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De ondergetekenden: 

 

De Zorgverzekeraar:          

    VGZ Zorgverzekeraar NV 

    VGZ voor de Zorg NV 

    IZA Zorgverzekeraar NV 

    NV Zorgverzekeraar UMC 

    NV VGZ Cares  

    NV Univé Zorg 

 

Zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als ‘de Zorgverzekeraar’; 

 

en 

 

De Zorggroep:   

Naam    :  

Adres    :  

Postcode/Plaats  :   

KvK.nr.   :  

AGB code (s)   :   

IBAN    :  

 

Verder aangeduid als ‘de Zorgaanbieder’  

 

Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze 

overeenkomst, bestaande uit: 

− Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2018/2019 

− Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves 

− Bijlage 2: De Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018  

− Kies Addendum GGZ 

− Kies Addendum Ouderenzorg 

− Kies Addendum Meekijkconsult specialist Ouderengeneeskunde (SOG) 

 

De Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018 zijn meegezonden met deze 

zorgovereenkomst en te raadplegen via 

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie 

 

Definities    

− Multidisciplinaire (eerstelijns)zorg: zorgverlening waarbij zorggroepen (de Zorgaanbieder) 

met diverse disciplines in samenwerking met de patiënt in onderlinge samenhang 

geïntegreerde eerstelijnszorg verlenen, waarvan huisartsenzorg een onderdeel is. 

− Zorgprestatie: multidisciplinaire, geïntegreerde (eerstelijns)zorg zoals omschreven in de 

geldende beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inclusief overige 

prestaties die volgens de NZa-beleidsregels kunnen worden overeengekomen tussen 

zorgverzekeraar en zorggroep (de Zorgaanbieder). 

− Geïncludeerde patiënt: patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria van een bepaald 

zorgprogramma multidisciplinaire (eerstelijns)zorg en die zorg ontvangt binnen dat 

programma. 

− Zorg: diensten en/of producten geleverd door de Zorgaanbieder op grond van de 

overeenkomst tussen de Zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. 

− Zorgprogramma: zorgverlening waarbij zorggroepen (de Zorgaanbieder) met diverse 

disciplines in samenwerking met de patiënt met een specifieke chronische aandoening in 

onderlinge samenhang geïntegreerde eerstelijnszorg verlenen, waarvan huisartsenzorg 

een onderdeel is. Ook te noemen als zorgketen. 
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Artikel 1 Prestatie 

1. De Zorgaanbieder levert multidisciplinaire (eerstelijns)zorg aan geïncludeerde patiënten en 

overige zorgprestaties conform de vigerende beleidsregels van de NZa. 

Het betreft hier het chronisch lijden aan: 

− Diabetes Mellitus type II (DM II), of 

− Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), of 

− Cardiovasculair risicomanagement/hart- en vaatziekten (CVRM/HVZ), of 

− KIES Cardiovasculair risicomanagement/verhoogd vasculair risico (CVRM/VVR), of 

− KIES Astma of 

− KIES Diabetes Mellitus type II (DM II)/ Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD): combinatieketen DM II/COPD of  

− KIES Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)/ Cardiovasculair 

risicomanagement/hart- en vaatziekten (CVRM/HVZ): combinatieketen COPD/HVZ of 

− KIES Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)/ Cardiovasculair 

risicomanagement/ verhoogd vasculair risico (CVRM/VVR): combinatieketen 

COPD/VVR 

2. De inhoud en omvang van de zorg wordt mede bepaald door de stand van de 

wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het 

betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Voor zover 

van toepassing omvatten de gecontracteerde zorgprestaties de zorgonderdelen zoals 

beschreven binnen de kaders van de meest recente zorgstandaarden. 

3. De Zorgaanbieder toetst of de verzekerden die zorg (gaan) ontvangen voldoen aan de 

inclusiecriteria, zoals vastgelegd in het document ‘Uitwerking Inkoopbeleid 

Multidisciplinaire zorg 2018’. Aan verzekerden die niet aan de criteria voldoen, wordt 

geen zorg verleend.  

4. De Zorgverzekeraar vergoedt de Zorgaanbieder voor de zorg die hij verleent, conform het 

overeengekomen tarief zoals bepaald in Bijlage 1 ‘Tarieven, nacalculatie en reserves’.  

