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Leidraad 

1. Dit is een eenzijdig – standaard – opgenomen recht van de inkopende instelling. 

2. De Friesland koopt inderdaad de protonen zorg ten behoeve van De Friesland 

zelf in, in Groningen.   De huidige omschrijving blijft staan, maar er zal wel aan 

worden toegevoegd tussen haakjes: “(DFZ koopt protonenzorg zelf in bij de 

vestiging Groningen)”. 

3. Wij zullen in gesprek gaan met de centra die starten met zorg leveren 

gedurende het jaar over hoe wij deze zorg zullen contracteren.   

4. Het is aan uzelf om parameters te bedenken om de kwaliteit van de huidige 

fotonen therapie te duiden.  

5. We hebben begrip voor uw punt en hebben bepaald dat u per perceel  

maximaal 2 A4 aan het plan van aanpak mag aanbieden.  

6. De prestaties zijn wel vastgesteld in de NZa beleidsregel, maar de bijbehorende 

product DOT codes zijn nog niet vastgesteld.  

7. Zilveren Kruis zal dit wegingspercentage bepalen en deze berekening maken 

voor de uiteindelijk scoreberekening. U geeft als aanbieder een prijsofferte.  

8. Toegevoegd aan prijs offerte format. Deze prestatie staat inderdaad in de 

beleidsregel maar was van de tabel afgevallen.  

9. Gezien de vergunning is het volume al begrenst. 

Overeenkomst 

1. De MSZ overeenkomst is de basisovereenkomst. De 

Protonenovereenkomst is additioneel op de basis MSZ overeenkomst. Wij 

vinden een afzonderlijke overeenkomst inderdaad noodzakelijk, omdat er 

veel bepalingen zijn die uitsluitend op de inkoop van Protonenzorg 

betrekking hebben en dus is het op deze wijze overzichtelijker. De artikelen 

t.a.v. de financiële bepalingen in de MSZ overeenkomst hebben geen 

betrekking op de inkoop Protonenzorg. Dat is separaat geregeld in de 

afzonderlijke Protonenovereenkomst die zal worden gesloten met de vier 

centra.  

2. In het concept contract zal bij Definities onderdeel II verwijderd worden.  

3. Deze termijnen worden gewijzigd naar de nieuwe termijnen in  de MSZ 

overeenkomst 2017/Declaratieprotocol. De termijnen zijn overigens 

afgestemd met de koepelorganisaties, waaronder NVZ.   

Te weten: MSZ: 95% binnen drie maanden na openingsdatum van de DOT 

en de laatste 5% binnen zes maanden na openingsdatum van de DOT / dan 

wel uiterlijke termijn 30 juni 2018.   

4. In het concept contract zal de Governance Code UMC’s (2010) worden 

opgenomen.  

Antwoorden UMCG 
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5. Deze artikelen zijn voor Zilveren Kruis eveneens noodzakelijk en daarom 

zijn ze toegevoegd. 

Coördinatie overeenkomst 

1. Dit is een letterlijke overname van de tekst uit regeling van de Minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2013, kenmerk 129230-106270-

CZ, houdende regels ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het 

toepassen van protonentherapie (Regeling protonentherapie), geldend van 01-

01-2016 t/m heden. 

2. Deze extra overeenkomst is opgesteld, omdat het hier gaat om innovatieve 

zorg en wij denken op deze manier de kwaliteit en de doelmatigheid verder te 

kunnen verbeteren. Uiteraard kan en mag dit niet verder gaan dan de 

beperkingen van de Mededingingswet en bij twijfel kan hierover altijd worden 

overlegd. Deze overeenkomst zien wij juist als een belangrijke stap voorwaarts.  

3. Het is de bedoeling om ter zake doende informatie, voor zover dat wettelijk  is 

toegestaan, met elkaar te delen. Uiteraard stuurt ZK niet aan op het 

uitwisselen van concurrentiegevoelige gegevens.  

4. In de reguliere overeenkomsten is er in verband met omzetplafonds in beginsel 

geen plicht tot het overnemen van elkaars patiënten. Hier zijn geen 

volumeafspraken gemaakt en  is het aantal Protonencentra voorlopig 

gelimiteerd tot vier. ZK wil dus in het kader van haar zorgplicht er zeker van zijn 

dat alle verzekerden, waarvoor deze zorg geïndiceerd c.q. medisch 

noodzakelijk is, de mogelijkheid hebben deze zorg bij een van de centra te 

ontvangen.  

5. Zilveren Kruis vindt de ontwikkeling en stimulering van kwaliteit bij nieuwe 

therapieën, waaronder de protonentherapie, van essentieel belang. Het doel 

van het genoemde Coördinatiecomité  is dan ook kwaliteitsverbetering, voor 

zover dit niet centraal in de andere gremia is belegd. Wat betreft de Privacy: 

Uiteraard zal de uitwisseling van informatie gebeuren conform de geldende 

privacy wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Wet bescherming 

persoonsgegevens.  

6. Zie ook het antwoord op de voorgaande vraag. In een dergelijke vergadering 

gaat het uitsluitend om de – kwaliteit van de – Protonentherapie en alles wat 

daarmee samenhangt. Dat vindt ZK belangrijk.  

7. ZK acht deze overeenkomst in het kader van de kwaliteit en toegankelijkheid 

van de zorg van groot belang. ZK ziet deze overeenkomst als een onmisbaar 

element in de totale contractering Protonentherapie. Wij willen dus 

voorkomen dat zorgaanbieders zich zouden kunnen terugtrekken. Daarom is 

deze bepaling een eenzijdige.  
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