Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus
2020-2021

Partijen
De Zorgverzekeraar:

Menzis Zorgverzekeraar N.V.
Anderzorg N.V.

En

De Zorgaanbieder:
•
•
•
•
•

Naam praktijk

Praktijk AGB-code:
Adres
Naam vertegenwoordigingsbevoegd persoon:
KvK nummer:
Datum van ondertekening:

Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.
Komen overeen:
Definities
Artikel 1

In aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020:
o) Loondienstmedewerker:
de Podotherapeut zoals bedoeld onder q. van dit artikel of Pedicure DM2 zoals bedoeld onder r. van dit
artikel die in loondienst van de Zorgaanbieder werkzaam is op basis van een schriftelijke civielrechtelijke
arbeidsovereenkomst en verzekerden van de Zorgverzekeraar behandelt;
p) Praktijkadres:
het (de) als praktijk(adres) (sen) overeenkomstig het/de in Vektis geregistreerde praktijkadres(sen) waar
de Voetzorg zoals bedoeld onder s. van dit artikel aan de Verzekerden wordt verleend op basis van deze
Overeenkomst;
q) Podotherapeut:
de persoon die rechtsgeldig de titel Podotherapeut voert conform artikel 34 van de Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg en lid is van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP);
r) Pedicure DM2:
de medisch pedicure die als zodanig is ingeschreven in het kwaliteitsregister (KRP) van ProCert en/of in
het kwaliteitsregister (KMV) van NMMV en/of in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo
(en voldoet aan de Minimale kwaliteitsnormen voor pedicure DM2 (Bijlage 2 bij deze Overeenkomst);
s) Voetzorg:
de door de Zorgaanbieder te verlenen eerstelijns voetzorg bij Diabetes Mellitus zoals Podotherapeuten die
plegen te bieden conform de laatste Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera waarop de Verzekerde
op grond van de Zorgverzekeringswet een natura- of restitutie-aanspraak kan doen gelden (verzekerde
zorg);
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t) Zorgaanbieder:
ingeval de Zorgaanbieder een natuurlijk persoon is, dan betreft het de Podotherapeut die voor eigen risico
en rekening Voetzorg verleent zoals bedoeld onder s. van dit artikel, die deze Overeenkomst is
aangegaan en die tevens een overeenkomst met betrekking tot diabetesketenzorg (Segment 2 binnen de
NZa Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Ketenzorg DM2) heeft met minimaal één met
de Zorgverzekeraar gecontracteerde ketenzorgaanbieder (samenwerkingsverband) voor het leveren van
Voetzorg bij diabetesketenzorg2;
ingeval de Zorgaanbieder een instelling is (met of zonder rechtspersoonlijkheid), dan betreft het de
instelling die Voetzorg zoals bedoeld onder s. van dit artikel verleent, die deze Overeenkomst is
aangegaan en die tevens een overeenkomst met betrekking tot diabetesketenzorg (Segment 2 binnen de
NZa Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Ketenzorg DM2) heeft met minimaal één met
de Zorgverzekeraar gecontracteerde ketenzorgaanbieder (samenwerkingsverband ) voor het leveren van
voetzorg bij diabetesketenzorg2.
u) Overeenkomst:
onderhavige overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2020-2021;
v) Zorgprofiel:
het zorgprofiel zoals bedoeld conform de laatste Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera.
Zorgverlening
Artikel 2

1.

2.
3.

4.

5.

6.