 

 

Artikel 2 Voorwaarden levering  

1. De Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018 en, voor zover daar in deze 

overeenkomst naar verwezen wordt tevens het document ‘Uitwerking Inkoopbeleid 

Multidisciplinaire zorg 2018’ zijn van toepassing op deze overeenkomst. 

2. De Zorgaanbieder levert de zorgprestaties enkel aan patiënten die staan ingeschreven op 

naam (ION) van een huisarts die onderaannemer is van de Zorgaanbieder en deelneemt 

aan de betreffende zorgketen(s). 

3. De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de continuïteit van de te leveren zorg en 

informeert de Zorgverzekeraar genoegzaam ten aanzien van alle feiten en 

omstandigheden welke van invloed zijn of kunnen zijn op de continuïteit van de te 

leveren zorg.  

4. De Zorgaanbieder levert zorgprestaties aan (geïncludeerde) patiënten voor zover zij daar 

redelijkerwijs op zijn aangewezen. Patiënten worden op basis van de vigerende 

handleiding voor Inclusie en Exclusie van Patiënten in Ketenzorgprogramma’s 

geïncludeerd: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Incusie-en 

exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf 

Voor de zorgketen VVR zijn met InEen aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken 

staan in het “Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018’. 

5. De Zorgaanbieder verleent de zorg zelf of door het inschakelen van derden onder zijn 

verantwoordelijkheid. De handelingen van die derden worden beschouwd als zijnde 

handelingen verricht door de Zorgaanbieder, los van de eigen verantwoordelijkheid van 

die derden.  

6. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat hij voldoende onderaannemers contracteert 

zodat hij alle zorgonderdelen van de gecontracteerde zorgprestaties tijdig kan leveren aan 

zijn patiënten en in hun nabijheid. 

 

https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Incusie-en%20exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Incusie-en%20exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
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Artikel 3 Contract Zorgaanbieder met onderaannemers   

De Zorgaanbieder is de contractant. Ten behoeve van de zorgverlening aan de verzekerden 

sluit de Zorgaanbieder overeenkomsten met onderaannemers die ieder een deel van de 

betreffende ketenzorg leveren en daartoe bevoegd zijn. De Zorgaanbieder sluit zodanige 

overeenkomsten met onderaannemers dat zij blijft voldoen aan de voorwaarden van deze 

overeenkomst en regelt in ieder geval dat zij voldoen aan de hiernavolgende bepalingen en 

legt dit contractueel vast met de onderaannemer: 

1. De Zorgaanbieder verbindt de door hem ingeschakelde onderaannemers contractueel om 

de zorgonderdelen waarvoor zij zijn gecontracteerd uit te voeren met inachtneming van 

het bepaalde in deze overeenkomst. De Zorgaanbieder treedt niet in de 

verantwoordelijkheid van de onderaannemer die voortvloeit uit de voor hem geldende 

professionele standaard. 

2. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de onderaannemers patiënten voor 

zorgonderdelen die binnen het bereik van de bilaterale overeenkomst vallen uitsluitend 

doorverwijzen naar andere bij de Zorgaanbieder aangesloten onderaannemers. Hiervan 

kan uitsluitend afgeweken worden indien de patiënt op voorhand expliciet aangeeft 

gebruik te willen maken van een Zorgaanbieder die geen onderdeel uitmaakt van de 

onderaannemers als in deze overeenkomst bedoeld. In voorkomend geval zal de 

Zorgaanbieder voorafgaand aan de doorverwijzing de patiënt erop attenderen dat hier 

voor hem financiële gevolgen aan verbonden kunnen zijn. 

3. De Zorgaanbieder neemt in het contract met zijn onderaannemers in ieder geval op dat zij 

de zorg die zij als onderdeel van de zorgprestaties in gevolge onderhavige overeenkomst 

verlenen niet buiten de Zorgaanbieder om bij de Zorgverzekeraar of de patiënt in rekening 

mogen brengen. 

4. De Zorgaanbieder heeft een registratieverplichting teneinde het risico op dubbele 

bekostiging te verkleinen. De Zorgaanbieder neemt hiertoe in het contract met zijn 

onderaannemers op dat zij verplicht zijn hun contactmomenten te registreren en deze bij 

materiële controle aan de Zorgaanbieder te overleggen.  

