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Wat leest u in dit inkoopdocument?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?
Wie kunnen een overeenkomst krijgen?
Hoe bepalen wij onze tarieven?
Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?
Hoe ziet het contracteringsproces eruit?
Hoe gaan we om met naleving en controle?
Hoe ziet de planning voor contractering eruit?
Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant?
Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?
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Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?

Zilveren Kruis wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteit
van de zorg en de doelmatigheid van de zorg.
Wij belonen zorgaanbieders die:

kwaliteit van zorg inzichtelijk maken door KlantErvaringsOnderzoek, en

doelmatig handelen op basis van hun behandelindex.
Dit doen wij door aan de prestaties in onze overeenkomsten verschillende tarieven te hangen. U leest hier meer
over in paragraaf 4.

2.

Wie kunnen een overeenkomst krijgen?

Wie krijgen een overeenkomst?
Bestaande en nieuwe zorgaanbieders kunnen een overeenkomst logopedie afsluiten.
U bent een bestaande zorgaanbieder als u in 2017 een overeenkomst logopedie met Zilveren Kruis heeft.
U bent een nieuwe zorgaanbieder als u in 2017 geen overeenkomst logopedie met Zilveren Kruis heeft. Heeft u
vóór 2017 een overeenkomst logopedie met Zilveren Kruis gehad en is die beëindigd op basis van het
beheersmodel logopedie of fraude? Dan kunt uw geen overeenkomst afsluiten.
Welke overeenkomsten zijn er en wat zijn de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen?
Standaardovereenkomst logopedie

U heeft een wettelijk beschermde opleidingstitel logopedist (artikel 34-beroep Wet BIG)

U bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

U levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis
Basisovereenkomst logopedie

U voldoet aan de eisen van de Standaardovereenkomst

U meet klantervaringen bij al uw cliënten

U heeft een overeenkomst met een meetbureau dat door Zilveren Kruis is erkend
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BasisXtra-overeenkomst logopedie

U voldoet aan de eisen van de Basisovereenkomst

U bent in het bezit van een geldige kwaliteitstoets logopedie en heeft daarvoor een positief resultaat
behaald

U heeft:
o een BasisXtra-overeenkomst logopedie 2017, of
o een behandelindex bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau onder de doelmatigheidsnorm van 90
ligt over januari t/m december 2017, óf
o een behandelindex bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau tussen de doelmatigheidsnormen van
90 en 115 ligt over januari t/m december 2017 en in een motivational paper aangetoond dat
doelmatig wordt gehandeld.
Let op: Zilveren Kruis stuurt informatie over de behandelindex van januari t/m december 2017 in het tweede
kwartaal van 2018 toe. Dit betekent dat alleen praktijken met een BasisXtra-overeenkomst logopedie 2017 een
BasisXtra-overeenkomst logopedie 2018-2019 per 1 januari 2018 kunnen afsluiten. Praktijken met een Basis
overeenkomst logopedie 2017 kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2018 een Basis Xtra overeenkomst
logopedie 2018-2019 aanvragen en hebben dus een ingangsdatum die na 1 april 2018 ligt.
Wat is de duur van de overeenkomst?
Uw Standaard-, Basis- of BasisXtra-overeenkomst logopedie loopt tot en met 31 december 2019.

3.

Hoe bepalen wij onze tarieven?

Hoe bepalen wij onze tarieven?
Voor logopedie gelden vrije tarieven. Zilveren Kruis stelt de tarieven vast op basis van declaratiegegevens en
eigen onderzoek.
In het zorgverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent, onder het kopje ‘documenten en formulieren’ de
tarievenlijst inzien. Ook krijgt u voordat u de overeenkomst afsluit (na het invullen van de vragenlijsten) een
conceptovereenkomst te zien. Ook hier zijn de tarieven weergegeven.
Zilveren Kruis onderhandelt niet met individuele logopedisten over de condities en tarieven van een overeenkomst.
Is een opslag (vooraf of achteraf) mogelijk (obv kwaliteit/doelmatigheid) en welke voorwaarden zijn daarop
van toepassing?
Opslagen voor transparantie, kwaliteit en doelmatigheid zijn verwerkt in de tarieven van de Basis- en BasisXtraovereenkomst.

