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1.

Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?

Wij ondersteunen onze klanten die willen stoppen met roken
De schadelijke effecten van roken vormen een breed maatschappelijk gezondheidsprobleem. Stoppen met roken
kan een deel van de door roken aangerichte schade en vroegtijdige sterfte voorkomen. Een groot deel van de
rokers geeft aan te willen stoppen met roken. Wij willen hen ondersteunen om dit doel ook daadwerkelijk te
bereiken. Dit doen wij door overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders over Stoppen met Roken programma’s,
waarin rokers gemotiveerd worden en advies en begeleiding krijgen om te stoppen met roken.
Zilveren Kruis zorgt voor voldoende aanbod van Stoppen met Roken programma’s voor haar klanten
Wij gaan overeenkomsten aan met huisartsen en landelijke zorgaanbieders die Stoppen met Roken programma’s
aanbieden. Wij informeren onze klanten over de zorgaanbieders die wij hiervoor gecontracteerd hebben.
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat haar klanten goed worden begeleid
Wij contracteren alleen zorgaanbieders die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken, zodat
wij er zeker van zijn dat onze klanten een goede begeleiding krijgen.
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat klanten hun Stoppen met Roken programma succesvol afronden
Er zijn verschillende Stoppen met Roken programma’s, maar niet alle programma’s zijn bewezen effectief. De
programma’s die bewezen effectief zijn staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken. Wij
contracteren alleen zorgaanbieders die werken met een programma dat geregistreerd staat in het kwaliteitsregister
Stoppen met Roken. Hierdoor zijn wij er ook zeker van dat klanten goede begeleiding krijgen.
Zilveren Kruis omarmt het Masterplan Stoppen met Roken
Door Long Alliantie Nederland wordt gewerkt aan een Masterplan Stoppen met Roken, een initiatief van LAN met
ZN. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en als dat leidt tot aanvulling op het inkoopbeleid dan publiceren wij dat
zo snel mogelijk.

2.

Wie kunnen een overeenkomst krijgen?

We sluiten overeenkomsten af met huisartsen en een beperkt aantal landelijke zorgaanbieders. Voor huisartsen
hebben wij een eigen inkoopbeleid en een aparte overeenkomst. Dit inkoopbeleid geldt voor landelijke
zorgaanbieders.
U komt in aanmerking voor een overeenkomst “Stoppen met Roken” als u aan de onderstaande
inkoopvoorwaarden voldoet:










U biedt een Stoppen met Roken programma aan dat voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen,
waaronder de multidisciplinaire CBO richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-metrokenondersteuning’ (Herziening 2016), het ‘Addendum voor zwangere vrouwen’ (2017), de ‘NHGStandaard Stoppen met roken’ en de ‘Zorgmodule Stoppen met Roken’ (2009).
U staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken.
U gebruikt bewezen effectieve programma’s die zijn vastgesteld door Partnership Stop met Roken. Deze
zijn te vinden op www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl.
U past het stepped-care principe toe. Dit betekent dat u eerst alleen gedragsmatige ondersteuning biedt.
Als dit niet voldoende effectief is, kunt u ook nicotine vervangende middelen aanbieden. Als dit niet
effectief is, mag u starten met geneesmiddelen in combinatie met gedragsmatige ondersteuning.
U voert regie over het hele programma: de gedragsmatige ondersteuning of de farmacologische
ondersteuning in combinatie met gedragsmatige ondersteuning.
U heeft een minimale omzet van €2.500,- voor Stoppen met Roken in 2017 voor Zilveren Kruis klanten
(Zvw).
U voldoet en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de NZa-beleidsregels.

pagina 2 van 6

˄

Wij sluiten een overeenkomst met maximaal 5 landelijke zorgaanbieders
Op basis van een interne analyse concluderen wij dat de meeste van onze klanten gebruik maken van een beperkt
aantal landelijke zorgaanbieders. Daarom brengen wij het aantal landelijke zorgaanbieders terug naar maximaal 5
zorgaanbieders in 2019.

3.

Hoe bepalen wij onze tarieven?

Wij bepalen de tarieven per zorgaanbieder op basis van het aangeboden voorstel, gesprek(ken) met de
zorgaanbieder en de definitieve gunning.
Als een klant in een ketenprogramma (DM2, CVRM en/of COPD) zit waarin Stoppen met Roken begeleiding
integraal is opgenomen, dan kunt u deze begeleiding niet apart declareren. De begeleiding voor Stoppen met
Roken betaalt Zilveren Kruis dan via het integrale ketentarief.
Naast gedragsmatige ondersteuning kan de klant aanvullend in aanmerking komen voor vergoeding van (een
beperkt aantal) nicotine vervangende (genees)middelen. De vergoeding van deze middelen is alleen mogelijk in
combinatie met gedragsondersteuning.
De klant mag 1 keer per kalenderjaar aanspraak maken op Stoppen met Roken begeleiding.

4.

Hoe ziet het contracteringsproces eruit?

