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De Ondernemende Huisarts (DOH) 
 

Zorginkoop voorwaarden  

Zorginkoop voorwaarden zijn algemene voorwaarden die vanuit DOH worden gehanteerd naar de 

ketenpartners en die gebaseerd zijn op wetgeving, zorginkoopbeleid van de preferente 

zorgverzekeraar en eigen beleid van DOH. De nadere uitwerking komt tot stand in het contract dat 

gesloten wordt met de ketenpartners.  

 

Periodiek overleg 

DOH heeft collectief (beleids)overleg met de (vertegenwoordigers van) ketenpartners omtrent de 

voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de gecontracteerde of nieuw te ontwikkelen 

zorgprogramma’s. Door dit overleg zijn DOH en ketenpartner in staat om invulling te geven aan 

specifieke multidisciplinaire zorgprogramma’s op basis van de algemene zorgstandaarden. 

Daarnaast heeft DOH per zorgprogramma een programmacommissie geïnstalleerd, waarin elk van de 

ketenpartners vertegenwoordigd is en waar het programma periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld.  

 

Adherentiegebied 

DOH is werkzaam in adherentiegebied (Eindhoven, Geldrop, Heeze, Son en Breugel, Oirschot, 

Someren). Ketenpartners dienen gevestigd of werkzaam te zijn in (een deel van) dezelfde adherentie. 

Afhankelijk van de aard en frequentie van de zorgverlening is de bereikbaarheid, toegankelijkheid, of 

afstand van de patiënt tot de onderaannemer sluit aan bij het effect dat dit heeft voor chronisch zieke 

patiënten en kan nader gespecificeerd worden in het contract; over het algemeen geldt de 15 minuten 

norm. 

 

Kwaliteit 

DOH is als ketenpartner verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Daarom worden eisen gesteld 

aan de ketenpartners en het zorgproces. In het zorgprogramma dat is gebaseerd op de landelijke 

zorgstandaard is exact aangegeven wie, welke zorg verleent. De ketenpartners confirmeren zich aan 

de minimale eisen op gebied van kwaliteit van de zorg. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de 

afspraken over datamanagement, spiegelinformatie, etc. Daarnaast zijn er algemene voorwaarden als 

BIG registratie, WGBO, privacywet etc.  

 

Kwantiteit 

DOH contracteert ketenpartners op basis van de zorg die men op basis van het contract met de 

zorgverzekeraar verwacht te moeten leveren. Daarbij worden niet meer zorgaanbieders geselecteerd 

dan op basis van het aantal patiënten, per zorgprogramma en spreiding noodzakelijk is.  
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Bovendien hebben goed functionerende bestaande ketenpartners voorrang bij nieuwe productie 

afspraken of nieuwe zorgprogramma’s omdat deze zorgprogramma’s onderdeel uitmaken van zorg 

aan individuele patiënten (met in veel gevallen comorbiditeit) die zich niet laten opdelen in 

gefragmenteerde zorgverlening.  

 

Onderhandeling en prijs 

DOH overlegt met (vertegenwoordigers van) ketenpartners over de inhoud van het zorgprogramma. 

Op basis hiervan wordt een zorginhoudelijk multidisciplinaire programma opgesteld dat voldoet aan de 

inkoopkaders van de zorgverzekeraars of hiervan geargumenteerd afwijkt. Op basis van het 

zorgprogramma wordt een kostprijsberekening opgesteld waarin de kostencomponenten van de 

organisatie en onderaannemers zijn opgenomen en vertaald in een prijs aan de zorgverzekeraars. De 

verkoopprijs wordt in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars vastgesteld op basis van de 

inschatting of ketenpartners bereid zijn om de zorg tegen die prijs te verlenen. Nadat er principe 

overeenstemming is bereikt met de zorgverzekeraar, worden de (vertegenwoordigers van) 

ketenpartners op de hoogte gebracht in een collectieve bijeenkomst of door middel van een 

contractaanbod. Indien de ketenpartners het contract accepteren, dan komt dit tot stand en hierin zijn 

afspraken opgenomen omtrent levering en declaraties. ketenpartners kunnen ook besluiten om niet 

akkoord te gaan. Dan is er geen overeenkomst in het kader van ketenzorg, maar het laat overige 

samenwerking mogelijk. De hoofdaannemer verplicht zich om minimaal 1 x met (vertegenwoordigers 

van) de ketenpartners af te stemmen over het zorgprogramma en de prijs. In de prijs is rekening 

gehouden met ondernemersrisico, wanbetalers en oninbare declaraties. DOH verplicht zich om over 

de stand van zaken adequaat te communiceren.  

 

Geen overeenstemming 

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt tussen DOH en ketenpartners of er een andere wijze 

van verschil, inzicht of mening is, dan treden partijen in overleg. Vervolgens kan een onafhankelijke 

arbitrage worden ingesteld als beide partijen daarmee instemmen. Tot slot kan de bevoegde rechter 

in Den Bosch verzocht worden om een uitspraak te doen. 
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