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Zeist, 24 december 2021 

 

Beste huisartsen van eerstelijns diagnostiek in regio Rotterdam-Rijnmond,  

 

Enkele maanden geleden is Zilveren Kruis gestart met een selectieve inkoopprocedure voor eerstelijns 

laboratoriumdiagnostiek (ELD). Vanaf 1 januari 2022 is Star-shl door Zilveren Kruis geselecteerd om in uw regio de 

eerstelijns laboratoriumdiagnostiek voor verzekerden van Zilveren Kruis (en van FBTO, Interpolis, Pro Life, De 

Friesland) uit te voeren. Dit betreft de uitvoering van klinische chemie, medische microbiologie en pathologie op 

aanvraag van eerstelijns zorgaanbieders. Star-shl is de penvoerder van een samenwerkingsverband dat naast Star-shl 

bestaat uit Franciscus Gasthuis en Vlietland, IJsselland Ziekenhuis,  Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch 

Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Zij zorgen gezamenlijk, met Ikazia Ziekenhuis en Pathan als 

onderaannemer, voor de uitvoering van de eerstelijns diagnostiek.  

 

Zilveren Kruis heeft het samenwerkingsverband voor de periode 2022-2023 geselecteerd op basis van een selectief 

inkooptraject waarbij werd gekeken naar de volgende aspecten: toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit. Op 

deze criteria scoorde het aanbod van het samenwerkingsverband als beste. Voor de komende jaren is er een 

duidelijke ambitie neergezet waarmee de diagnostische dienstverlening voor aanvragers en patiënten verder zal 

door ontwikkelen. 

 

Wat betekent dit voor u als aanvrager? 

Als u momenteel al gebruik maakt van de eerstelijns diagnostiek van één van de partners van het 

samenwerkingsverband, dan hoeft u niets te doen en verandert er voor uw patiënten niets. U kunt verzekerden van 

Zilveren Kruis (en van FBTO, Interpolis, Pro Life, De Friesland) blijven verwijzen naar een prikpunt van een van de 

partners van het samenwerkingsverband. Ze hebben gezamenlijk een zeer uitgebreid netwerk voor de eerstelijns 

diagnostiek in de regio Rotterdam-Rijnmond om u en uw patiënten optimaal te ondersteunen. Verzorgt het 

samenwerkingsverband momenteel nog geen diagnostiek voor u? Dan gaan zij graag met u in gesprek.  

 

Indien er in de toekomst veranderingen optreden in bijvoorbeeld de priklocaties of andere dienstverlening, dan zult 

u daar uiteraard tijdig van op de hoogte worden gebracht door het samenwerkingsverband. 

 

Wat betekent dit voor uw patiënten?  

Zilveren Kruis informeert haar verzekerden dat de leden van het samenwerkingsverband gecontracteerde partijen 

zijn via haar website en de zorgzoeker. Toch kan het voorkomen dat zij deze informatie niet ontvangen of gelezen 

hebben. Mocht u de eerstelijns diagnostiek tot op heden elders doen, dan vragen wij u de verzekerden hierop te 

wijzen en hen te verwijzen naar één van de partners van dit samenwerkingsverband.  

 

Vragen 

Op de website van Zilveren Kruis vindt u meer informatie over de selectieve inkoop van Eerstelijnsdiagnostiek door 

Zilveren Kruis.  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/eld/beleid-en-contract
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Heeft u vragen over de (toekomstige) dienstverlening van de gecontracteerde partijen, dan kunt u contact opnemen 

met Star-shl onder nummer 088 020 9511 of per mail relatiemanagement@star-shl.nl, of met uw reguliere 

contactpersoon voor eerstelijns diagnostiek binnen het samenwerkingsverband.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Zilveren Kruis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Groenenberg 
 
Senior Manager Inkoop 
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Madelein Leegwater 
 
Directeur sector markt en relaties 
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