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CONTRACTEERBELEID 2021

HUISARTSENPOSTEN EN AMBULANCEZORG 

Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor ambulancezorg en de Centrale Huisartsenpost.

Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij conformeren ons aan de landelijke 
normen, wet- en regelgeving. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige zorg op basis van 
de genoemde normen.

GEVOLGEN N.A.V. CORONAVIRUS

Stad Holland Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet 
goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het contracteerbeleid 
2021. Mochten aanpassingen in het contracteerbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over via onze website.

KWALITEIT

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de 
door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze 
opgenomen in de overeenkomst.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

• De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en 
de praktijk gelden.

• De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
• De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de 

vorm van bij- en nascholing.
• We zien een rol voor onszelf weggelegd om ‘malpractice’ te signaleren.
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PLANNING VOOR CONTRACTEREN

CENTRALE HUISARTSENPOST (CHP)

WAT WIE WANNEER

Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar 1 april 2020

Verantwoording CHP 2019 Stad Holland Zorgverzekeraar 
in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis 
en zorgaanbieders

mei - juni 2020

Begrotingsgesprekken Stad Holland Zorgverzekeraar 
in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis 
en zorgaanbieders

september - oktober 2020

Begroting indienen bij NZa Stad Holland Zorgverzekeraar 
in samenspraak met CZ, Zilveren Kruis 
en zorgaanbieders

1 november 2020

Publicatie gecontracteerde partijen 
op de website

Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2020

CENTRALE HUISARTSENPOST (CHP)

WAT WIE WANNEER

Publiceren contracteerbeleid Stad Holland Zorgverzekeraar 1 april 2020

Contracteringsgesprekken Stad Holland Zorgverzekeraar in sa-
menspraak met Zilveren Kruis en RAV

mei - december 2020

Afronden budgetafspraken 2021 Stad Holland Zorgverzekeraar in sa-
menspraak met Zilveren Kruis en RAV

31 december 2020

Afsluiten WMG overeenkomst 
incl. addenda

Stad Holland Zorgverzekeraar in sa-
menspraak met Zilveren Kruis en RAV

1e kwartaal 2021

Nacalculatie budget 2021 Stad Holland Zorgverzekeraar in sa-
menspraak met Zilveren Kruis en RAV

1 juli 2022
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INNOVATIE IN DE ZORG

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, wordt voornamelijk bepaald door de 
beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovaties vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke 
eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen onder de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet 
vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze 
dan naar het volgende e-mailadres: contractering.huisartsenzorg@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang 
van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

VOORWAARDEN OVEREENKOMST

CENTRALE HUISARTSENPOST

Zorg geleverd door huisartsenposten is non-concurrentieel en wordt in heel Nederland door middel van representatie 
gecontracteerd. Per regio contracteren de twee zorgverzekeraars die het grootste aandeel aan verzekerden hebben de zorg 
mede namens de andere zorgverzekeraars. Stad Holland contracteert deze zorg samen met CZ voor de regio Westland en 
samen met Zilveren Kruis voor de regio Nieuwe Waterweg Noord, Delfland/Oostland.

AMBULANCEZORG

Er zijn in Nederland 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Ambulancezorg wordt in representatie gecontracteerd. 
Stad Holland is in de regio Rotterdam Rijnmond tweede representant. Samen met eerste representant Zilveren Kruis maakt 
Stad Holland afspraken met de RAV van Rotterdam Rijnmond. Bij de overige RAV’s maken andere zorgverzekeraars voor Stad 
Holland afspraken.

HEEFT U NOG VRAGEN?

U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.

mailto:contractering.huisartsenzorg%40dsw.nl?subject=
https://www.stadholland.nl/Zorgverleners/contactgegevens

