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OVEREENKOMST HUISARTSENZORG IN GECLUSTERDE WOONZORGVOORZIENINGEN 
 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. Geclusterde Woonzorgvoorziening     , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer      , 

statutair gevestigd en kantoorhoudende te      , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door      , hierna 

te noemen “GWZ”, 

en 

2.      , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer      , statutair gevestigd en  

kantoorhoudende te      , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door      , hierna te noemen “Huisarts”, 

en 

3.      , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer      , statutair gevestigd en kantoor 

houdende te      , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door      , hierna te noemen “HAP”, 

 

hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”, 

Huisarts en HAP gezamenlijk aan te duiden als “Huisartsenvoorziening”.  

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

A. GWZ exploiteert (een) geclusterde woonzorgvoorziening(en) voor mensen met een indicatie in het kader 

van de Wet langdurige zorg (Wlz). De GWZ heeft een toelating tot de functie Persoonlijke Verzorging, 

Verpleging, Begeleiding (en Behandeling) en kan  Behandeling  declareren bovenop het Volledig Pakket 

Thuis (VPT) zonder behandeling (NZa prestatie H335)  of via het Modulair Pakket Thuis (MPT).   

B. GWZ levert haar zorg op basis van het principe “scheiden wonen-zorg”, waarbij de zorg wordt gefinancierd 

via een VPT, MPT of Persoonsgebonden Budget 

C. De huisartsenvoorziening levert huisartsenzorg. Deze wordt via de Zorgverzekeringswet (Zvw) 

gefinancierd.  

D. Met “Bewoners” worden de bewoners van GWZ locatie <     > bedoeld, die zorg en ondersteuning 

ontvangen van GWZ op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

E. Partijen wensen hun afspraken over hun samenwerking inzake het leveren van adequate en passende 

zorg door GWZ en de levering van de huisartsenzorg door de Huisartsenvoorziening aan de Bewoners 

schriftelijk vast te leggen.   

 

EN KOMEN DERHALVE HET VOLGENDE OVEREEN: 

 

1. Onderwerp van de overeenkomst 

1.1. De samenwerking tussen Partijen is erop gericht de zorgverlening aan de Bewoners van GWZ op elkaar af 

te stemmen teneinde kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen en dit zo efficiënt en effectief mogelijk te 

organiseren. 

1.2. De samenwerking voldoet aan randvoorwaarden voor de samenwerking die zijn vastgelegd in de 

“Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010)” van KNMG. 
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2. Toelating 

2.1. De toelating tot de huisartsenpraktijk wordt bepaald door de Huisarts. De Huisarts kan op basis van zijn 

professionele verantwoordelijkheid besluiten een Bewoner niet in te schrijven. 

2.2. Bewoners hebben te allen tijde de vrijheid voor een andere Huisarts te kiezen. 

2.3. GWZ zorgt er voor voldoende competent (bevoegd en bekwaam) verzorgend en verplegend personeel, 

ook tijdens de avond, nacht en weekend (ANW). Gedurende het etmaal heeft de GWZ  een BIG 

geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse.  

2.4. GWZ zorgt ervoor dat gedurende het etmaal  een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar en 

oproepbaar is.  

2.5. De Huisarts zorgt ervoor dat bij afwezigheid een waarnemer (uit zijn waarneemgroep) de zorg voor de 

bewoners van de GWZ overdag overneemt.  

2.6. De HAP is bereid de acute zorg voor de Bewoners tijdens de ANW uren op zich te nemen, met 

ondersteuning van de in art. 2.4 genoemde beschikbare Specialist Ouderengeneeskunde. 

2.7. De huisarts zorgt voor een goede informatieoverdracht richting zijn waarnemer en, met toestemming van 

de bewoner, richting de HAP. 

 

3. Verantwoordelijkheidsverdeling 

3.1. GWZ is (eind)verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de zorg en ondersteuning en verantwoorde 

levering van de geïndiceerde en in het ondersteuningsplan vastgelegde afspraken rondom deze zorg. 

3.2. GWZ is verantwoordelijk voor het organiseren van de medische zorg voor de bewoner voordat een 

bewoner wordt opgenomen.  