De Zorgaanbieder verleent de Voetzorg aan de Verzekerde die als zodanig recht heeft op de
Voetzorg en zich tot hem wendt. De Zorgaanbieder verleent de Voetzorg met inachtneming van de
relevante bepalingen die bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de vigerende NZa Beleidsregel
Overige Geneeskundige Zorg aan de Voetzorg worden gesteld, alsmede met hetgeen Partijen
hieromtrent bij of krachtens deze Overeenkomst zijn overeengekomen, hierna te noemen: Zorg.
De Zorgaanbieder kan (delen van) de Zorg laten verlenen door (een) Loondienstmedewerker(s) of
een aan de Zorgaanbieder gelieerde Pedicure DM2, hierna te noemen: Medewerker.
In aanvulling op artikel 3 lid 6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020
onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Loondienstmedewerker en Medewerker is de
Zorgaanbieder ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Zorg die de
Loondienstmedewerker en Medewerker aan de Verzekerde verleent.
In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020:
de Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat waarneming plaatsvindt bij afwezigheid wegens ziekte,
vakantie, beroepsgerichte na- of bijscholing en daarmee vergelijkbare omstandigheden die van
invloed zijn op de continuïteit van de verlening van Zorg. Bij waarneming dient de waarnemer
gekwalificeerd en geregistreerd te zijn en tevens te handelen overeenkomstig de bepalingen uit deze
Overeenkomst.
De Zorgaanbieder kan studenten die een opleiding tot Podotherapeut aan een daarvoor erkend
opleidingsinstituut volgen stage laten lopen, waarbij behandeling van Verzekerden plaatsvindt. De
behandeling van Verzekerden door de student vindt plaats met instemming van de Verzekerde en
onder supervisie van de Zorgaanbieder, Loondienstmedewerker, Medewerker of waarnemer. Op het
moment dat de student Verzekerden behandelt, is de Zorgaanbieder, Loondienstmedewerker of
waarnemer te allen tijde beschikbaar voor de student en behandelt derhalve gelijktijdig geen andere
patiënten.
De Zorgaanbieder voldoet en zal gedurende de duur van deze Overeenkomst blijven voldoen aan
hetgeen de Zorgaanbieder bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft verklaard met betrekking
tot de van toepassing zijnde Uitsluitingsgronden, Minimumeisen en Uitvoeringseisen, zoals bedoeld
in het Zorginkoopbeleid 2020-2021 Voetzorg
(www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/contractering/voetzorg).

2

De eis ten aanzien van de overeenkomst met minimaal één samenwerkingsverband geldt uitsluitend indien de
Zorgaanbieder zorg levert in het kernwerkgebied van de Zorgverzekeraar. Zie Bijlage 1voor een overzicht van de
gemeenten die behoren tot het kernwerkgebied van de Zorgverzekeraar.
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Artikel 3

1.
2.

3.

4.

De Zorgaanbieder verleent de Zorg individueel.
De Zorgaanbieder verleent, in het kader van deze overeenkomst, Zorg die geen onderdeel uitmaakt
van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus, zoals beschreven in de Beleidsregel
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Multidisciplinaire zorg DM2), zoals deze nu luidt dan wel in
de toekomst komt te luiden, maar zorginhoudelijk wel voldoet aan de voorwaarden van die
beleidsregel.
De Zorgaanbieder verleent de Zorg na verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
a. Een verwijzing is maximaal drie maanden geldig. De zorgverlening moet binnen deze termijn zijn
gestart.
b. De Zorgaanbieder verwijst de verzekerde terug naar de huisarts of medisch specialist bij
vermoeden van een wijziging van het laatst vastgestelde zorgprofiel.
c. Bij elke door de huisarts of medisch specialist vastgestelde wijziging van het zorgprofiel is een
nieuwe verwijzing door de huisarts of medisch specialist vereist, zoals bedoeld in lid 3 sub a van
dit artikel.
De Zorgaanbieder verleent op basis van deze Overeenkomst geen Zorg aan diens familieleden in de
eerste dan wel tweede graad.

Artikel 4

1.

3.

4.

5.

6.

