<vrij kopje>

<invulling vrij kopje>

COÖRDINATIEOVEREENKOMST INZAKE PROTONENTHERAPIE TUSSEN
ZILVEREN KRUIS EN PROTONENCENTRA

Ondergetekenden:
De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder
de naam Zilveren Kruis:
-

-

Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief Pro Life
Zorgverzekeringen) (3311);
OZF Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3314);
Interpolis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3313)
FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden (0211);
Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (3329); mede voor
haar volmachten:
 Nedasco B.V. / Caresco B.V. (8960);
 IAK Volmacht B.V. (8971);
 Aevitae B.V. (8958);
De Friesland Zorgverzekeraar N.V. (7084), statutair gevestigd te Leeuwarden, mede
voor haar labels:




De Friesland
Kiemer

De ziektekostenverzekeraars in het kader van de door hen met verzekerden gesloten aanvullende
ziektekostenverzekeringen handelend onder de naam Zilveren Kruis
Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist;
OZF Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht;
Zilveren Kruis Ziektekostenverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Amersfoort
Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V.

De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., statutair
gevestigd te Leeuwarden
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. O. Gerrits, directeur Zorginkoop, hierna
gezamenlijk in enkelvoud te noemen: “Zilveren Kruis”;

en
(1)

[Amsterdam Proton Therapy Centre], gevestigd te [];

(2)

[Zuidoost-Nederland Protonen Therapiecentrum], gevestigd te [];

(3)

[Holland Particle Therapy Centre], gevestigd te [];

(4)

[Groningen Protonen Therapie Centrum], gevestigd te [];

welke ondergetekenden hierna gezamenlijk ook zullen worden aangeduid als de
“Protonencentra” en ieder voor zich als een “Protonencentrum”.

Alle ondergetekenden zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de
“Partijen” en ieder voor zich als een “Partij”.

Overwegende dat:
(a)

alle Protonencentra afzonderlijk een overeenkomst hebben gesloten met
Zilveren Kruis, dan wel zullen gaan sluiten, inzake het toepassen van
protonentherapie;

(b)

in deze overeenkomst met protonentherapie bedoeld wordt een vorm van
radiotherapie, waarbij protonen uit waterstofkernen worden toegepast, zoals
bedoeld in Artikel 1 van de Regeling protonentherapie;

(c)

deze overeenkomst tot doel heeft de kwaliteit van protonentherapie in
Nederland te bevorderen alsmede de protonentherapie op een efficiënte wijze
toe te passen;

(d)

de toepassing van protonentherapie voorheen niet mogelijk was in Nederland,
hetgeen een coördinatie omtrent ontwikkelingen op het gebied van
wetenschappelijke kennis en praktische toepassing van protonentherapie
noodzakelijk dan wel wenselijk maakt om zo de kwaliteit van protonentherapie
zo goed mogelijk te bevorderen;

(e)

Partijen het belang onderschrijven om hun werkzaamheden op het gebied van
wetenschappelijke ontwikkeling van protonentherapie, kwaliteit van
protonentherapie, uitwisseling van data in dit kader, op elkaar af te stemmen
binnen de daarvoor geldende (mededingings)regelgeving;

(f)

de Protonencentra ten tijde van het opstellen van deze overeenkomst de enige
instellingen in Nederland zijn die in het bezit zijn van een vergunning voor het
toepassen van protonentherapie, afgegeven door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hetgeen een coördinatie omtrent de
toewijzing en behandeling van patiënten noodzakelijk dan wel wenselijk maakt
om zo de protonentherapie op een zo efficiënt mogelijke wijze toe te passen;
en

(g)

de mogelijkheid bestaat dat in de toekomst andere partijen dan
ondergetekenden bij deze overeenkomst partij worden indien die ook
protonentherapie gaan leveren.

Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen:
Artikel 1

Algemene samenwerkingsplicht
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Elk Protonencentrum verbindt zich jegens elk der andere Protonencentra te zullen
samenwerken en volledige medewerking te verlenen aan het verbeteren van de kwaliteit
van de toepassing van protonentherapie, met als uitgangspunt een zo optimaal
mogelijke toepassing van protonentherapie tegen een zo laag mogelijke prijs, waarbij de
belangen van de patiënt voorop staan.
Artikel 2

Plicht tot uitwisselen informatie

1. Iedere Partij verbindt zich jegens elk der andere Partijen alle relevante
informatie uit te wisselen op het gebied van de toepassing van
protonentherapie, voor zover de kwaliteit van de toepassing van
protonentherapie daarbij gebaat is en met inachtneming van artikel 4 van deze
overeenkomst. Hierbij moet actief worden bijgedragen aan het uitzetten en
delen van kennis [door middel van onder meer het organiseren van congressen
en geven van seminars, dan wel door hieraan bij te dragen].
2. Partijen zullen er bij de uitwisseling van informatie steeds voor zorgen dat dit
conform de geldende privacy wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval de
Wet bescherming persoonsgegevens) geschiedt.
Artikel 3

