
Van: Achmea Zorginkoop farmacie Zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl
Onderwerp: Overeenkomst injectiematerialen

Datum: 24 maart 2021 om 16:18
Aan:

Beste zorgaanbieder,
 
Wij bieden u de mogelijkheid om injectiematerialen aan onze klanten te verstrekken
U ontvangt deze week een brief over ons preferentiebeleid op insuline aspart. Hierin beschrijven wij
dat het voor u mogelijk wordt om – éénmalig bij het eerste gebruik of de omzetting naar het
aangewezen biosimilar – een navulpen en zo nodig één verpakking andere naaldjes (maximaal
100 stuks) te declareren. Om dit mogelijk te maken ontvangt u van ons een contractaanbod met
een looptijd van 1-1-2021 t/m 31-12-2022.
 
De overeenkomst maakt het mogelijk om injectiematerialen te declareren in verschillende
situaties
Met de overeenkomst injectiepennen, injectiespuiten en injectienaalden kunt u deze materialen
verstrekken en declareren wanneer er sprake is van:

een eerste verstrekking van een insulinesoort of wijziging van merk insuline. De
injectiematerialen kunnen in zo’n situatie met de insuline worden meegeleverd;
toediening van geneesmiddelen die vanuit het GVS worden vergoed, niet zijnde insuline en
waarbij het noodzakelijk is om injectiematerialen te verstrekken vanuit de clusters 1 t/m 5.

 
In de farmacie overeenkomst is eerder al geregeld dat u injectiematerialen vanuit cluster 6 en 7
kunt verstrekken voor de toediening van GVS geneesmiddelen.
 
U vindt de clusterlijst injectiemateriaal op de volgende pagina:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/hulpmiddelen/verzorgingsmiddelen/verban
dmiddelen
 
 
Uiterlijk 15 april 2021 staat de overeenkomst voor injectiematerialen voor u klaar in het
zorgverlenersportaal 
U ontvangt een uitnodigingsmail om de overeenkomst online af te sluiten.
 
U kunt de injectiematerialen rechtstreeks bij ons declareren als de overeenkomst is
afgesloten
Wij verzoeken u daarom de (her)declaraties vast te houden tot u de overeenkomst heeft
afgesloten. Vanaf dat moment zijn wij in staat om uw declaraties correct te verwerken. Declaraties
die eerder worden ingediend, zullen worden afgewezen.
Wanneer u geen injectiematerialen wenst te leveren kunt u onze klanten verwijzen naar de
Medisch Speciaalzaak
Als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om injectiematerialen aan onze klanten af te
leveren, dan kunnen zij terecht bij de Medisch Speciaalzaken die wij hiervoor hebben
gecontracteerd.
 
Hartelijke groet,
Zilveren Kruis

 
T +31 (0) 71-751 00 61
Zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl
Aanwezig op maandag t/m vrijdag
 

 
Storkstraat 12 | 3833 LB Leusden
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Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. is statutair gevestigd te Utrecht, KvK 06088185

	

************************DISCLAIMER*******************************

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt,
vermenigvuldigt of verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u
bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is
gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en
tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door derden.
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