De Zorgaanbieder verleent de Zorg vanuit het/de in Vektis genoemde Praktijkadres(sen) zoals
bedoeld in artikel 1 onder p. van deze Overeenkomst.
2. De Zorgaanbieder verleent de eventuele Zorg buiten het Praktijkadres, net als binnen het
Praktijkadres, alleen als dit doelmatig is. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking
met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en zorgbehoefte, komt niet voor
rekening van de verzekering.
Indien de Zorgaanbieder tijdens de looptijd van de overeenkomst vanuit een ander of een nieuw
Praktijkadres de zorg wil gaan verlenen is dat slechts mogelijk na vooraf verkregen schriftelijke
toestemming daartoe van de Zorgverzekeraar.
De Zorgaanbieder meldt wijzigingen in praktijk, NAW- en bankgegevens
(voorgenomen praktijkverplaatsingen, associaties, dissociaties, wijziging van Praktijkadres(sen),
e-mailadressen en nieuwe Loondienstmedewerkers daaronder begrepen) minimaal zes weken van
tevoren schriftelijk bij de Zorgverzekeraar en bij Vektis.
In geval de Zorgaanbieder een instelling is dan wel niet zelf de Zorg verleent, is de Zorgaanbieder er
verantwoordelijk voor dat de behandelend Beroepsbeoefenaar, Loondienstmedewerker of
waarnemer met zijn of haar persoonlijke AGB-code, gekoppeld aan de AGB-code van de
Zorgaanbieder waar hij of zij werkzaam is, in Vektis staat vermeld.
De Zorgaanbieder verleent de Zorg in een adequaat ingerichte en geoutilleerde praktijkruimte, die
voor de Verzekerde goed bereikbaar en toegankelijk is. De praktijkruimte(n) van de Zorgaanbieder
voldoet(n) aan de door de beroepsgroep gestelde eisen aan een praktijkruimte.

Artikel 5

1.

2.

De Zorgaanbieder kan de Zorg laten verlenen door:
a. een Loondienstmedewerker;
b. een Podotherapeut, waarmee de Zorgaanbieder een overeenkomst met betrekking tot onderlinge
dienstverlening heeft gesloten overeenkomstig de betreffende Beleidsregel van de NZa, althans
de “Beleidsregel overige geneeskundige zorg”, zoals deze thans luidt dan wel in de toekomst
komt te luiden;
c. een Pedicure DM2, waarmee de Zorgaanbieder een overeenkomst met betrekking tot onderlinge
dienstverlening heeft gesloten overeenkomstig de betreffende Beleidsregel van de NZa, althans
de “Beleidsregel overige geneeskundige zorg”, zoals deze thans luidt dan wel in de toekomst
komt te luiden.
De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat in de (samenwerkings)overeenkomsten met de in sub b
en c van het voorgaande lid van dit artikel genoemde zorgverleners:
a. de verplichtingen van de zorgverlener zijn opgenomen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, in
het bijzonder de inhoud van Bijlage 2 bij deze Overeenkomst (indien van toepassing);
b. geen bepalingen zijn opgenomen die strijdig zijn met deze Overeenkomst;
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3.

c. wordt opgenomen dat zorg binnen de eerste dan wel tweede lijn die geacht wordt onderdeel uit te
maken van of gelijkwaardig te zijn aan de Zorg, niet naast de Zorg wordt gedeclareerd;
d. de verplichting van de zorgverlener is opgenomen dat hij zorg draagt voor adequate patiënten- en
praktijkregistratie.
De Zorgaanbieder levert bij het aangaan van deze Overeenkomst aan de Zorgverzekeraar een
overzicht met de namen, praktijkadressen en AGB codes van de zorgverleners met wie hij een
(samenwerkings)overeenkomst heeft gesloten zoals bedoeld in lid 1 sub b en c van dit artikel, dan
wel een gewijzigd overzicht, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de betreffende wijziging.

Artikel 6

Elke vestiging van de praktijk van de Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 4 lid 1 is minimaal 2 dagdelen
per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van minimaal 3
uur.
Tarief, declaratie- en betalingsverkeer
Artikel 7

1.

2.

3.
4.
5.

6.

De Zorgaanbieder kan voor de verleende Voetzorg aan verzekerden overeenkomstig de vigerende
NZa Beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg, zoals deze thans luidt dan wel in de toekomst komt
te luiden, de volgende tarieven per Verzekerde eenmalig in rekening brengen:

Declaratiecode

Omschrijving

9200
9201
9202
9203
9204
9205

Jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 2
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 3
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 4
Toeslag voor behandeling aan huis
Toeslag voor behandeling in instelling

Tarief per jaar

Tarief per
kwartaal

€ 34,00
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
€ 60,45
€ 88,16
€ 118,38
n.v.t.
n.v.t.

