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Voorwaarden selectieve inkoop   

De voorwaarden selectieve inkoop hebben betrekking op de paramedische zorg voor de indicaties 

Claudicatio Intermittens, lymfevataandoeningen/oedeem en Parkinson en zijn van toepassing op 

alle zorgaanbieders fysiotherapie, ergotherapie en logopedie vallend onder de overeenkomst met 

zorgverzekeraar. 

 

 

1. Paramedische zorg 

1.1 De voorwaarden selectieve inkoop voor de indicatie Parkinson zijn van toepassing op de 

zorg zoals omschreven in artikel 1d van de zorgovereenkomst fysiotherapie 2017 (Start, 

Generiek, Intensief en Verbetertraject), de zorgovereenkomst logopedie 2017 en de 

zorgovereenkomst ergotherapie 2017. Uitgangspunt is onze verzekerden van optimale 

kwaliteit van zorg te voorzien. 

1.2 De voorwaarden selectieve inkoop voor de indicatie Claudicatio Intermittens en 

lymfevataandoeningen/oedeem zijn van toepassing op de zorg zoals omschreven in artikel 

1d van de zorgovereenkomst fysiotherapie 2017 (Start, Generiek, Intensief en 

Verbetertraject). 

1.3 De zorgverzekeraar koopt de paramedische zorg voor haar verzekerden met respectievelijk 

de diagnose Claudicatio Intermittens, ziekte van Parkinson, een atypisch parkinsonisme 

alleen in bij zorgaanbieders die een actuele registratie bezitten bij respectievelijk 

ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet.   

1.4 De zorgverzekeraar koopt de paramedische zorg voor verzekerden met 

lymfevataandoeningen/oedeem alleen in bij zorgaanbieders die een actuele registratie 

bezitten in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het CKR-

Kwaliteitsregister Fysiotherapie of het Keurmerk Fysiotherapie dan wel een ander door de 

zorgverzekeraar aangewezen register. 

 

 

2. Declaraties  
2.2 De zorgaanbieder met een actuele registratie bij ClaudicatioNet declareert de Individuele 

zitting vanaf 1 januari 2017 op een door zorgverzekeraar aan te wijzen nieuwe 

prestatiecode en de onder artikel 2.7 vermelde diagnosecode¹.  

2.3 De zorgaanbieder met een actuele registratie bij ParkinsonNet declareert de Individuele 

zitting vanaf 1 januari 2017 op een door zorgverzekeraar aan te wijzen nieuwe 

prestatiecode en de onder artikel 2.7 vermelde diagnosecode¹. 

2.4 De zorgaanbieder zonder een actuele registratie bij respectievelijk ClaudicatioNet en/of 

ParkinsonNet declareert de vergoedingen volgens de gangbare voor zorgaanbieder 

bekende prestatiecode, vermeld in de prestatiebeschrijvingbeschikking, zoals 

overeengekomen in de zorgovereenkomsten fysiotherapie, logopedie en ergotherapie 

2017 en de onder artikel 2.7 vermelde diagnosecode.  

2.5 De zorgverzekeraar behoudt zich het recht betaalde bedragen terug te vorderen, dan wel 

te verrekenen indien blijkt dat zittingen ten onrechte zijn gedeclareerd.  

 
¹ De inhoud en vergoeding van de nieuwe prestatiecode komt overeen met de individuele zitting en dient 

ertoe onderscheid te maken in het declaratieverkeer. Zorgaanbieders met een registratie ClaudicatioNet 

en/of ParkinsonNet worden door zorgverzekeraar door middel van een vergoedingenbijlage met daaraan 

toegevoegd de nieuwe prestatiecode geïnformeerd. Tot die tijd hanteert zorgaanbieder de gangbare  

prestatie coderingen. 
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2.6 De zorgaanbieder declareert de geleverde zorg conform het DiagnoseCoderingsSysteem 

Paramedische Hulp (DCSPH). 

A. Voor verstrekking logopedie en ergotherapie hanteert de zorgaanbieder de van 

toepassing zijnde diagnosecodes voor het declareren van de geleverde zorg bij de 

aandoening Parkinson en atypisch parkinsonisme².  

B. Voor de verstrekking fysiotherapie hanteert de zorgaanbieder de volgende specifieke 

diagnosecodes: 

 

Diagnose Claudicatio Intermittens, ziekte van Parkinson, een atypisch parkinsonisme  

Diagnose   Claudicatio Intermittens¹  Parkinson ² 

Locatie   92     93  

Pathologie   48     74 

 
¹Zorgaanbieder declareert de 1e 37 zittingen op CSI code 10 (basis verzekering). Vanaf de 38e zitting en verder declareert zorgaanbieder op 

CSI code 009 (aanvullende verzekering). 

²De diagnosecoderingen zullen  door zorgverzekeraar voor declaraties ergotherapie en logopedie later worden vastgesteld en geïnformeerd 

door zorgverzekeraar. Tot die tijd hanteert zorgaanbieder de voor zich bekende diagnosecoderingen. 

 

 

Diagnose lymfevataandoeningen / oedeem 

Diagnose   Lymfevataandoeningen/ oedeem   

Locatie   XX      

Pathologie   46  

 

3. Uitzonderingen 

3.1 Indien de reistijd van verzekerde naar een aangesloten zorgaanbieder meer dan 20 

minuten bedraagt.  

3.2 Een zorgaanbieder die voor 1 januari 2017 de behandeling is gestart en geen actuele 

registratie bezit van respectievelijk ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. De zorgaanbieder 

krijgt de behandelingen van zorgverzekeraar tot 31 december 2017 volledig vergoed¹. 

3.3 Een zorgaanbieder die voor 1 januari 2017 de behandeling is gestart en geen actuele 

registratie bezit in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van het CKR-

Kwaliteitsregister Fysiotherapie of het Keurmerk Fysiotherapie. De zorgaanbieder krijgt de 

behandelingen van zorgverzekeraar tot 31 december 2017 volledig vergoed¹. 

3.4 De uitzondering geldt ook voor verzekerden die na een onderbreking voor dezelfde 

indicatie onder behandeling terugkomen bij zorgaanbieder en is geldig tot 31 december 

2017. 

3.5 Indien blijkt dat op enig moment in het jaar zorgaanbieder niet aan de voorwaarden heeft 

voldaan, heeft de zorgverzekeraar het recht om met terugwerkende kracht, de 

vergoedingen behorend bij de overeenkomst en alle gedeclareerde prestaties verbonden 

aan de zorg geleverd aan verzekerden terug te vorderen. 

¹Indien zorgaanbieder een zorgovereenkomst fysiotherapie Intensief bezit eindigend op 31 december 2018 

en geen actuele registratie bezit bij ClaudicatioNet, ParkinsonNet en/of in het aantekeningenregister 

Oedeemfysiotherapeut van het CKR-Kwaliteitsregister Fysiotherapie of het Keurmerk Fysiotherapie dan wel 

een ander door de zorgverzekeraar aangewezen register,  is er vanaf 1 januari 2018 sprake van het betalen 

van een eigen bijdrage door verzekerden afhankelijk van de verzekering die is afgesloten.  


