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Aanvulling op vragen en antwoorden
Hierbij publiceert Zilveren Kruis een aanvulling op de Nota van inlichtingen inkoopbeleid Wlz 20212023 met aanvullingen 2022-2023 zoals op 30 juni 2021 gepubliceerd is. Deze aanvulling maakt
onderdeel uit van de inkoopprocedure 2022- 2023.
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2 We geven financiële zekerheid door een tariefpercentage af
te spreken in een geld-volgt-klant model

2.1 Tariefsystematiek die voor alle sectoren gelijk is

Vraag

Antwoord

Bent u het met ons eens dat een extra korting
voor ‘Beschermd wonen aanbieders (zonder
onderbouwing) willekeurig gekozen is/geen
solide grondslag heeft en daarmee
onrechtmatig is?

Nee, dat zijn we niet met u eens. We zien dat de
geïntegreerde zorgaanbieders en de
zorgaanbieders van beschermd wonen
verschillen op de inhoud van zorg en rol in de
regio. Door het tariefpercentage aan te passen
voor aanbieders doen wij recht aan die
verschillen binnen de schaarse budgettaire
middelen. Voor een verdere argumentatie zie
paragraaf 2.4.2 van het Inkoopbeleid Wlz 20212023 met aanvullingen 2022-2023.

De richttarieven zijn lager dan in vorige jaren,
onder andere door de gewijzigde verdeling van
het landelijk budget. Daarmee bepaalt de
gewijzigde regionale contracteerruimte (mede)
het budget van de zorgaanbieders. Terwijl
bepalend zou moeten zijn wat nodig is voor
een regionaal zorgaanbod dat past bij de
zorgvraag van de huidige en toekomstige
klanten (door u genoemd als het hoofddoel
van uw inkoopbeleid). Hoe rijmt u dit met
elkaar?

We zijn het met u eens dat er voldoende
middelen beschikbaar moeten zijn om regionaal
zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van de
huidige en toekomstige klanten te borgen. De
zorgkantoren komen met het onderbouwde
richttariefpercentage
inclusief aanpassingsmogelijkheden hieraan
tegemoet.
In de afgelopen jaren ontvingen we een relatief
hoog budget in vergelijking met andere
zorgkantoren. Daardoor konden we een hoger
percentage met u afspreken. Nu het
verdeelmodel is aangepast, neemt onze
contracteerruimte af. We beseffen dat dit geen
fijne boodschap voor u is. Toch staan wij achter
deze budgetverdeling, omdat deze eerlijker is
voor mensen die afhankelijk zijn van langdurige
zorg.
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2.4 Tariefafspraken voor zorg met bestaande V&V-zorgaanbieders

Vraag

Antwoord

Is het bedrag van het kwaliteitsbudget dat we
nu hebben vergelijkbaar met de 85%
tariefopslag?

Vanaf 2022 landen de extra middelen
verpleeghuiszorg (voorheen deel
kwaliteitsbudget) volledig in de reguliere tarieven
van de NZa. De kwaliteitsopslag is onderdeel van
het max. NZa tarief voor de prestaties VPT en ZZP
4 t/m 10 VV waarvoor het afgesproken
tariefpercentage geldt. Dit betekent voor 2022
dat zorgaanbieders 96,2% van de kwaliteitsopslag
direct via de reguliere tarieven ontvangen (en in
2023 95,8%). Voor algemene informatie over de
landing van de kwaliteitsmiddelen in de tarieven
verwijzen we u naar het landelijke inkoopkader
[zie paragraaf 3.2].

2.4 Tariefafspraken voor zorg met bestaande GGZ-zorgaanbieders

Vraag
Betreft verschil in tarief Beschermd Wonen en
Geïntegreerde behandelaars: Het verschil in
tarief is groot direct na het eerste jaar toegang
tot de WLZ. Hoe verklaart u dit verschil tegen
de achtergrond dat de geïntegreerde
aanbieders GGZ ook middelen uit de ZVW tot
hun beschikking hebben bij bijvoorbeeld inzet
crisisinterventie? De aanbieders beschermd
wonen hebben daarentegen wel de opdracht
tot interventie en preventie, maar met het
tarief 2022 / 2023 hier onvoldoende middelen
voor.

Antwoord
We hechten waarde aan een goede
zorginfrastructuur en verwachten daarvan een
grote bijdrage van geïntegreerde zorgaanbieders
wat betreft GGZ-behandeling. Dit komt ten goede
aan alle Wlz-cliënten die deze behandeling nodig
hebben. Dit reikt verder dan de Zvw-bekostiging.
Er is dus geen sprake van dubbele beloning.
In paragraaf 2.4.2 is een toelichting gegeven op de
tariefpercentages voor de GGZ en op het onderscheid in
de tariefpercentages voor de geïntegreerde
zorgaanbieders en de BW-zorgaanbieders.
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2.5 Voor 2022 en 2023 spreken we met een beperkte groep zorgaanbieders een lager
tariefpercentage af

Vraag

Antwoord

Met wie maak je afspraken als je
geselecteerd bent en je werkt in meerdere
zorgkantoor regio's waardoor je
verschillende zorginkopers vanuit Zilveren
Kruis hebt?