Vast bedrag per
patiënt per
behandeling
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€18,90
€6,30

Als, in afwijking van lid 1 van dit artikel, op enig moment tijdens de duur van de overeenkomst de
NZa maximum tarieven lager zijn dan de in lid 1 van dit artikel genoemde tarieven, zijn de
overeengekomen tarieven de NZa maximumtarieven.
In enig kwartaal declareert de Zorgaanbieder de verleende zorg, mits er ook daadwerkelijk in dat
kwartaal zorg verleend is.
In het geval tijdens enig kwartaal het Zorgprofiel van de verzekerde wijzigt, wordt het Zorgprofiel in
rekening gebracht zoals dat geldt op de laatste dag van het betreffende kwartaal.
Het ‘Jaarlijkse gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1’ zoals beschreven in de vigerende NZa
Beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg , zoals deze thans luidt dan wel in de toekomst komt te
luiden, kan niet separaat gedeclareerd worden in het geval de uitslag ervan zorgprofiel 2 of hoger is.
De Zorgaanbieder draagt zorg voor de onderlinge verrekening met de zorgverleners waarmee een
(samenwerkings)overeenkomst is aangegaan, zoals bedoeld in artikel 5 van deze Overeenkomst, en
die een deel van de Zorg hebben verleend. Deze zorgverleners kunnen de declaraties voor deze
Zorg uitsluitend bij de Zorgaanbieder in rekening brengen en niet bij de Zorgverzekeraar. De
Zorgaanbieder vrijwaart de Zorgverzekeraar voor aanspraak op betaling voor Zorg door deze
zorgverleners.
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Contractuele relatie
Artikel 8

1.

2.

De contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door:
a. deze Overeenkomst;
b. de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020;
c. Zorginkoopbeleid Voetzorg 2020-2021;
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/contractering/voetzorg);
d. Bijlage 1: Gemeenten die behoren tot het kernwerkgebied van de Zorgverzekeraar;
e. Bijlage 2: Minimale kwaliteitsnormen voor Pedicure DM2;
f. Bijlage 3: Handleiding declareren Voetzorg 2020-2021.
De Partijen verklaren hierbij een exemplaar te hebben ontvangen van de Algemene
Inkoopvoorwaarden Zorg 2020 en overige bijlage(n) en kennis te hebben genomen van de inhoud
ervan en de daarin genoemde wet- en regelgeving en ermee in te stemmen dat deze Overeenkomst,
algemene voorwaarden en bijlagen de contractuele verhouding tussen de Partijen beheerst.

Artikel 9

1. Indien deze Overeenkomst voor 1 november 2019 door de Zorgverzekeraar ondertekend retour is
ontvangen, treedt de Overeenkomst in werking op 1 januari 2020. Indien de ondertekende
Overeenkomst op of na 1 november 2019 en voor 1 april 2020 door de Zorgverzekeraar retour is
ontvangen, treedt de Overeenkomst in werking op 1 april 2020. Een ondertekende Overeenkomst die
op of na 1 april 2020 door de Zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag
van het kwartaal volgend op de datum waarop de ondertekende Overeenkomst door de
Zorgverzekeraar retour is ontvangen.
2. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is op 31 december 2021.
Artikel 10

De Zorgverzekeraar heeft het recht om, in geval van wijziging in de aanspraak op c.q. de vergoeding van
voetzorg bij Diabetes Mellitus als omschreven bij of krachtens het bepaalde in de Zorgverzekeringswet, de
overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn buitengerechtelijk te ontbinden.
De Zorgverzekeraar heeft dit recht ook ingeval de Overeenkomst nog niet in werking is getreden.

Opgemaakt te Wageningen, d.d., XX

De Zorgverzekeraar

De Zorgaanbieder

drs. J.P.J. (Joris) van Eijck
directeur Zorg

Praktijk AGB-code X
KvK-nummer X
Naam van de ondertekenaar X
Certificaatnummer X
Datum van ondertekening X

Bijlagen:
I
Gemeenten die behoren tot het kernwerkgebied van de Zorgverzekeraar
II
Minimale kwaliteitsnormen voor Pedicure DM2
III Handleiding declareren Voetzorg 2020-2021
IV Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2020
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