4.

Welke zorg kopen we in en hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen?

De inkoop geldt voor de basisverzekering
Deze inkoopprocedure betreft alleen logopedische zorg die wordt verleend binnen het kader van de
Zorgverzekeringswet.
Zilveren Kruis contracteert alle zorgaanbieders die aan de voorwaarden voldoen
U vindt de voorwaarden in paragraaf 2.
Wij maken geen afspraken over volumes.
We kijken wel naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.
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In welke mate is er ruimte voor innovatief zorgaanbod en, als van toepassing, welke specifieke eisen
stellen we aan dergelijk innovatief aanbod?
Zilveren Kruis verwijst zorgaanbieders met een innovatief zorgaanbod naar beroepsorganisatie NVLF. Indien een
innovatief aanbod draagvlak heeft bij de NVLF, brengt zij dit onder de aandacht van Zorgverzekeraars Nederland.
Hiermee ontstaat een podium om gezamenlijk op te trekken richting de NZa.

5.

Hoe ziet het contracteringsproces eruit?

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april
Als u een vraag heeft over ons inkoopbeleid kunt u deze per mail aan ons stellen via
zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl.
U ontvangt een aanbiedingsbrief om digitaal een overeenkomst met Zilveren Kruis af te sluiten
In de aanbiedingsbrief ontvangt u uw inloggegevens voor het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal. In het Zilveren
Kruis zorgverlenersportaal doen wij u in juni een voorstel voor een financiële afspraak, gebaseerd op een reële
prijs en reëel volume.
Tot de sluiting van het Zilveren Kruis Zorgverlenersportaal kunt u uw overeenkomst met Zilveren Kruis
digitaal ondertekenen
Als u vragen heeft over het voorstel dat Zilveren Kruis u heeft gedaan, kunt u deze per mail aan ons stellen via
zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl.
12 november 2017 maken wij bekend aan onze klanten welke aanbieders wij gecontracteerd hebbe
Na de contracteerperiode kunt u alleen een overeenkomst afsluiten als u een nieuwe zorgaanbieder bent.
U laat ons dit weten via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl.

6.

Hoe gaan we om met naleving en controle?

Naleving en controle is een verantwoordelijkheid en kernactiviteit van een zorgverzekeraar
Zilveren Kruis controleert of de zorg die wij vergoeden ook feitelijk en terecht is geleverd. We maken hierbij
onderscheid in controles op de overeenkomst die we sluiten met zorgaanbieders (naleving) en controles die
voortkomen uit wettelijke vereisten (formele en materiële controle).

7.

Hoe ziet de planning voor contractering eruit?

Datum
1 april 2017
juni 2017
gehele contracteerperiode
10 augustus 2017
22 september 2017
1 oktober 2017
12 november 2017

Onderwerp
Publiceren inkoopbeleid
Informeren van zorgaanbieders
Gelegenheid tot vragen stellen over het inkoopbeleid 2018
Openen zorgaanbiedersportaal
Uiterste tekendatum overeenkomst logopedie 2018-2019 (via zorgverlenersportaal)
Sluiten zorgverlenersportaal
Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg
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8.

Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant?


9.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen?

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2017. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen.
Houdt u dit zelf goed in de gaten!
U vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website
Bent u het niet eens met het inkoopbeleid of staan er fouten of onduidelijkheden in?
U kunt tot 15 juni 2017 bezwaar maken door ons een e-mail te sturen met uw naam en AGB-code naar
zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. Vermeld u hierbij dat het om een bezwaar gaat. Bezwaren die wij na 15
juni 2017 ontvangen nemen wij niet in behandeling.
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