Als we met u in gesprek willen over een lager
tariefpercentage heeft u binnen één week na publicatie
een schriftelijk bericht ontvangen.
Eén van onze zorginkopers neemt vervolgens contact met
u op.
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4 We gaan in dialoog over de wijze waarop nu en in de
toekomst mensen kunnen rekenen op goede kwaliteit van
zorg
Vraag

Antwoord

Ook wij houden deze wijze van samenwerken en
met elkaar meedenken graag in stand. Wij hebben
hier goede ervaringen mee in Friesland. Is het een
idee om deze dialoog en die over
vastgoed/capaciteit/duurzaamheid te combineren
met elkaar? Immers beïnvloeden zowel de harde
als de zachte kant van een zorgorganisatie de
kwaliteit van zorg.

U kunt uw wensen voor de dialoog bespreken met
uw zorginkoper. U kunt hier dan samen afspraken
over maken.

4.5 We starten met de dialoog over vastgoed, capaciteitsontwikkeling en duurzaamheid

Vraag

Antwoord

In de discussie over vastgoed is het handig om aan
te sluiten bij de afspraken die worden gemaakt aan
de hand van de uitkomsten audit van het milieu
platform zorg (NPZ) om de overbodige
administratieve lasten te voorkomen. De NPZ heeft
hiervoor een milieuthermometer opgezet die goed
bruikbaar om het gesprek met elkaar te voeren
tussen zorginstellingen en zorgkantoor en
toetsende instantie, Alternatief als er geen audit of
gegevens bekend zijn (bv als het een huurpand
betreft) kan aangesloten worden met de
classificatie van het energie label A t/m G. Door aan
te sluiten bij de uitkomsten van het NPZ of gebruik
te maken van de energie labels kan de
administratieve lasten wellicht worden beperkt.

Wij sluiten aan bij uw opmerking dat de
uitkomsten van de milieuthermometer en
eventuele andere instrumenten, zoals
energielabels, goed bruikbaar zijn om het gesprek
met elkaar te voeren over duurzaamheid.
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Vraag

Antwoord

Zilveren Kruis verwacht dat de NHC inkomsten ook
daadwerkelijk voor de exploitatie, het onderhoud
en de verduurzaming van vastgoed wordt ingezet.
Hoe verhoudt deze verwachting (eis), waarbij
(gedetailleerd) inzicht nodig is in de besteding van
de NHC-inkomsten, zich tot het streven naar
verlaging van administratieve lasten?

Wij begrijpen dat voor het verkrijgen van dit inzicht
(aanvullende) informatie noodzakelijk is. Door
waar mogelijk aan te sluiten bij de registratiewijze
van de zorgaanbieder zelf, trachten we de
administratieve lasten beperkt te houden.
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5 Zilveren Kruis contracteert zorg in natura in de GZ, V&V en
GGZ

5.10 Samen houden we de Meerzorgregeling toegankelijk en betaalbaar

Vraag

Antwoord

Hoe verhoudt zich de inzet op controle en
sancties met paragraaf 3.1 onder 5 van de
Aanvulling voor 2022 op het Inkoopkader Wet
langdurige zorg 2021 – 2023.

We zagen de afgelopen jaren een forse toename
in gebruikmaking van de Meerzorgregeling. Zowel
inhoudelijk als financieel willen we de
Meerzorgregeling toegankelijk en betaalbaar
houden. Daarop gaan
we de komende jaren, binnen de geldende
wettelijke en beleidskaders, meer sturen. We
doen dit in samenwerking op de inhoud.
Zorgkantoren hebben ook een rol t.a.v. de
doelmatige besteding van de middelen. Door
evaluaties en materiële controles verbeteren we
de verantwoording van geleverde meerzorg.
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Wij helpen u
graag verder
Kijk op
Onze website: zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders

Post
Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Zorginkoop, Zorgtoewijzing, Helpdesk iWlz of Overige zorg
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Bel ons
Telefoon (038) 456 78 88
Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur

Mail ons
Ga naar ‘contact’ op zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders en
kies voor ‘stuur een e-mail’

Deze nota van inlichtingen is een uitgave van het Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. KvK 34245138. U kunt
het downloaden op zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders.
Disclaimer
De informatie die u aantreft komt van betrouwbare bronnen en is bijgewerkt tot en met 30 juni 2021.
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