsadres bij Vektis is tevens het adres waarop u zorg levert.

U declareert rechtstreeks via VECOZO, volgens de actuele Vektis-standaard.

Alle individuele regiebehandelaren hebben een BIG-registratie en mogen hun werk uitvoeren.
In een aantal bijzondere gevallen kunt u geen overeenkomst voor 2018 afsluiten
Dit is het geval als:

U na 1 oktober 2017 een praktijk start.

Uw praktijk regiebehandelaren heeft voor de gespecialiseerde GGZ en gevestigd bent in een
postcodegebied dat niet in de tabel op de website staat.
U kunt dan ongecontracteerd zorg leveren. Onze klanten ontvangen in dit geval een lagere vergoeding. U kunt wel
een betaalovereenkomst bij Zilveren Kruis aanvragen.
Wat is de duur van de overeenkomst?
U sluit een overeenkomst vrijgevestigde (groeps)praktijk met een looptijd van één jaar (van 1 januari 2018 t/m 31
december 2018).

3.

Hoe bepalen wij onze tarieven?

Wij maken gebruik van Zilveren Kruis maximumtarieven 2018
In 2017 heeft de NZa vier tariefbeschikkingen afgegeven. Dit heeft geleid tot onduidelijkheid, zowel voor
zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Zilveren Kruis wil hiervan onafhankelijk zijn. Wij baseren onze tarieven 2018
daarom op Zilveren Kruis maximumtarieven 2018. De hoogte hiervan publiceren wij binnen 4 weken na de
publicatie van de NZa maximumtarieven 2018 op onze website.
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Voor de generalistische Basis GGZ hanteren wij een basistarief waarvoor u mogelijk een tariefsopslag
krijgt
U komt in aanmerking voor een hoger tariefpercentage voor de generalistische Basis GGZ als:
 Uw praktijk een overeenkomst heeft met stichting Kwaliteit in de Basis GGZ.
 U een certificaat heeft dat aantoont dat de zorgaanbieders in uw praktijk succesvol hebben deelgenomen
aan de kwaliteitsvisitatie door LVVP of NIP.
De hoogte van de tariefpercentages publiceren wij ook binnen 4 weken nadat we de NZa maximumtarieven 2018
bekend maken op onze website.
De tarieven en tariefpercentages staan vast en zijn niet onderhandelbaar.

4.

Welke zorg kopen we in en hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?

De inkoop geldt voor de basisverzekering
Deze inkoopprocedure betreft alleen GGZ die wordt verleend binnen het kader van de Zorgverzekeringswet.
We sluiten één overeenkomst voor zowel de levering van generalistische Basis GGZ als de levering van
gespecialiseerde GGZ.
We spreken een omzetplafond met u af voor de bGGZ en de sGGZ
Het omzetplafond berekenen we op de volgende manier:
Uurtarief regiebehandelaar generalistische Basis GGZ en/of gespecialiseerde GGZ * aantal werkuren per week per
regiebehandelaar in de praktijk voor volwassenzorg * 46 werkweken * marktaandeel Zilveren Kruis





Uurtarief regiebehandelaar generalistische Basis GGZ: € 68,Uurtarief regiebehandelaar gespecialiseerde GGZ: € 92,Het aantal werkuren per regiebehandelaar op jaarbasis wordt gemaximeerd op 1519.
Martkaandeel Zilveren Kruis (en onderliggende labels) wordt gebaseerd op de tweecijferige postcode (PC2)
van de praktijk.

Is de uitkomst van deze berekening lager dan € 50.000? Dan krijgt u een omzetplafond van € 50.000.
Uitbreiding van uw praktijk is mogelijk als u alleen generalistische Basis GGZ levert
Levert u ook gespecialiseerde GGZ en is uw omzetplafond hoger dan € 50.000? Dan kunt u alleen uitbreiden
indien u in een postcodegebied werkt waar Zilveren Kruis nieuwe aanbieders contracteert. Meer informatie over de
berekening en aanpassing van het omzetplafond kunt u lezen in de Q&A die wij in juni 2017 op onze website
publiceren. In postcodegebieden waar voldoende vrijgevestigde aanbieders gecontracteerd zijn, passen wij het
omzetplafond niet aan als er meer regiebehandelaars en/of uren zijn dan in 2017 (voor de tabel met
postcodegebieden zie paragraaf 2).

5.

Hoe ziet het contracteringsproces eruit?

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april 2017
Als u een vraag heeft over ons inkoopbeleid kunt u deze per mail aan ons stellen via
zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl.
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U ontvangt een aanbiedingsbrief om digitaal een overeenkomst met Zilveren Kruis af te sluiten
In de aanbiedingsbrief ontvangt u uw inloggegevens voor het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal. In het Zilveren
Kruis zorgverleningsportaal doen wij u voor 1 september 2017 een voorstel voor een financiële afspraak,
gebaseerd op een reële prijs en reëel volume.
Tot de sluiting van het Zilveren Kruis Zorgverlenersportaal kunt u uw overeenkomst met Zilveren Kruis
digitaal ondertekenen
Als u vragen heeft over het voorstel dat Zilveren Kruis u heeft gedaan, kunt u deze per mail aan ons stellen via
zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. 12 november 2017 maken wij bekend aan onze klanten welke aanbieders wij
gecontracteerd hebben.
Verder gelden er een aantal juridische afspraken
Bij deze inkoopprocedure gelden een aantal juridische aspecten. We beschrijven die in bijlage 1. Het is belangrijk
deze goed door te lezen.

6.

Hoe gaan we om met naleving en 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).

7.

Hoe ziet de planning voor contractering eruit?

datum

Onderwerp

1 april 2017
1 juni 2017
uiterlijk 4 weken na publicatie
NZa maximumtarieven 2018
1 september 2017
19 september 2017
1 november 2017
12 november 2017

publicatie inkoopbeleid
start aanmelding nieuwe zorgaanbieders
publicatie tarieven en tariefpercentages op de website

8.

Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant?


9.

sluitingsdatum aanmelding nieuwe aanbieders
opening contracteringsportaal
sluiting contracteringsportaal
communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

Huisartsenzorg (module POH GGZ)

Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2017. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen.
Houdt u dit zelf goed in de gaten!
U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website.
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Bijlage 1 Juridische aspecten
De inkoopprocedure kent een aantal beginselen
Zilveren Kruis sluit een overeenkomst voor de duur van één kalenderjaar. In de overeenkomst worden de
verplichtingen van GGZ-aanbieders en Zilveren Kruis vastgelegd.
Onze inkoopprocedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijk- en billijkheid.
Die precontractuele goede trouw wordt ingevuld door de (procedure)regels die in de inkoopdocumenten staan
beschreven.
Zilveren Kruis kan de procedure wijzigen
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, indien na
bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de
beschikbare contracteerruimte, de afspraken die Zilveren Kruis met zorgaanbieders op grond van deze
maatregelen dient te maken, dan wel een wijziging betreffen van de Zvw-aanspraken of een voortschrijdend inzicht
op basis van ontwikkelingen in de zorg.
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om zonder aan enige schadevergoedingsplicht gehouden te zijn, 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.
Het wijzigen van de tijdsplanning.
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