5. Onderaannemers zijn ten opzichte van de Zorgaanbieder op gelijke wijze als de 

Zorgaanbieder aan de Zorgverzekeraar verbonden aan deze overeenkomst. 

6. Voor zover van toepassing draagt de Zorgaanbieder er zorg voor dat de onderaannemers 

BIG-geregistreerd zijn en/of geregistreerd staan in het voor de betreffende beroepsgroep 

geldende kwaliteitsregister. 

7. De onderaannemers en de personen die in opdracht van de onderaannemers feitelijk de 

hulp verlenen, voldoen aan de opleidingseisen zoals de Zorgverzekeraar die heeft 

vastgelegd in het document ‘Uitwerking Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018’. 

8. De onderaannemers zijn werkzaam in hetzelfde werkgebied en georiënteerd op dezelfde 

samenwerkingspartners als de Zorgaanbieder. 

9. De Zorgaanbieder verstrekt de Zorgverzekeraar een overzicht van de door hem 

ingeschakelde en/of bij hem aangesloten onderaannemers inclusief hun AGB-codes. De 

Zorgaanbieder geeft mutaties zo snel mogelijk door aan Vektis. Wijzigingen dienen per 

kwartaal te worden verwerkt. 

 

 

Artikel 4 Kwaliteit en doelmatigheid  

In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit die in de 

Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018 zijn opgenomen, komen de Zorgaanbieder en 

de Zorgverzekeraar het volgende overeen:  

1. De Zorgaanbieder bevordert de samenwerking met andere zorgaanbieders en 

onderaannemers, zowel tussen en binnen de nulde, de eerste en de tweede lijn, zo nodig in 

goed overleg met de Zorgverzekeraar. Overleg en samenwerking hebben tot doel het 

waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg 

alsmede het verbeteren van het functioneren van de huisartsgeneeskundige zorg binnen de 

totale zorg. 
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2. De Zorgaanbieder beschikt over actuele Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) met het 

ziekenhuis waarmee ze samenwerkt voor de gecontracteerde zorgpaden. De RTA’s voldoen 

aan de criteria die de Zorgverzekeraar heeft geformuleerd in het document ‘Uitwerking 

Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018.  

3. De Zorgaanbieder beschikt per (enkelvoudig) chronisch zorgketen over een kaderarts 

(eventueel in opleiding). In  geval van combinatie ketens stemmen kaderartsen van het 

enkelvoudig chronisch zorgketen waar nodig met elkaar af.  

4. De onderaannemer die het ElektroCardioGram (ECG) en/of het fysiek meekijkconsult 

medische specialistische zorg aanbiedt, voldoet aan de specifieke voorwaarden die de 

Zorgverzekeraar daaraan stelt zoals vastgelegd in het document ‘Uitwerking Inkoopbeleid 

Multidisciplinaire zorg 2018’. 

5. De Zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsbeleid inclusief een kwaliteitscyclus (PDCA-

cyclus) ter bewaking van het kwaliteitsproces. Het kwaliteitsbeleid wordt jaarlijks 

onderhouden en is schriftelijk vastgelegd. 

6. Jaarlijks stuurt de Zorgaanbieder het kwaliteitsjaarverslag toe waarin onder andere het 

resultaat van de Zorgaanbieder in de meest recente benchmark, zoals bedoeld in artikel 7, 

en de voortgang op de verbeterpunten zijn opgenomen. 

7. De Zorgverzekeraar genereert spiegelinformatie inzake doelmatig voorschrijven farmacie. De 

Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar gaan hierover minimaal twee maal per jaar met elkaar 

in gesprek en zo nodig vaker.  

8. De Zorgaanbieder beschikt over een klachtenrapportage en rapporteert hierover jaarlijks in 

het tweede kwartaal aan de Zorgverzekeraar. 

