Standaardovereenkomst van Huisartsenposten Oost-Brabant voor
ANW-zorg instellingen
De ondergetekenden:
1. De coöperatie Coöperatieve Huisartsenposten Oost Brabant U.A., statutair gevestigd
aan de Bruistensingel 660 te ‘s-Hertogenbosch (5232 AJ), rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer H. Geboers, hierna ook aangeduid met:
Huisartsenposten Oost-Brabant
en
2. [naam instelling], statutair gevestigd aan [adres], rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar bestuurder, [naam], hierna ook aangeduid met: Instelling.
en
3. [naam aangesloten huisarts(en)], praktijk houdende te (postcode) aan ………, hierna
ook aangeduid met: Huisarts
nemen in aanmerking:
 dat Huisartsenposten Oost-Brabant ten doel heeft het in de avond-, nacht- en
weekenduren leveren van acute huisartsgeneeskundige zorg, hierna ook aangeduid met:
de ANW-zorg, door het exploiteren van zeven huisartsenpost(en) te Eindhoven,
Geldrop, ‘s-Hertogenbosch, Helmond, Oss, Uden, en Zaltbommel;
 dat Instelling 7*24 uur verantwoordelijk is voor de continuïteit van de medische zorg voor
haar patiënten die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen;
 dat Huisarts op basis van bijgaande overeenkomst, hierna ook aangeduid met: de
Overeenkomst voor dagzorg (bijlage 1 die in lijn is met de modelovereenkomst van
LHV voor huisartsgeneeskundige zorg die buiten de zorgverzekeringswet valt) bij
Instelling overdag huisartsgeneeskundige zorg, hierna ook aangeduid met: de Dagzorg,
verleent aan patiënten van Instelling die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen;
 dat Huisarts voor de ANW-zorg voor deze patiënten gebruik wil maken van de ANWzorg van Huisartsenposten Oost-Brabant;
 dat Huisartsenposten Oost-Brabant, Instelling en Huisarts met elkaar afspraken hebben
gemaakt over de door Huisartsenposten Oost-Brabant te verlenen ANW-zorg en de
daarbij behorende rechten en verplichtingen over en weer;
 dat partijen de gemaakte afspraken in deze overeenkomst willen vastleggen;

 dat deze overeenkomst, hierna ook aangeduid met: de Overeenkomst ANW-zorg, geen
betrekking heeft op patiënten die onder de Zorgverzekeringswet vallen.
zijn overeengekomen:
ANW-zorg
Gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor dagzorg levert Huisartsenposten OostBrabant voor Instelling de ANW-zorg aan de patiënten aan wie Huisarts de Dagzorg
verleent, een en ander met inachtneming van de bij Huisartsenposten Oost-Brabant
geldende statuten, reglementen, protocollen en overige regelgeving.
Instelling reikt Huisartsenposten Oost-Brabant de wettelijke instructies en protocollen aan
die van rechtswege verlangd worden van een zorginstelling voor zover die voor
huisartsgeneeskundig handelen in de ANW-zorg van belang zijn, evenals alle andere
relevante informatie betreffende specialistische aandoeningen, voor zover die voor
huisartsgeneeskundig handelen in de ANW-zorg van belang is.
Instelling verklaart dat zij:
- zelfstandig 7*24 uur verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorg;
- zich conformeert aan de triage en de uitkomst ervan zoals die door HAP Oost-Brabant
wordt verricht (met behulp van het NTS);
- verantwoordelijk is en zorgdraagt voor een adequate overdracht van medische gegevens
1
aan HAP Oost-Brabant, en tevens zorgt voor inzage in het patiënten-/cliëntendossier van
de instelling ter plaatse;
- zorgt voor een adequate ontvangst van de (digitale) overdrachtgegevens
(waarneembericht) van de HAP en verwerking hiervan in het patiënten-/cliëntendossier van
2
de instelling ;
- zorgt voor 7*24 uurs consultatie mogelijkheden van een instellingsspecialist (SOG, AVG,
forensisch geneeskundige, etc.).
Wanneer zich een vraag voordoet waarbij uit triage blijkt dat geen urgente
huisartsgeneeskundige zorg nodig is, verklaart de zorginstelling dat zij deze zorg (in het
geval dat een cliënt/patiënt die niet zelfstandig kan uitvoeren) verleent.
Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring
Iedere partij blijft verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk voor zijn/haar aandeel in de
uitvoering van de Overeenkomst ANW-zorg en de Overeenkomst voor dagzorg en iedere

1

De overdracht kan plaatsvinden vanuit het dossier (HIS) van de huisarts die de dagzorg verleent; de
zorginstelling blijft eindverantwoordelijk.
2
De overdracht kan plaatsvinden naar het dossier (HIS) van de huisarts die de dagzorg verleent.
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partij zorgt voor adequate verzekering van de gevolgen voor haar/zijn foutief handelen en/of
nalaten.
Financiële bepalingen
De vergoeding van de dienstverlening van de Huisartsenposten Oost-Brabant geschiedt op
basis van een gezamenlijk geschat jaarbedrag. Het jaarbedrag is overeenkomstig de in
bijlage 2 opgenomen berekening vastgesteld op [bedrag] euro. In het laatste kwartaal van
elk jaar wordt het jaarbedrag van het volgend jaar vastgesteld.
Het jaarbedrag wordt in vier gedeelten, voorafgaand aan elk kwartaal door Huisartsenposten Oost-Brabant gefactureerd. De facturen dienen uiterlijk in de eerste week van het
desbetreffende kwartaal door Instelling betaald te zijn. In elk eerste kwartaal van elk jaar
vindt nacalculatie plaats op basis van de in werkelijkheid geleverde ANW-zorg. De
terugbetaling of nabetaling zal plaats vinden binnen een maand na de facturatie van de
nacalculatie.
Duur en opzegging
De Overeenkomst ANW-zorg geldt voor de duur van de Overeenkomst voor dagzorg.
De Overeenkomst ANW-zorg kan door Huisartsenposten Oost-Brabant om welke reden dan
ook tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden. Opzegging is pas mogelijk nadat partijen serieus met elkaar in gesprek zijn
geweest over andere oplossingen dan de opzegging van de Overeenkomst ANW-zorg en
dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.
Ontbinding van de Overeenkomst ANW-zorg is mogelijk indien één van partijen tekortschiet
in de nakoming van haar verplichtingen en de tekortschietende partij, na een
ingebrekestelling van één van de andere partijen met een sommatietermijn van één maand
het tekortschieten niet ongedaan heeft gemaakt.
Overigens geldt dat deze overeenkomst van rechtswege eindigt indien:
a. [instelling] in staat van faillissement wordt verklaard, wordt ontbonden of haar
werkzaamheden beëindigt;
b. Huisartsenposten Oost-Brabant in staat van faillissement wordt verklaard, wordt
ontbonden of haar werkzaamheden beëindigt.
c. Om welke reden dan ook de aansluitovereenkomst tussen [naam aangesloten
huisarts] en Huisartsenposten Oost-Brabant wordt beëindigd.
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Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend te [plaats] op [datum]

……………………………......

…………………………………….

Namens Huisartsenposten Oost-Brabant

Namens [instelling]

Raad van Bestuur

…

……………………………......
[naam huisarts]
…

Bijlagen
1. Overeenkomst voor huisartsgeneeskundige dagzorg
2. Berekening jaarbedrag
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