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De ondergetekenden:
1.

De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren

De ziektekostenverzekeraars in het kader van de door hen met Verzekerden gesloten aanvullende
zorgverzekeringen:

Hierna te noemen: Zilveren Kruis. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop.
en
2.
DE ZORGGROEP:
Volledige naam Zorggroep + volledig adres (conform KvK):
Naam Zorggroep
Vestigingsadres
Postcode/vestigingsplaats

:
:
:

AGB- code Zorggroep

:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam bestuurder conform KvK) ]
Verder te noemen: de Zorggroep,
Samen te noemen: partijen, nemen in overweging:
•

•

Zilveren Kruis heeft voor zijn Verzekerden een Zorgplicht. Zilveren Kruis zorgt dat zijn Verzekerden
(vergoeding van de kosten van) de Zorg krijgen waarvoor ze verzekerd zijn. Daarom maken partijen afspraken
in deze overeenkomst.
In deze overeenkomst regelen partijen de onderlinge rechtsverhouding. Deze bevat ook de met deze
overeenkomst onlosmakelijk verbonden bijlagen, toepasselijke wet- en regelgeving en de relevante
beleidsregels van de NZa.

De onlosmakelijk met deze overeenkomst verbonden bijlagen zijn:
• De voorwaarden vergoeding POH-GGZ, te vinden in de bijlage Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2019
• Overeenkomst Integrale Zorg 2019
• Uniform declaratieprotocol Zilveren kruis 2019
• Tarievenlijst Huisartsenzorg Zilveren Kruis 2019
Voor zover de Beleidsregel BR/REG-18122 en/of de tariefsbeschikking TB-REG-19619-02, zoals die thans luiden,
dan wel komen te luiden gedurende deze contractperiode, bij bepaalde verrichtingen de eis stellen van een
aanvullende overeenkomst, is door het ondertekenen van deze overeenkomst aan deze eis voldaan.
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Door het tot stand komen van deze overeenkomst komen alle eerder gesloten overeenkomsten of lopende
afspraken tussen partijen ter zake van de in deze overeenkomst te regelen Zorg te vervallen, tenzij het meerjarige
afspraken betreft uit voorafgaande contracten die nog werking hebben.
In deze overeenkomst wordt geregeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de Zorggroep de POH-GGZ
Zorg levert of doet leveren aan de Verzekerden van Zilveren Kruis. Indien tijdens de looptijd van deze
overeenkomst wet- en/of regelgeving tot stand komt of wijzigt die op wezenlijke punten afwijkt van onderhavige
overeenkomst, zal Zilveren Kruis en de Zorggroep overleg voeren over de consequenties hiervan voor de
uitvoering van deze overeenkomst.
Komen het volgende overeen:
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Definities
a)

b)
c)

d)
e)

Huisarts: een in Nederland vrijgevestigde arts die als zodanig geregistreerd staat conform de
voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG en die is ingeschreven als Huisarts in het door de
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) ingesteld register van erkende Huisartsen van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG);
Tarieven: de tussen Zilveren Kruis en Zorggroep overeengekomen prijzen voor prestaties dan wel geheel
van prestaties;
Verzekerde: de persoon die een overeenkomst van zorgverzekering als bedoeld in de
Zorgverzekeringswet en/ of een aanvullende verzekeringsovereenkomst heeft gesloten met Zilveren
Kruis, en die recht heeft op de Zorg in natura dan wel op gehele of gedeeltelijke restitutie van de kosten
van de Zorg;
Zorg: de door partijen gecontracteerde Zorg waarop de Verzekerde recht heeft op grond van de
polisvoorwaarden, Zorgverzekeringswet en/of aanvullende zorgverzekering c.a.;
Zorggroep: rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst met een zorgverzekeraar is aangegaan
om multidisciplinaire Zorg aan Verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar te leveren.
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Artikel 1
Kwaliteitseisen
1. De verlening van de POH-GGZ Zorg, ongeacht door wie, blijft altijd onder de regie van de Huisarts.
2. Indien andere zorgaanbieders dan de Huisarts POH-GGZ Zorg gaan aanbieden dan gelden de navolgende
eisen:
a. De aanbieder POH-GGZ, niet zijnde een Huisarts, beschikt over een contract met Zilveren Kruis inzake de
verlening van POH-GGZ Zorg;
b. De Huisarts die de onder a. genoemde aanbieder inschakelt bij het verlenen van POH-GGZ Zorg beschikt
over een contract met Zilveren Kruis inzake de verlening van huisartsenzorg.
3. Zorgaanbieders werkzaam als ZZP-er komen niet in aanmerking voor een contract met Zilveren Kruis.
4. De aanbieder POH-GGZ zorg handelt in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende wet- en
regelgeving en werkt zoveel mogelijk geprotocolleerd volgens de geldende zorgstandaarden en/of richtlijnen.
Hierbij geldt dat de inhoud en omvang van deze Zorg mede bepaald wordt door de stand van wetenschap en
praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door wat in het vakgebied geldt als verantwoorde en
adequate Zorg en diensten.
5. De Zorggroep is in alle gevallen, naast de eigen verantwoordelijkheid van de Huisarts, zorginhoudelijk
verantwoordelijk voor de geleverde Zorg alsmede voor de kwaliteit van het ingezette personeel, ook indien
deze Zorg wordt verleend door de Zorggroep ingeschakelde derden.
6. De Zorggroep kan weigeren aan een Verzekerde Zorg dan wel nog langer Zorg te verlenen indien dit
redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. In dat geval stelt hij de Verzekerde daarvan in kennis.
Artikel 2
Declareren
1. Partijen verplichten zich hetgeen is vastgelegd in de zogenoemde uniforme declaratieparagraaf na te leven.
De uniforme declaratieparagraaf is te raadplegen via de website van Zilveren Kruis.
2. Het is uitsluitend de Zorggroep bij deze overeenkomst toegestaan rechtstreeks bij Zilveren Kruis te declareren
en niet de onder haar vallende zorgverleners. Alle onder verantwoordelijkheid van de Zorggroep
ingeschakelde derden waarvan de Zorg valt onder de reikwijdte van dit contract kunnen alleen en uitsluitend bij
de Zorggroep declareren tenzij Zilveren Kruis hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt en die kenbaar
heeft gemaakt aan de wederpartij.
3. De Zorggroep staat er voor in en is hier ook volledig verantwoordelijk voor dat de door haar ingeschakelde
zorgverleners en derden het overeengekomen tarief niet separaat bij Zilveren Kruis zullen declareren.
Artikel 3
Tarieven
1. Het is alleen de Zorggroep toegestaan om de in het kader van deze overeenkomst gecontracteerde Zorg bij
Zilveren Kruis te declareren.
2. De Zorggroep vermeldt bij het declareren van de prestatie in de rubriek “uitvoerder” de agb-code van de
uitvoerende praktijk.
Code

