Afsluiten overeenkomst Farmacie zorgverlenersportaal
2017 (apotheekhoudend huisarts)
U ontvangt een aanbiedingsbrief met daarin inlogcodes voor het zorgverlenersportaal
(www.zorgverlenersportaal.nl). Door het beantwoorden van een aantal vragen, kunt u een
overeenkomst Farmacie afsluiten.

NIEUW IN HET ZORGVERLENERSPORTAAL. Voor de contractering 2017 geldt een
volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam
zijn
Voor de contractering 2017 geldt een volmachtconstructie voor praktijken waar meerdere
vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam zijn
Dit houdt in dat alle vrijgevestigde zorgaanbieders binnen de praktijk (niet de loondienaren) in het
zorgverlenersportaal één van de praktijkhouders machtigen om de overeenkomst namens de praktijk
af te sluiten. Deze machtiging geschiedt door accordering van een zogenaamde “volmacht” door alle
praktijkeigenaren/vrijgevestigde zorgaanbieders. Hiertoe loggen zij in, in het zorgverlenersportaal
met hun eigen inloggegevens die zij in de aanbiedingsbrief ontvangen. Bij het aanvragen van de
overeenkomst geven zij een akkoord af voor de volmacht. Nadat alle volmachtgevers akkoord
hebben gegeven, kan de gevolmachtigde de overeenkomst afsluiten namens alle volmachtgevers.
N.B. praktijken met 1 vrijgevestigde zorgaanbieder (01/02 agb-code), rechtspersonen (17 agb-code)
en gezondheidscentra met loondienaren (37 agb-code) geven geen volmacht af.

U ziet onderstaande pagina verschijnen in het zorgverlenersportaal. U kunt hier aangeven
wie de gevolmachtigde is binnen uw praktijk.

U komt in onderstaand scherm terecht. Nadat u twee vinkjes heeft gezet klikt u op
“akkoord”.

Vervolgens verschijnt onderstaand scherm waar u het volmachtdocument kunt downloaden.

De gekozen gevolmachtigde ziet na het inloggen en de keuze voor “Farmacie 2017 Solo” op
tabblad “uw aanbiedingen” onderstaand scherm. Bent u de gevolmachtigde, klikt u op
“verder”. Bent u niet de gevolmachtigde, zegt u “nee, ik ben niet de gevolmachtigde en klik
op verder. U kunt onderling opnieuw de gevolmachtigde kiezen volgens voorgaand proces.

De gevolmachtigde vult de vragenlijsten in en sluit de overeenkomst.

U logt in op het zorgverlenersportaal en sluit uw overeenkomst
Op het tabblad “uw aanbiedingen” staat uw aanbod klaar. Als u klikt op de button “invullen”, krijgt u
een korte tekst met uitleg te zien waarna u de vragenlijst kunt starten.

De vragenlijst is opgedeeld in een aantal vraagblokken
In het eerste vraagblok kunt u aangeven voor welk type overeenkomst u kiest en vragen wij u uw emailadres voor correspondentie. Heeft u alle vragen ingevuld, klikt u op “opslaan”.

U komt in onderstaand scherm terecht. Als u klikt op de button “invullen”, opent het vraagblok.

In het vraagblok “Vraagblok AHHA 2017” kunt u aangeven door welke organisatie u zich eventueel
laat vertegenwoordigen, of u deelneemt aan module MFB en of u HKZ gecertificeerd bent. Heeft u
alle vragen ingevuld, klikt u op “opslaan”.

U komt in weer onderstaand scherm terecht. Als u klikt op de button “invullen”, opent het volgende
vraagblok “Afrondende vragen. U kunt de antwoorden in het ingevulde vraagblok nog wijzigen door
op de button “wijzigen” te klikken.

In het derde vraagblok “Afrondende vragen” vindt u onderstaande tekst. Leest u de tekst goed door
en klikt u op “opslaan”.

U komt in onderstaand scherm terecht. Als u op de button “afronden” klikt, komt u in het scherm
waar u de concept overeenkomst kunt inzien.

U komt in onderstaand scherm terecht. Klikt u op de concept overeenkomst om deze in te zien. Bent
u akkoord, dan zet u 3 vinkjes. Klikt u op de button “bevestigen”, dan sluit u de overeenkomst af.
Wilt u nog iets wijzigen? Klikt u dan op de button “aanpassen”.
Wilt u geen overeenkomst sluiten, klikt u op de button “afwijzen”.

Nadat u op “bevestigen” heeft geklikt, komt u in onderstaand scherm. U heeft de overeenkomst
farmacie gesloten. U kunt de overeenkomst inzien via het document “overeenkomst”. De vragenlijst
met de door u gegeven antwoorden kunt u zien als u klikt op “vragenlijst”.

Op het tabblad “uw overeenkomsten” staat uw gesloten overeenkomst. Als u klikt op de button
“bekijken”, kunt u de gesloten overeenkomst en ingevulde vragenlijsten terugzien.