 

 

Artikel 5. Individueel zorgplan en Zelfzorg Ondersteund 

1. Zodra de patiënt in zorg wordt genomen, werkt de Zorgaanbieder met een individueel 

zorgplan. Dit individueel zorgplan voldoet tenminste aan de volgende vereisten:     

− het individueel zorgplan is altijd raadpleegbaar voor alle betrokken onderaannemers 

voor die onderdelen die voor de onderaannemer van belang zijn voor de behandeling 

én voor de patiënt 

− de behandeldoelen worden in dialoog tussen patiënt en de Zorgaanbieder opgesteld 

− de patiënt stemt in met het voorgestelde zorgplan (informed consent) 

− er is beschreven hoe de doelen worden bereikt met een tijdpad (acties) hierbij 

− de rollen en de verantwoordelijkheden van de Zorgaanbieder en van de patiënt 

(inclusief zelfmanagement) zijn beschreven 

2. Op basis van de zelfscan van zelfzorg ondersteunt (ZO!) heeft de Zorgaanbieder een 

plan van aanpak gemaakt. Hierin is beschreven welk beleid de Zorgaanbieder voert op 

het gebied van zelfmanagement om door te groeien naar de volgende fase van 

zelfmanagement en zijn tussenevaluaties gepland  In 2018 -2019 ligt het accent op  de 

uitvoering van het plan van aanpak dat de Zorgaanbieder heeft opgesteld.   

 

 

Artikel 6. Informatiesysteem voor ketenzorg   

De Zorgaanbieder gebruikt een Informatiesysteem voor ketenzorg dat voldoet aan de 

functionaliteiten zoals beschreven in het document ‘Uitwerking Inkoopbeleid 

Multidisciplinaire zorg 2018’.  

 

 

Artikel 7. Rapportage en landelijke benchmark   

1. De Zorgaanbieder neemt deel aan de landelijke benchmark chronische zorg van InEen. 

Hiertoe levert de Zorgaanbieder de dataset prestatie-indicatoren (gevalideerd) aan bij de 

landelijke benchmarkinstantie. 

2. Op grond van de rapportage als bedoeld in lid 1 voeren Zorgaanbieder en 

Zorgverzekeraar periodiek, zeker één maal per jaar een (kwaliteit-)gesprek met elkaar en 

maken ze afspraken over aantoonbare en meetbare verbetering van de kwaliteit van de 

zorg. De afspraken worden door de Zorgaanbieder vastgelegd in een verbeterplan. De 
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Zorgaanbieder rapporteert periodiek, doch minimaal éénmaal per jaar, aan de 

Zorgverzekeraar over de uitvoering van het verbeterplan en de behaalde resultaten 

daarin.  

3. De Zorgaanbieder levert de specifieke rapportage (inclusief trendrapportage) uit de 

landelijke benchmark chronische zorg uiterlijk op 1 juni aan bij de Zorgverzekeraar. 

 

 

Artikel 8. Financiële verantwoording  

In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking die in de Algemene 

Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018 zijn opgenomen, komen de Zorgaanbieder en de 

Zorgverzekeraar het volgende overeen: 

1. De Zorgaanbieder zendt jaarlijks vóór 1 juni, of op een bilateraal overeengekomen 

tijdstip, een door een accountant gecontroleerde en geaccordeerde jaarrekening van het 

voorafgaande jaar aan de Zorgverzekeraar toe, tenzij de wettelijke voorschriften een con- 

troleverklaring voorschrijven. Bij de verantwoording van bestede gelden wordt een 

onderscheid gemaakt in gespecificeerde organisatiekosten en gespecificeerde 

(zorg)kosten. De jaarrekening wordt voorzien van een jaarverslag.  

2. De jaarrekening is opgemaakt conform het Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 9 en de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en bevat een balans en een winst – en 

verliesrekening die inzage geeft in de daadwerkelijke zorgkosten en opbrengsten van de 

Zorgaanbieder. In de winst- en verliesrekening zijn de zorgkosten per type 

onderaannemer/zorgrubriek zichtbaar. 

3. Tevens vermeldt de winst- en verliesrekening specifiek voor de Zorgverzekeraar het 

totaal na te calculeren bedrag voor het onderhavige boekjaar. Via een door de 

Zorgverzekeraar ter beschikking gesteld format levert de Zorgaanbieder een 

onderbouwing aan van het na te calculeren bedrag voor de verschillende zorgrubrieken 

en bedrijfskosten. Deze onderbouwing sluit aan op het na te calculeren bedrag door de 

Zorgverzekeraar zoals vermeld in de jaarrekening en wordt waar nodig voorzien van een 

toelichting. 