Omschrijving

Tarief 2019

11201

Vergoeding praktijkondersteuning GGZ (POHGGZ) per kwartaal

€

31343

Innovatie module POH-GGZ ( het tarief wat
boven het maximum valt ten laste van S3)

€

Consultatie
E-health
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Artikel 4
Wijzigingen in de overeenkomst
1.
Als wijzigingen in wet- en/of regelgeving aanpassing van de overeenkomst noodzakelijk maken, treden
partijen met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen in de overeenkomst zoveel mogelijk aan te
passen aan de nieuwe wet- en regelgeving, met instandhouding van de overige bepalingen.
2.
Wijzigingen in de overeenkomst kunnen uitsluitend worden aangebracht met wederzijds goedvinden en
tweezijdig schriftelijk vastgelegd, dan wel voor zover van toepassing digitaal overeengekomen in het
zorginkoopportaal.
Artikel 5
Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur en eindigt tussentijds:
a. met wederzijds goedvinden;
b. door ontbinding van de overeenkomst in of buiten rechte;
c. door opzegging van de overeenkomst van een der partijen, als met het oog op de wettelijke zorgplicht van
Zilveren Kruis of financiële situatie van de Zorggroep voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet
meer van Zilveren Kruis kan worden verlangd;
d. door opzegging van de overeenkomst wegens gewichtige redenen per onmiddellijke ingang door één der
partijen;
e. als de Zorggroep en Zorgaanbieder één en dezelfde persoon is en de Zorgaanbieder niet langer in staat is
het beroep volgens de standaard van de beroepsgroep uit te oefenen;
f. door opzegging met onmiddellijke ingang als gevolg van de uitkomsten van de controle en/of Fraude zoals
bedoeld in deze overeenkomst, waardoor voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van
Zilveren Kruis kan worden gevergd;
g. door faillissement van één van de partijen, met ingang van de dag waarop het faillissement is
uitgesproken;
h. als Zilveren Kruis en/of de Zorggroep niet meer voldoen aan de definities in deze overeenkomst;
i. door opheffing van de rechtspersoon die de Zorggroep exploiteert, met ingang van de dag van de
opheffing;
2. Zilveren Kruis kan de overeenkomst tussentijds beëindigen in de volgende situaties:
a. Als blijkt dat de Zorggroep gedurende de looptijd van de overeenkomst niet meer voldoet aan alle
voorwaarden of de verbeterafspraak niet binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd;
b. In geval van niet nakoming van de verplichtingen door één der partijen, waarbij de andere partij tweemaal
een verzoek heeft gedaan tot nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst;
c. Door opzegging met onmiddellijke ingang als uit controle blijkt dat niet wordt voldaan aan bepalingen met
betrekking tot kwaliteit, doelmatigheid, deskundigheid en aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze
overeenkomst
d. De Zorggroep niet aantoonbaar al het mogelijke heeft gedaan om voor continuïteit van Zorg c.q.
praktijkvoering zorg te dragen en/of de continuïteit niet kan aantonen,
e. Door surseance van betaling aan één van de partijen, met ingang van de dag waarop de surseance wordt
verleend;
f. Bij zodanige wijzigingen in wet- en regelgeving, dat instandhouding van onderhavige overeenkomst
redelijkerwijs niet kan worden verlangd van één van de partijen;
g. Als de overeenkomst Ketenzorg met de Zorggroep tussentijds eindigt, eindigt ook deze overeenkomst per
diezelfde datum.
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De Zorggroep en Zilveren Kruis verklaren hierbij kennis genomen te hebben van deze overeenkomst en ermee in
te stemmen dat deze overeenkomst de contractuele verhouding tussen partijen beheerst.
Aldus overeengekomen tussen partijen:
Zilveren Kruis,

De Zorggroep,

Handtekening

Datum:
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