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Voorwaarden Zorgplannen 2023 

Artikel 1  Definitie Zorgplan 
Een Zorgplan is een ontwikkelde omschrijving van de werkwijze waaraan de fysiotherapie, die hoort bij een bepaalde 
(medische) aandoening, minimaal dient te voldoen, die is gebaseerd op inhoudelijke richtlijnen van betrokken 
beroepsgroep(en) en die het volledige spectrum van diagnostiek, behandeling en begeleiding beschrijft. Een Zorgplan is 
gericht op een specifieke patiëntenpopulatie die door meerdere individuele praktijken op regionaal of lokaal niveau in 
samenwerkingsverband wordt toegepast.  

Artikel 2  Samenwerkingsverband 
1. Afstemming tussen Zorgverzekeraar en het samenwerkingsverband zal plaatsvinden met een vertegenwoordiger 

van het samenwerkingsverband. 
2. Op basis van documentatie kan worden vastgesteld welke individuele praktijken een onderdeel zijn van het 

samenwerkingsverband.  

Artikel 3  Voorwaarden en doelstellingen Zorgplan 
1. Een Zorgplan bevat doelstellingen op tenminste kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De doelstellingen worden door 

het samenwerkingsverband en Zorgverzekeraar gezamenlijk vastgesteld.  
2. De vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband en Zorgverzekeraar maken gezamenlijk afspraken over de 

wijze waarop en de termijn waarin het Zorgplan wordt geëvalueerd.  
3. Het Zorgplan is gericht op een selectieve patiëntenpopulatie door het werken met in- en exclusiecriteria.  
4. Zorgaanbieder is gehouden om alle Verzekerden voor deze behandelindicaties conform het betreffende 

Zorgplan(nen) te behandelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de inclusie- en exclusiecriteria vermeld in het 
Zorgplan.  

Artikel 4  Kwaliteitseisen 
1. Er is een leer- en verbetercyclus aanwezig om de kwaliteit te borgen van de Zorgaanbieders die de zorg verlenen.  
2. Het samenwerkingsverband zorgt voor de borging van de kennis en kunde van de zorgverleners door bijvoorbeeld: 

scholingscriteria, intervisie of auditeren. 

Artikel 5 Informatie  
1. Zorgaanbieder  informeert Verzekerde voorafgaand aan de behandeling over het doel, de inhoud en werkwijze van 

het Zorgplan.  
2. Zorgaanbieder en Verzekerde beslissen gezamenlijk of er gestart wordt met een Zorgplan. 
3. De vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband stelt Zorgverzekeraar direct op de hoogte indien niet meer 

voldaan kan worden aan de voorwaarden zoals afgesproken tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar.   
4. De Zorgverzekeraar beoordeelt of er op basis van het Zorgplan een Zorgovereenkomst Fysiotherapie Generiek 

wordt aangeboden aan de Zorgaanbieder. De  Zorgverzekeraar zal de Zorgaanbieder hierover informeren.  
5. Op basis van het Zorgplan in 2023 kan Zorgaanbieder geen rechten ontlenen voor de door Zorgverzekeraar aan te 

bieden overeenkomst 2024. 

 
 


