Voorwaarden Doelmatig handelen logopedie
Inleiding
Zilveren Kruis wil door een goede samenwerking met zorgaanbieders de zorg efficiënter en kwalitatief beter maken
en bovendien betaalbaar te houden. Daarom hebben wij hebben de behandelindex geïmplementeerd. De
behandelindex geeft een gewogen behandelgemiddelde van de contractant op praktijkniveau weer.
Op basis van de behandelindex zijn doelmatigheidsnormen gedefinieerd. In dit document worden deze
doelmatigheidsnormen beschreven en zijn de consequenties van het over- of onderschrijden van een
doelmatigheidsnorm weergegeven. Contractanten met een doelmatigheidsnorm >115 kunnen geselecteerd worden
voor het Beheersmodel. Contractanten met een Basisovereenkomst logopedie 2018-2019 kunnen hun
overeenkomst opwaarderen naar een BasisXtra overeenkomst logopedie 2018-2019 wanneer zij een
behandelindex van 115 of lager hebben en voldoen aan alle (overige) voorwaarden (=uitvoeren van het
KlantErvaringsOnderzoek conform de Voorwaarden KlantErvaringsOnderzoek, raadpleegbaar op onze website en
in het bezig zijn van een geldige kwaliteitstoets logopedie met een positieve uitslag conform de vigerende
“Regeling kwaliteitstoets logopedie”, raadpleegbaar op de website van SKMZ.

Voorwaarden
Artikel 1. Spiegelinformatie
1.1
De contractant ontvangt drie maal per jaar spiegelinformatie van Zilveren Kruis met daarin verwerkt de
behandelindex. De behandelindex is het verschil tussen het werkelijke en verwachte behandelgemiddelde van de
praktijk.
1.2
In de onderstaande tabel wordt de verzendfrequentie van spiegelinformatie weergegeven door Zilveren Kruis. De
spiegelinformatie wordt op praktijkniveau over het werkelijke en verwachte behandelgemiddelde van contractant
verstrekt op basis van de declaraties over de vastgestelde periode. Het verschil tussen het werkelijke en het
verwachte behandelgemiddelde wordt weergegeven in de behandelindex. Op deze wijze heeft contractant inzicht
in welke mate er wordt voldaan aan de doelmatigheidsnorm zoals gesteld in artikel 2 en de mogelijke
consequenties zoals benoemd in artikel 3 en 4 voor de Standaard-, Basis of BasisXtra overeenkomst logopedie
2018-2019.
Wanneer ontvangt de contractant spiegelinformatie?
Behandelingen plaatsgevonden in periode
Spiegelinformatie verstuurd
Kwartaal 1, 2, 3 en 4 2017 (januari t/m december)
Kwartaal 1 en 2 2018 (januari t/m juni)
Kwartaal 1, 2 en 3 2018 (januari t/m september)
Kwartaal 1, 2, 3 en 4 2018 (januari t/m december)

Kwartaal 2 2018
Kwartaal 3 2018
Kwartaal 4 2018
Kwartaal 2 2019

Kwartaal 1 en 2 2019 (januari t/m juni)
Kwartaal 1, 2 en 3 2019 (januari t/m september)
Kwartaal 1, 2, 3 en 4 2019 (januari t/m december)

Kwartaal 3 2019
Kwartaal 4 2019
Kwartaal 2 2020
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Artikel 2. Doelmatigheidsnormen
2.1
De behandelindex is het verschil tussen het werkelijke en verwachte behandelgemiddelde van de praktijk. Het
aantal behandelingen verleend aan verzekerden van Zilveren Kruis door de contractant (en de eventueel onder de
overeenkomst vallende medewerker(s)) wordt vergeleken met het gemiddeld aantal behandelingen verleend aan
de verzekerden van Zilveren Kruis, gedeclareerd door alle andere contractanten logopedie bij Zilveren Kruis.
2.2
De behandelindex wordt gewogen op de volgende variabelen: leeftijd, geslacht en zorgzwaarte.
2.3
De volgende prestaties worden niet meegenomen in het bepalen van de behandelindex en de
doelmatigheidsnorm: Screening bij directe toegang, Eenmalig logopedisch onderzoek, Hanen ouderprogramma,
Groepsbehandeling IZS, en Toeslag uitbehandeling.
2.4 Behandelindex onder de doelmatigheidsnorm van 90
De contractant met een Basisovereenkomst logopedie 2018-2019 en een behandelindex die op praktijkniveau
onder de doelmatigheidsnorm van 90 ligt over januari t/m december 2017 of over januari t/m december 2018, kan
een BasisXtra overeenkomst logopedie 2018-2019 aanvragen bij Zilveren Kruis als ook aan de overige
voorwaarden voor de BasisXtra overeenkomst 2018-2019 wordt voldaan. De contractant vraagt de BasisXtra
overeenkomst logopedie 2018-2019 bij Zilveren Kruis aan via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. Meer
informatie over de procedure is opgenomen in artikel 3.
De contractant levert bij de aanvraag de volgende informatie aan:

een kopie van het geldige certificaat kwaliteitstoets logopedie waarvoor een positieve uitslag is behaald, en

het meest actuele rapportage van het door u gecontracteerde meetbureau met uitzetinformatie over het
KlantErvaringsOnderzoek.
2.5 Behandelindex tussen de doelmatigheidsnormen van 90 en 115
De contractant met een Basisovereenkomst logopedie 2018-2019 en een behandelindex die op praktijkniveau
tussen de doelmatigheidsnormen van 90 en 115 ligt over januari t/m december 2017 of over januari t/m december
2018, kan een BasisXtra overeenkomst logopedie 2018-2019 aanvragen bij Zilveren Kruis als ook aan de overige
voorwaarden voor de BasisXtra overeenkomst 2018-2019 wordt voldaan. De contractant vraagt de BasisXtra
overeenkomst logopedie 2018-2019 bij Zilveren Kruis aan via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. Meer
informatie over de procedure is opgenomen in artikel 3.
De contractant levert bij de aanvraag de volgende informatie aan:

de volledig ingevulde en ondertekende Zilveren Kruis motivational paper logopedie 2018-2019 zoals
gepubliceerd op onze website, en

een kopie van het geldige certificaat kwaliteitstoets logopedie waarvoor een positieve uitslag is behaald, en


het meest actuele rapportage van het door u gecontracteerde meetbureau met uitzetinformatie over het
KlantErvaringsOnderzoek.

2.6 Behandelindex boven de doelmatigheidsnorm van 115
Zilveren Kruis kan de contractant met een Standaard- of Basisovereenkomst logopedie 2018-2019 die op
praktijkniveau een behandelindex boven de doelmatigheidsnorm van 115 heeft over januari t/m december 2017 of
over januari t/m december 2018, selecteren voor het Beheersmodel logopedie. De voorwaarden ‘Beheersmodel
logopedie’ zijn te raadplegen op onze website.
Wanneer de contractant met een Standaard-, Basis- of Basis Xtra overeenkomst logopedie 2018-2019 op
praktijkniveau een behandelindex boven de doelmatigheidsnorm van 115 heeft over de periode januari t/m
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december 2017 of over januari t/m december 2018 en in het bezit is van een geldige en positieve uitslag voor de
kwaliteitstoets, wordt de contractant niet geselecteerd voor het Beheersmodel logopedie maar behoudt Zilveren
Kruis zich het recht voor deze praktijk te selecteren voor een gesprek.

Artikel 3. Procedure wijziging Basisovereenkomst naar BasisXtra overeenkomst logopedie 2018-2019
3.1
Na ontvangst van de schriftelijke mededeling zoals omschreven in artikel 2 kan de contractant met een
Basisovereenkomst logopedie 2018-2019 een aanvraag indienen voor een BasisXtra overeenkomst logopedie
2018-2019. Naast transparantie over de doelmatigheid (bij een behandelindex onder de 90 is dit evident; bij een
behandelindex van 90-115 wordt dit beoordeeld aan de hand van het motivational paper) moet de contractant
voldoen aan alle (overige) voorwaarden verbonden aan de BasisXtra overeenkomst logopedie 2018-2019.
3.2
Zilveren Kruis beoordeelt of de contractant voldoet aan alle voorwaarden welke verbonden zijn aan de BasisXtra
overeenkomst logopedie 2018-2019. Binnen vier weken na ontvangst van een aanvraag zonder motivational paper
en binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag met een motivational paper ontvangt de contractant van
Zilveren Kruis een reactie op de aanvraag.
3.3
Als de contractant voldoet aan de voorwaarden, zet Zilveren Kruis de Basisovereenkomst Logopedie 2018-2019
per 1e van de maand volgend op de beoordeling om naar een BasisXtra overeenkomst Logopedie 2018-2019.
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