4. De Zorgaanbieder is transparant over alle (derde) geldstromen, subsidies en/of geleverde 

diensten in natura (zoals scholing) door bedrijven (o.a. farmaceutische bedrijven), 

instellingen of overheden. De Zorgaanbieder beschrijft dit (in haar offerte/bedrijfsplan) en 

stelt dit beschikbaar aan de Zorgverzekeraar.  

5. De Zorgaanbieder voldoet aan de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector’ (WNT) en de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 

zorg- en jeugdsector’.  

 

 

Artikel 9. Informatievoorziening    

1. De Zorgaanbieder stelt de Zorgverzekeraar onverwijld in kennis van het feit dat zijn 

financiële positie op korte termijn zal kunnen leiden tot een bedreiging van de continuïteit 

van zijn bedrijfsvoering. De Zorgverzekeraar verkrijgt alsdan van rechtswege een direct 

opeisbaar recht op terugbetaling van alle door hem aan de Zorgaanbieder betaalde gelden 

voor zover deze door de Zorgaanbieder nog niet zijn benut om de onderaannemers 

bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst te betalen. 

2. De Zorgverzekeraar behoudt zich het recht voor om de relevante documenten waaruit de 

vermogenspositie van de Zorgaanbieder blijkt door de eigen interne accountant of 

eventueel de externe accountant te laten beoordelen indien omstandigheden hiertoe 

aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake in de situatie 

als omschreven in lid 1 van dit artikel.   

3. Ingeval een onderaannemer die een deel van de zorg verleent voor de Zorgaanbieder als 

gevolg van een rechterlijke uitspraak een maatregel krijgt opgelegd die hem/haar 

verhindert zorg te verlenen aan verzekerden, informeert de Zorgaanbieder zowel de 

Zorgverzekeraar, als de Inspectie voor de Gezondheidszorg hieromtrent. 
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4. Informatie over de te leveren zorg en de organisatie van de Zorgaanbieder is actueel en 

wordt beschikbaar gesteld via tenminste de wachtkamers van de Zorgaanbieder en haar 

onderaannemers en de website van de Zorgaanbieder, dan wel via post verkrijgbaar 

indien de verzekerde daarom vraagt. 

5. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de patiëntenregistratie in ieder geval vijf jaar na 

afloop van het desbetreffende kalenderjaar overeenkomstig vigerende wetgeving wordt 

bewaard. De patiëntenregistratie blijft ook nadat de bilaterale overeenkomst een einde 

heeft genomen voor de Zorgverzekeraar voor controledoeleinden beschikbaar.  

 

 

Artikel 10. Declaratie en betaling 

In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot declareren die in de Algemene 

Voorwaarden  Zorginkoop VGZ 2018 zijn opgenomen, komen de Zorgaanbieder en de 

Zorgverzekeraar het volgende overeen: 

1. De vigerende beleidsregel Regeling multidisciplinaire zorg is onverkort van toepassing. 

2. De Zorgaanbieder declareert de tarieven voor geleverde zorg uitsluitend bij de 

Zorgverzekeraar.  

3. In afwijking van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2018 levert de 

Zorgaanbieder een digitale declaratie aan per kwartaal. Het kwartaalbedrag wordt 

gedeclareerd op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. In de declaratie worden de 

patiënten meegenomen die op de eerste dag van het kwartaal (1 januari,1 april,1 juli,1 

oktober) bij de Zorgaanbieder in zorg zijn (hiervan is sprake bij het eerste 

contact/controle).  

4. De (digitale en overige) gegevens over de declaratieverwerking en betaling in de 

bestanden van de Zorgverzekeraar, waaronder begrepen die van Vecozo, strekken tussen 

partijen tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de Zorgaanbieder. 

 

 

Artikel 11. Voorkomen dubbele declaraties 

1. De zorg wordt zodanig door de Zorgaanbieder georganiseerd dat geen sprake is van 

dubbele declaraties. De Zorgaanbieder borgt via het contract met zijn onderaannemers dat 

zij de zorg die zij als onderdeel van deze zorgprestaties verlenen niet buiten de 

Zorgaanbieder om bij de patiënt en/of bij de Zorgverzekeraar in rekening brengen.  

