Proces zorginkoop 2017
Zilveren Kruis heeft bij de zorginkoop 2016 een begin gemaakt met modulaire zorginkoop. Zoals
aangegeven in het zorginkoopbeleid 2017 wordt die lijn ook voor de zorginkoop 2017 Medisch
Specialistische Zorg voortgezet. Dat betekent dat het zorginkoopbeleid voor zorgaanbieders voor
Medisch Specialistische Zorg naast de generieke module een relatie kent met de volgende zorgmodules:
Modules:













Nierfalen
Oncologie
Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)
UMC
Intramurale farmacie
Hart- en vaten
Integrale wondzorg
Eerstelijnsdiagnostiek (ELD)
Geboortezorg
Ouderenzorg (ELV & GRZ)
Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Huisartsen en integrale zorg

Inkoopfases en planning
Het zorginkoopproces 2017 is opgesteld met inachtneming van wettelijke verplichtingen en richtlijnen.
Ook is rekening gehouden met de bestuurlijke afspraken over de versnelling contractering medisch
specialistische zorg. Binnen dit kader wordt rekening gehouden met de tijd die zorgaanbieders en
Zilveren Kruis nodig hebben om tot goede afspraken te komen.
Voor de inkoop van 2017 volgt Zilveren Kruis de volgende stappen:
Voorbereiding
Het inkoopproces van Zilveren Kruis is in april 2016 gestart met de bekendmaking van het inkoopbeleid
en de inkoopspecificaties. Als u naar aanleiding van deze specificaties vragen heeft, lichten wij deze
graag mondeling en/of schriftelijk aan u toe. Tegelijkertijd maken wij in mei/juni graag procesafspraken
met u over de contractering voor 2017.
Selectie
Zilveren Kruis koopt in op basis van de criteria: patiëntveiligheid, kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid. Wij beoordelen uw prestaties en willen met u in gesprek over het verbeterpotentieel.
Onderhandeling
Zilveren Kruis ontvangt graag uiterlijk 31 juli 2016 een offerte met volumes en tarieven. We beoordelen
de offertes binnen zes weken na offertedatum op basis van:

• de huidige afspraken;
• historische realisatiecijfers en toekomstige realistische verwachtingen;
• prijsbenchmarks en spiegelinformatie;
• regionale omstandigheden.
Wij streven ernaar dat we uiterlijk 31 oktober 2016 met u de financiële en zorginhoudelijke afspraken
hebben gemaakt.
Formalisatie
De ervaring leert dat de formele afronding van de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt en tijd
kost, zowel voor u als voor ons. Om die reden stellen we voor om de contractering af te ronden met een
formeel akkoord. Dit leggen we uiterlijk vast voor 21 december 2016.

Planning
Zilveren Kruis hanteert voor het inkoopproces de volgende planning:
Publicatie inkoopbeleid 2017
Publicatie zorginkoopspecificaties
Procesafspraken zorgaanbieder – Zilveren Kruis
Start zorginkoop 2017
Zorgverlenersportaal open
Publicatie contracttekst 2017
Zorgverlenersportaal - gegevens ingevuld door zorgaanbieder
Offerteaanlevering zorgaanbieder
Reactie Zilveren Kruis op offerte (max. 6 weken na offertedatum)
Onderhandelingen afgerond
Publiceren informatie gecontracteerde zorg
Getekende overeenkomst 2017 (incl. VECOZO)

1 april 2016
15 april 2016
mei / juni 2016
juni 2016
1 juni 2016
1 juni 2016
1 juli 2016
1 augustus 2016
15 september 2016
31 oktober 2016
18 november 2016
21 december 2016

Tijdige informatie over wijzigingen in inkoopbeleid
Na 1 april behoudt Zilveren Kruis zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid, de inhoud van de al dan
niet aangekondigde overeenkomsten en andere uitingen in verband daarmee tussentijds aan te passen.
Dit doen wij in geval van gewijzigde omstandigheden zoals bij wijzigingen –maar niet uitsluitend- in weten/ of regelgeving. Als er wijzigingen zijn, informeren wij u hier tijdig over via onze website.
Bereikbaarheid
Zilveren Kruis streeft ernaar om alle relevante informatie voor zorgaanbieders te ontsluiten via onze
website. Actuele informatie en veel gestelde vragen over het inkopen van zorg, declareren en
machtigingen kunt u raadplegen op deze website. Uiteraard kunt u uw vragen ook stellen via uw
contactpersoon van Zilveren Kruis.

