
 

 

 

De afgelopen periode is er in zeer korte tijd veel veranderd door het COVID-19 virus. Het 

coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en 

zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. Zilveren 

Kruis heeft grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners. 

Wij houden u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en 

zorg specifieke informatie.  

 

Goed nieuws! Wij gaan de duur van een aantal 

machtigingen kaakchirurgie verlengen 

Zilveren Kruis werkt er hard aan om onnodige administratieve regels en 

belemmeringen voor zorgverleners weg te nemen. We zijn blij dat we weer 

een nieuwe stap hebben gezet.  

Vanaf half september verlengen wij de duur van de machtiging van 22 

kaakchirurgische verrichtingen. Door het verlengen van de duur van deze 

machtigingen ontvangt u minder afwijzingen in uw declaratie en hoeft u 

minder vaak een nieuwe machtiging aan te vragen. Daardoor kunt u meer 

tijd aan uw patiënten besteden. 

De machtigingsduur van behandelingen die vallen onder beslisboom K01, 

K02 en K03 wordt verlengd van 12 naar 18 maanden. De machtigingsduur 

van behandelingen vallend onder beslisboom K06 wordt verlengd van 12 

naar 60 maanden. 

Helaas is het niet mogelijk om de machtigingstermijn van eerder afgegeven 

machtigingen aan te passen. De wijziging gaat met ingang van half 

september in. 
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K01 Implantologie edentate bovenkaak (van 12 naar 18 maanden)   

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

K02 Implantologie edentate onderkaak (van 12 naar 18 maanden)  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.  238022 

Permandibulair implantaat. 238029 

K03 Implantologie dentate kaak (van 12 naar 18 maanden)  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

K06 Osteotomie (van 12 naar 60 maanden)  

Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 238020 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede 
decompressie van de orbita. 

238024 

Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. 238026 

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. 238027 

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. 238028 

 

Hieronder vindt u de prestaties kaakchirurgie waarvoor de machtigingsduur wordt verlengd: 

https://brein-zorg.hosting.corp/index?page=content&id=WE7189
https://brein-zorg.hosting.corp/index?page=content&id=WE7163
https://brein-zorg.hosting.corp/index?page=content&id=WE11842
https://brein-zorg.hosting.corp/index?page=content&id=WE11840


 

 

 

 

• Wanneer is er sprake van intraklinisch 

vervoer? 

Er is sprake van intraklinisch vervoer 

wanneer ambulanceritten plaatsvinden 

tussen twee locaties van hetzelfde 

ziekenhuis. De kosten van intraklinisch 

vervoer dienen bij het betreffende 

ziekenhuis in rekening te worden 

gebracht en mogen niet bij Zilveren Kruis 

worden gedeclareerd. 

 

• Waar kan ik nakijken welke ziekenhuis 

locaties één organisatie vormen? 

Op de website van het RIVM vindt u een 

overzicht van alle locaties van algemene 

en academische ziekenhuizen. In het 

Excel-bestand “Locaties ziekenhuizen 

2019” ziet u welke locaties onder 

dezelfde organisatiecode vallen. 

Wanneer vervoer plaatsvindt tussen twee 

locaties met dezelfde organisatiecode, 

beschouwen wij dit als intraklinisch 

vervoer. 

 

 

• Is er sprake van intraklinisch vervoer bij een 

bestuurlijke fusie? 

Ja, er is sprake van intraklinisch vervoer 

wanneer twee organisaties een bestuurlijke fusie 

zijn aangegaan. In de Beleidsregel regionale 

ambulancevoorziening 2020 - BR/REG-20149 

(onderdeel: Toelichting) van de NZa leest u 

hierover het volgende:  

 

Artikel 7.1: Planbare ambulancezorg 

Als twee ziekenhuizen bestuurlijk fuseren dan 

blijven de twee ziekenhuizen als aparte 

juridische entiteiten bestaan. Het strategisch 

commercieel beleid van deze entiteiten is in 

handen van een gezamenlijke raad van bestuur 

en raad van toezicht. Ook in het geval van een 

bestuurlijke fusie is daarom sprake van 

intraklinisch vervoer.  

 

 

Regelmatig ontvangen wij vragen over intraklinisch vervoer van zowel ambulancevervoerders als 

ziekenhuizen. Daarom leest u in deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit onderwerp aan de hand 

van de meest gestelde vragen:  

 

Reminder! Naderende deadline 

voor declaraties MSZ en DGM 

2019  

Wij willen u herinneren aan de afspraak die wij met 

u gemaakt hebben over de indientermijn van 

declaraties 2019 voor medisch specialistische zorg 

en dure geneesmiddelen. 

U kunt uw declaraties met begindatum 2019 tot 

uiterlijk 31 oktober 2020 bij ons aanleveren  

Als initiële declaratie(s) niet binnen deze termijn 

worden aangeleverd, vervalt het recht op 

vergoeding van betreffende declaratie(s). Dit geldt 

voor initiële DBC’s en correcties op afwijzingen. 

Deze worden aangeleverd met code herdeclaratie 

1, 2 of 3. Na de deadline accepteren wij alleen nog 

herdeclaraties met code herdeclaratie 5 en 

crediteringen. 

 

Intraklinisch vervoer 

 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/ziekenhuiszorg/regionaal-internationaal/locaties#!node-algemene-en-academische-ziekenhuizen
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292310_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292310_22/1/


 

 

 

 

Er worden coronatesten ten onrechte rechtstreeks bij ons 
gedeclareerd 
Wij hebben inmiddels tientallen meldingen ontvangen van 
verzekerden waarbij wij het eigen risico in rekening hebben 
gebracht.  
 

Coronatesten worden gedeclareerd aan de GGD en betaald 

uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ) 

Diagnostiek voor COVID-19 vindt alleen plaats bij een 

laboratorium dat gevalideerd is om COVID-19 diagnostiek uit te 

voeren. De GGD maakt afspraken met de laboratoria die voor 

laboratoriumdiagnostiek van de COVID-test in aanmerking 

komen. De geteste persoon betaalt zelf niets, ook geen eigen 

risico. 

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis ligt of voorafgaand aan 

opname op verzoek van het ziekenhuis wordt getest, dan wordt 

de test vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Voor meer informatie over de financiering van coronatesten 

verwijzen wij u naar het ministerie van VWS. Zij hebben 

hierover de factsheet ‘Uitgangspunten financiering 

coronatesten' gepubliceerd.  

 

Heeft u ook coronatesten bij ons gedeclareerd? 

Wilt u deze crediteren en in rekening brengen bij de GGD? Na uw creditering bij ons, herstellen wij het eigen 

risico van uw patiënt. Als het u niet lukt om de coronatesten te crediteren kunt u contact opnemen met ons via 

relatiebeheeroperations@zilverenkruis.nl 

Heeft u nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Of wilt u zich uitschrijven voor onze 

nieuwsberichten? 

Neemt u dan contact op met relatiebeheer Medisch Specialistische Zorg via: relatiebeheeroperations@zilverenkruis.nl 

 

Coronatesten declareren bij de GGD 

Onderstaande informatie is alleen relevant voor u als uw instelling coronatesten uitvoert  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/08/uitgangspunten-financiering-coronatesten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/08/uitgangspunten-financiering-coronatesten