2. Zodra de zorg als bedoeld in deze overeenkomst door de Zorgaanbieder aan een 

verzekerde van de Zorgverzekeraar aanvangt, worden zowel bij de Zorgverzekeraar als de 

patiënt geen declaraties ingediend voor dezelfde zorg (bijvoorbeeld in de vorm van 

reguliere zorg als consulten, visites, (herhaal-)recepten, M&I-verrichtingen).  

3. De Zorgaanbieder informeert de verzekerde over het feit dat deze geen (onderdeel van 

de) zorg kan afnemen van niet door de Zorgaanbieder gecontracteerde onderaannemers.  

4. De alternatieve prestaties voor DM, COPD en CVRM-HVZ die in de vigerende beleidsregel 

zijn opgenomen voor de situaties dat er geen overeenkomst tussen Zorgverzekeraar en 

Zorgaanbieder tot stand komt, mogen niet gedeclareerd worden door de Zorgaanbieder 

of door de onderaannemer van de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst. De Zorgaanbieder verplicht de onderaannemers hiertoe en legt deze 

afspraak ook vast in de overeenkomst met de onderaannemer. Eventuele declaraties van 

de onderaannemer van de Zorgaanbieder voor de alternatieve prestaties DM, COPD en 

CVRM-HVZ, worden teruggevorderd van de Zorgaanbieder.  

5. Het fysieke meekijkconsult (waarbij de medisch specialist de patiënt ziet) kan niet 

gedeclareerd worden wanneer in de 2e lijn voor deze patiënt voor deze zorgvraag een 

DOT in de eerste drie maanden na het fysieke meekijkconsult wordt geopend, dan wel 

reeds was geopend in de voorgaande maanden. 

6. In geval door onderaannemers ten onrechte zorgkosten in rekening zijn gebracht bij de 

Zorgverzekeraar heeft de Zorgverzekeraar het recht deze, te verrekenen met diens 

betalingen aan de onderaannemers c.q. bij hen terug te vorderen. De Zorgaanbieder heeft 
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een nadrukkelijke rol ten aanzien van het declaratiegedrag van haar onderaannemers voor 

zover het de door de Zorgaanbieder geleverde zorg raakt.  

7. De Zorgaanbieder evalueert regelmatig de met het ziekenhuis gemaakte afspraken die tot 

doel hebben het voorkomen dat gelijksoortige zorg bij dezelfde patiënt tegelijk door 

specialist/ziekenhuis (tweede lijn) geleverd wordt. De Zorgaanbieder is verantwoordelijk 

voor het vastleggen van afspraken met samenwerkingspartners in nulde, eerste en 

tweede lijn. 

8. De DBC’s voor Diabetes Mellitus II en CVRM kunnen voor één patiënt niet gelijktijdig 

gedeclareerd worden. Deze ketens sluiten elkaar uit.  

 

 

Artikel 12. Nacalculatie  

De voorwaarden met betrekking tot nacalculatie zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Tarieven, 

nacalculatie en reserves’.  

 

 

Artikel 13. Duur van de overeenkomst 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 

2019.  

2. Door ondertekening van deze overeenkomst vervallen alle eerdere overeenkomsten 

tussen partijen voor de levering van multidisciplinaire (keten)zorg. 

 

 

Artikel 14. Wijzigingen/aanvullen van de overeenkomst 

Partijen volgen de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg nauwlettend. Indien zich 

gedurende de duur van de overeenkomst belangrijke wijzigingen in de zorg dan wel in beleid, 

beleidsvoornemens of wet‐ en regelgeving voordoen, zullen partijen in overleg treden 

teneinde te bezien of en zo ja, op welke onderdelen de overeenkomst in verband daarmee 

aanpassing dient te ondergaan.  

 

 

Opgemaakt in tweevoud te Arnhem d.d. <<datum>> 

 

 

De Zorgverzekeraar       De Zorgaanbieder 

 

 

 

 

 

Naam: Dhr. Hans van Noorden   Naam : ……………………………… 

Functie: Directeur Zorginkoop   Functie: ……………………………… 

 

 

 

 

 