U ontvangt een verzoek tot indienen van een voorstel voor 1 mei 2018
Als u voldoet aan de inkoopvoorwaarden in hoofdstuk 2, ontvangt u uiterlijk 1 mei 2018 een uitnodiging om een
voorstel te doen voor uw Stoppen met Roken programma.
Vragen over het contracteringsproces kunt u tot 21 mei 2018 aan ons stellen
Heeft u een vraag over het contracteringsproces, dan kunt u tot 21 mei 2018 reageren via ons contactformulier,
onder vermelding van “vragen contracteringsproces Stoppen met Roken”
U levert voor 1 juli 2018 uw voorstel aan bij Zilveren Kruis
Voor het aanleveren van uw voorstel gebruikt u de formats in bijlage 1 en 2 van dit inkoopdocument. Vult u alle
formats volledig in en voorziet u ze waar nodig van een datum en handtekening van de rechtsgeldig bevoegde
bestuurder? Zilveren Kruis neemt niet volledige en/of onjuist ingediende inschrijvingen niet in behandeling.
U stuurt de ingevulde en ondertekende documenten voor 1 juli 2018 naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.
Wij gaan met u in gesprek over uw voorstel en ronden het contracteringsproces uiterlijk 1 oktober 2018 af
De gesprekken vinden plaats tussen 1 augustus en 1 oktober 2018.
Maximale looptijd van de overeenkomst is 3 jaar
Wij zijn voornemens een meerjarenovereenkomst af te sluiten. Afhankelijk van de voorstellen en de gesprekken
bepalen wij de definitieve looptijd. In deze periode wordt het Masterplan Stoppen met Roken ontwikkeld, als dat
leidt tot aanvullingen op het inkoopbeleid, dan gaan we hierover met u in gesprek.
Wij beoordelen de voorstellen op de volgende onderdelen:
1. Plan van aanpak
Wij kijken naar de wijze waarop u invulling geeft aan de begeleiding van Stoppen met Roken voor klanten van
Zilveren Kruis. Hierbij benoemt u de volgende onderwerpen:

Integraliteit;

Gedragsmatige behandeling;

Inzet van telefonisch, individuele en groepsbehandeling en e-health;

Succesratio na afloop van de begeleiding en na 1 jaar.
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2. Kwalitatieve zorg dichtbij
Wij kijken naar criteria die voldoen aan kwalitatieve zorg dichtbij. Criteria die wij hanteren zijn:

De mate waarin u beschikt over landelijke dekking;

De mate waarin u in staat bent tot het bieden van individuele of groepsbegeleiding met een maximale
reistijd voor de klant van 30 minuten;

Continuïteit van de dienstverlening en de onderneming.
3. Prijs
Wij kijken naar de prijs voor de begeleiding van het integrale “Stoppen met Roken” programma.

5.

Hoe gaan we om met Naleving & Controle?

Eén van de verantwoordelijkheden en kernactiviteiten van Zilveren Kruis is het beoordelen of de zorg die vergoed
wordt, aan de wettelijke eisen voldoet en feitelijk en terecht geleverd is. Hierbij maakt Zilveren Kruis onderscheid in
het beoordelen of de overeenkomst die wij met een zorgaanbieder hebben afgesloten wordt nageleefd (controle op
naleving) en het uitvoeren van controles die voortkomen uit de wettelijke eisen (formele en materiële controle).

6.

Hoe ziet de planning voor contractering eruit?

Datum
1 april 2018

Onderwerp
Publicatie inkoopbeleid

Uiterlijk 1 mei 2018
21 mei 2018

Uitnodigen zorgaanbieders om voorstel in te dienen
Sluitingsdatum stellen van vragen

1 juli 2018
1 oktober 2018

Sluitingsdatum indienen voorstel
Afronding contractering

12 november 2018

Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg op de Zorgzoeker
van Zilveren Kruis

7.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018?

Zilveren Kruis gaat in gesprek met zorgaanbieders over tarieven en kwaliteit van de programma’s Stoppen met
Roken. Wij hebben de inkoopvoorwaarden aangepast. In 2019 sluiten wij met maximaal 5 landelijke
zorgaanbieders een overeenkomst.

8.

Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2018. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor, in geval van gewijzigde
wet- en regelgeving, overheidsbesluiten en overige onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in het inkoopbeleid
aan te brengen. U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website.

9.

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.
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Bijlage 1: Bestuursverklaring

Officiële naam aanbieder,
vermelding in register KvK:

conform

Bezoekadres:

Postcode en plaats:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:

Volledig uittreksel inschrijving Kamer van
Koophandel:

De zorgaanbieder verklaart hierbij in te stemmen met de inkoopvoorwaarden in hoofdstuk 2 voorwaarden zoals in
het contracteringsproces aangegeven.
Aldus naar waarheid ingevuld op:
……………………………… 2018, te …………………………………. (plaats),
Door ……………………………………………………………(gevolmachtigde) van
…………………………………………………………………..(aanbieder).

Handtekening…………………………………………………..
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Bijlage 2: Plan van aanpak zorgaanbieder

Plan van Aanpak

Op welke wijze geeft u invulling aan de begeleiding van Stoppen met Roken voor klanten van Zilveren Kruis.
Hierbij benoemt u de volgende onderwerpen:


Integraliteit.



Gedragsmatige behandeling.



Inzet van telefonisch, individuele en groepsbehandeling en e-health.



Succesratio na afloop van de begeleiding en na 1 jaar.

Kwalitatieve zorg dichtbij

Wij kijken ook naar criteria die voldoen aan kwalitatieve zorg dichtbij. Benoem:


De mate waarin u beschikt over landelijke dekking.



De mate waarin u in staat bent tot het bieden van individuele of groepsbegeleiding met een maximale reistijd
voor de klant van 30 minuten.



Continuïteit van de dienstverlening en de onderneming.

Prijs


Prijs voor individuele begeleiding, zowel telefonisch en fysiek of een combinatie.



Prijs voor groepsbehandeling.



Overig.
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