Plicht tot overnemen patiënten

Elk Protonencentrum verbindt zich jegens elk der andere Protonencentra samen te
werken op het gebied van verdeling van patiëntenvolume, met als uitgangspunt dat elke
patiënt zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk behandeld dient te worden, met
inachtneming van alle belangen van de patiënt, de reeds gemaakte afspraken en
gesloten overeenkomsten die de Protonencentra afzonderlijk met Zilveren Kruis hebben
en artikel 4 van deze overeenkomst. Alle Protonencentra verklaren zich hierbij bereid
om zo goed als mogelijk mee te werken met het overnemen van patiënten van andere
Protonencentra en het overdragen van patiënten aan andere Protonencentra voor zover
dit wenselijk is in het kader van een efficiënte behandeling van de patiënten, dan wel
indien Zilveren Kruis dit op basis van de volumebepalingen in de gesloten
overeenkomsten tussen Partijen inzake het verlenen van Protonentherapie verzoekt.
Artikel 4

Overige taken van Partijen

1. Er is een Coördinatiecomité
gecoördineerd.

waarbinnen

de

samenwerking

zal

worden

2. Elke Partij zal 1 afgevaardigde laten plaatsnemen in het Coördinatiecomité. De
afgevaardigde van elke Partij dient ter zake voldoende deskundig en geïnformeerd
te zijn.
3. De afgevaardigde van Zilveren Kruis zal als waarnemer aan het Coördinatiecomité
deelnemen.
4. Er wordt een onafhankelijke voorzitter gekozen.
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Artikel 5

Coördinatievergadering

1. Het Coördinatiecomité zal bijeenkomen in de Coördinatievergadering, welke
minstens eens per half jaar plaatsvindt op initiatief van de voorzitter.
2. Tijdens de Coördinatievergadering dienen alle Partijen over en weer informatie uit te
wisselen met betrekking tot onderzoek naar en de toepassing van protonentherapie
met als belangrijk doel kennisvermeerdering. Hierbij kan onder meer, doch niet
uitsluitend, gedacht worden aan het uitwisselen van informatie over de volgende
onderwerpen: wacht- en doorlooptijden, praktijkvariatie (die vermeden moet
worden), uniformering van indicatiestellingen enzovoorts.
Artikel 6

Naleving van de Mededingingswet

Bij de uitvoering van deze overeenkomst zullen alle Partijen de beperkingen opgelegd
door de Mededingingswet in acht nemen. Deze coördinatieovereenkomst heeft
uitdrukkelijk het doel om de ontwikkeling van de kwaliteit van protonentherapie en
snelheid en efficiëntie van de toepassing daarvan te bevorderen, ter behartiging van de
belangen van de patiënt. Deze overeenkomst heeft uitdrukkelijk niet het doel om
Partijen aan te zetten tot het verdelen van de markt of het anderszins beperken van de
mededinging. Informatie waarbij het delen ervan niet strekt ten voordele van de patiënt
blijft vertrouwelijk en zal niet met andere Partijen worden gedeeld. Buiten de coördinatie
zoals voorzien in deze overeenkomst blijven alle Protonencentra met elkaar
concurreren.
Artikel 7

Niet-naleving en in gebreke blijven

1. Indien een Partij zich naar het oordeel van de voorzitter van het Coördinatiecomité
onvoldoende inspant om samen te werken, dan wel volledig mee te werken, zoals
bedoeld in artikel 1, informeert de Coördinator Zilveren Kruis daaromtrent. Zilveren
Kruis zal de Partij die het aangaat schriftelijk aanmanen de taken en verplichtingen
uit deze overeenkomst alsnog na te komen.
2. Het, ondanks schriftelijke aanmaning van Zilveren Kruis, niet naleven van de in
deze Coördinatieovereenkomst overeengekomen taken en verplichtingen levert een
tekortkoming in de nakoming van een Partij op en geeft Zilveren Kruis recht op de
uitoefening van alle rechten die haar in de afzonderlijke overeenkomsten toekomen.
Artikel 8

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

pagina 4 van 5

Artikel 9

Forumkeuze

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen als zodanig
worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze Coördinatieovereenkomst en de
uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze Coördinatieovereenkomst
mochten voortvloeien en de uitvoering daarvan, tussen Partijen mochten ontstaan,
worden uitsluitend voorgelegd aan ofwel de bevoegde rechter te [Den Haag] ofwel aan
de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering zoals ingesteld bij het
Convenant ter instelling van een Onafhankelijke Geschilleninstantie voor
Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.
Artikel 10

Overdracht van rechten en plichten uit deze Overeenkomst

Geen der Partijen kan rechten en/of plichten uit deze overeenkomst overdragen aan
derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de overige Partijen. Dit
cessieverbod heeft goederenrechtelijk effect. Een overdracht in strijd met dit
cessieverbod is derhalve nietig. Het voorgaande cessieverbod laat verpanding van
enige verplichting onverlet.
Artikel 11

Einde van de overeenkomst .

1. Uitsluitend Zilveren Kruis kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen ten
aanzien van één of meer Partijen. Indien Zilveren Kruis deze overeenkomst
beëindigt ten aanzien van een gedeelte van de Partijen, dan zal de overeenkomst
van kracht blijven ten aanzien van de overige Partijen.
2. Indien en zodra Partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben uit hoofde
van enige overeenkomst met Zilveren Kruis tot het verlenen van protonentherapie,
eindigt deze overeenkomst ten aanzien van die Partij van rechtswege. De
overeenkomst blijft in een dergelijk geval van kracht ten aanzien van de overige
Partijen.
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