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1. Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u? 

Zilveren Kruis wil betaalbaarheid en toegankelijkheid van  add-ongeneesmiddelen garanderen 

De kosten van add-ongeneesmiddelen stijgen snel. De kostenstijging zorgt voor druk op de toegang van add-

ongeneesmiddelen en verdringing van zorg binnen het macro-economisch kader. Zilveren Kruis ziet 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van add-ongeneesmiddelen als gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hiervoor is in 2015 een meerjarenstrategie ontwikkeld. Wij zetten deze 

meerjarenstrategie in het beleid van 2018 voort:  

 Wij kiezen voor nacalculatie in plaats van volumebeperking 

 Wij hanteren daar waar mogelijk referentietarieven voor add-ongeneesmiddelen  

 Wij kopen een aantal add-ongeneesmiddelen in bij een beperkt aantal instellingen 

Meer informatie hierover vindt u in de volgende paragrafen van het inkoopdocument. 

 

2. Wie kunnen een overeenkomst krijgen?  

Als u een MSZ overeenkomst heeft, dan krijgt u een afspraak voor add-ongeneesmiddelen 

Deze afspraak is 1 jaar geldig. Wanneer u een meerjarig MSZ overeenkomst heeft, maakt u na 1 jaar nieuwe 

afspraken over add-ongeneesmiddelen.  

Een aantal add-ongeneesmiddelen kopen we in bij een beperkt aantal zorgaanbieders 

Uit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid hanteert Zilveren Kruis een concentratiebeleid. Het gaat daarbij om 

nieuwe middelen waarvoor maar een klein aantal patiënten in aanmerking komt of middelen waarvoor een 

specifieke expertise vereist is. Wij betrekken beroepsgroepen en patiëntenverenigingen bij het selecteren van 

deze instellingen.  

 

3. Hoe bepalen wij onze tarieven? 

Voor 2018 breiden wij het aantal geneesmiddelen met referentietarieven uit. 

Wij maken onderscheid hier tussen bestaande referentietarieven en nieuwe referentietarieven. Wij maken deze 

referentietarieven bekend op 1 september 2017. 

Zilveren Kruis past de prijzen van add-ongeneesmiddelen gedurende het jaar 2018 aan als er sprake is van een 

herijking van de geneesmiddelprijzen op basis van de WGP. Deze prijsaanpassing  kan invloed hebben op de 

hoogte van het initiële budget. 
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Zilveren Kruis gaat gezamenlijk inkopen 

Zilveren Kruis participeert in het traject gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen van Zorgverzekeraars 

Nederland. Zilveren Kruis zal samen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders één of meerdere dure 

geneesmiddelen gezamenlijk gaan inkopen 
1
, een en ander overeenkomstig de in het kader van de 

mededingingswet vigerende regelgeving en de zienswijze van de ACM. 

 

4. Hoe bepalen we hoeveel zorg wij inkopen? 

Wij geven prijzen en volumes af in een initieel budget 

Het initieel budget is gebaseerd op bestaande add-ongeneesmiddelen die uw instelling volgens ons 

concentratiebeleid bij ons declareert. Nieuwe add-ongeneesmiddelen die gedurende het jaar een add-on status 

krijgen, worden niet meegenomen in het initieel budget.  

Wij baseren de volumes van het initieel budget grotendeels op de volumeprognose van uw instelling 

De basis van de prognose levert u aan in een prognose format. Om tot het volume 2018 te komen corrigeren wij 

op basis van demografische ontwikkelingen en valideren wij de prognose met uw realisatiecijfers over 2015 en 

2016. 

Wij kiezen voor nacalculatie in plaats van volumebeperking 

Dit wil zeggen dat u in beginsel een vrij volume heeft. Wij stellen hier wel voorwaarden aan.  

 U heeft een omzet van add-ongeneesmiddelen van ≤ EUR 100.000,00 
2
; 

 U levert tijdig, juiste en betrouwbare realisatiecijfers en aanvullende informatie over het voorschrijven en 

afleveren van add-ongeneesmiddelen in 2018 aan;  

 U schrijft doelmatig add-ongeneesmiddelen voor en u levert deze doelmatig af.  

Wij verstaan de volgende punten onder doelmatig voorschrijven en afleveren 

 De keuze van het geneesmiddel past bij de indicatie en de fase van de behandeling; 

 Het geneesmiddel dat u voorschrijft is in de betreffende situatie economisch gezien aantoonbaar het 

meest voordelig is; 

 Er vindt geen onder- of overbehandeling plaats; 

 Spillage probeert u zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

5. Hoe ziet het contracteringsproces er uit? 

Wij publiceren ons inkoopbeleid op 1 april 

Onze inkopers lichten het beleid graag aan u toe.  
 
Wij vragen een prognose voor volume uit 

Zorgaanbieders ontvangen een format ten behoeve van het vaststellen van de prognose 2018. Met deze 

prognose stellen wij een initieel budget voor u op. 

Wij maken het initieel budget bekend op 1 september 2017  

U krijgt het initieel budget en de prijslijst aangeleverd via het zorgverlenersportaal. Er is geen ruimte voor 

onderhandeling op de vastgestelde tarieven. U kunt de prijslijst in het zorgverlenersportaal accorderen.  

                                                           
1
 Bijvoorbeeld het gezamenlijke traject ZN-NFU inzake gezamenlijke inkoop oligopolistische dure geneesmiddelen 2018 waarvoor in 

landelijk verband een tijdspad is afgesproken. 
2
 Bij een omzet ≤ EUR 100.000, kunt u geen gebruik maken van nacalculatie. Voor u gelden referentietarieven en u krijgt een 

plafondafspraak. 
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6. Hoe gaan we om met Naleving & 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 Onderwerp 

1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid 2018 

1 juni 2017 Overeenkomst gereed 

1 september 2017 Communicatie prijslijst via zorgverlenersportaal 

1 september 2017 Communicatie Initieel budget via zorgverlenersportaal 

31 oktober 2017 Akkoord initieel budget via zorgverlenersportaal 

 

 

8. Welke onderwerpen zijn mogelijk voor u ook interessant? 

 Medisch Specialistische Zorg (MSZ algemeen) 

 Extramurale farmacie 

 

9. Waar vind ik aanvullingen en wijzigingen? 

Hebt u nog vragen of opmerkingen over dit inkoopdocument?  

U kunt uw vragen stellen via zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl. Op onze website plaatsen wij een overzicht 

van veel gestelde vragen. 

Dit inkoopbeleid is gepubliceerd op 1 april 2017. Het is mogelijk dat hierop aanvullingen of wijzigingen komen. U 

vindt deze aanvullingen en wijzigingen op onze website. 


