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Bijlage: Specifieke bepalingen zorgovereenkomst Huidtherapie voor lymfoedeem en littekentherapie 
(2023) 

Artikel 1  Definitie Zorgaanbieder 
De Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die deze zorgovereenkomst is aangegaan en 
die tevens huidtherapeut kan zijn. In geval de Zorgaanbieder een instelling is (met of zonder rechtspersoonlijkheid) die 
als zodanig Wtza-vergunning plichtig is dan betreft het de instelling die de gecontracteerde zorg aanbiedt en die deze 
zorgovereenkomst is aangegaan. 

Artikel 2 Huidtherapeutische zorg 
De Zorgaanbieder levert huidtherapie, te weten littekentherapie en oedeemtherapie, zoals huidtherapeuten die plegen te 
bieden aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar als omschreven in Hoofdstuk 2, paragraaf 1, artikel 2.6 lid 1 en 2 
Besluit zorgverzekering of zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden van de aanvullende verzekering van de 
Zorgverzekeraar indien de verzekerde een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De Zorgaanbieder levert die zorg 
waartoe hij is gekwalificeerd en voor zover overeengekomen in de (specifieke) bepalingen van deze overeenkomst.  

Artikel 3  Kwaliteitseisen en deskundigheid  
In aanvulling op de eisen van doelmatigheid en kwaliteit zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 
2022-2023 geldt het volgende:  

1. De huidtherapeut voert conform artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel Huidtherapeut. 
2. Iedere huidtherapeut binnen de praktijk is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 

Artikel 4 Verklaring en toestemming 
1. Een verklaring van diagnose is noodzakelijk voor de aanspraak op huidtherapeutische zorg betreffende een 

aandoening die voorkomt in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Hierbij geldt dat de diagnose gesteld dient te 
zijn door een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant. 

2. De Zorgaanbieder dient de verklaring van diagnose te bewaren conform de vigerende richtlijnen zoals genoemd in 
Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst WGBO 

3. Voor de behandeling van een aandoening voorkomend op Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering is vooraf geen 
toestemming vereist van de Zorgverzekeraar.  

Artikel 5 Declaraties 
De Zorgaanbieder kan per dag per patiënt uitsluitend één prestatie in rekening brengen. Hierop gelden de onderstaande 
uitzonderingen: 

1. Indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts of de 
regiebehandelaar in het kader van GZSP;  

2. Wanneer een patiënt één of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het 
behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien; 

3. De prestaties: Screening bij directe toegang oedeem-/littekentherapie, Intake en onderzoek na screening oedeem-
/littekentherapie, Screening en intake en onderzoek oedeem-/littekentherapie, Intake en onderzoek na verwijzing 
oedeem-/littekentherapie kunnen op dezelfde dag worden gedeclareerd samen met de prestaties zitting 
oedeemtherapie en zitting littekentherapie. 
 