3.3. De Huisarts is alleen verantwoordelijk voor de huisartsenzorg van de bij Huisarts ingeschreven Bewoners. 

3.4. De Huisarts kan indien nodig een Specialist Ouderengeneeskunde of (externe) behandelaar inschakelen. 

3. 5 GWZ en de huisarts maken afspraken over de organisatorische aspecten rond de levering van de 

huisartsenzorg. 

3.6 Huisarts en GWZ zorgen ervoor dat zij beschikken over de voor de zorg relevante gegevens en informeren 

elkaar over en weer gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om goede  zorg te kunnen leveren. 

 

4. Voorbehouden handelingen 

4.1 GWZ is verantwoordelijk dat voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze worden uitgevoerd door 

(bevoegd en bekwaam) personeel en zij over de daartoe benodigde protocollen beschikken. 

4.2 De huisarts is verantwoordelijk GWZ duidelijke opdrachten te geven voor de uitvoering van voorbehouden 

handelingen. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als digitaal. 

4.3 De huisarts geeft in die gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen omtrent het  verrichten 

van de handeling. 

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en de daarmee samenhangende juridische 

aansprakelijkheid berust op basis van wet- en regelgeving bij GWZ. Dit laat de eigen professionele 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Huisarts onverlet. 
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5.2. Bewoners bezoeken de Huisartsenvoorziening conform het normaal maatschappelijk patroon dan wel 

worden door de Huisarts via een huisbezoek bezocht. Gezien de zorgvraag/indicatie van de Bewoners 

worden Bewoners daarbij indien nodig begeleid door een medewerker van GWZ, vrijwilliger of familielid.  

5.3. De Huisarts informeert de GWZ waar nodig over de gemaakte afspraken inclusief de voorgeschreven 

medicatie.  

5.4. De medewerkers van GWZ zijn verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken inclusief het gebruik 

van de voorgeschreven medicatie.  

 

6. Financiering en doorverwijzing 

6.1. Huisartsenzorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en door de Huisartsenvoorziening 

gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de Bewoner. 

6.2. Als de zorg voor een Bewoner te complex wordt of specifieke deskundigheid behoeft, kan de Huisarts  een 

Specialist Ouderengeneeskunde inschakelen. Dit wordt, gegeven de huidige wet- en regelgeving en NZa 

beleidsregels op de volgende wijze gefinancierd: 

a. De Huisarts kan conform regulier gebruik een Specialist Ouderengeneeskunde inschakelen voor 

ondersteuning bij vraagstuk middels een consult (polyfarmacie) of een geriatrisch assessment. Dit 

wordt door de GWZ gedeclareerd vanuit de Wlz-indicatie van de betreffende Bewoner. 

b. In geval van complexe situaties kan de Huisarts de Specialist Ouderengeneeskunde inschakelen voor 

(mede)behandeling. Om de (mede)behandeling te kunnen declareren dient voldaan te zijn aan de 

criteria zoals beschreven in de vigerende NZa regels. In geval van complexe situaties kan de 

Specialist Ouderengeneeskunde in overleg met de Huisarts het behandelaarschap rondom de 

specifieke medische zorg (tijdelijk) overnemen. De huisartsenzorg blijft (conform reguliere werkwijze) 

de verantwoordelijkheid van de Huisarts.   

c. Indien de situatie dermate complex is, dat er structureel specifieke behandeling nodig is, zijn de 

grenzen van GWZ en de Huisarts bereikt. De Bewoner verhuist dan vanuit GWZ, in overleg en in 

samenwerking met alle betrokken Partijen, waaronder de bewoner, wettelijk vertegenwoordiger (indien 

benoemd), Huisarts, SO en zorgkantoor, naar een Wlz-zorginstelling met toelating tot Verblijf en 

Behandeling. Hierbij is de in de treeknormen vastgestelde maximumtermijn van 6 weken leidend. 

6.3. De Specialist Ouderengeneeskunde stelt de Huisarts zo spoedig mogelijk op de hoogte van gewijzigd 

medisch en medicamenteus beleid. Op haar beurt informeert de Huisarts de Specialist 

Ouderengeneeskunde op verzoek en bij verwijzing. 

6.4. De Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde kunnen volgens normaal gebruik doorverwijzen naar de 

tweedelijns zorg.  

 

7. Verstrekken gegevens 

7.1. Partijen zorgen ervoor dat de gegevens beschikbaar worden gesteld/ worden uitgewisseld, die nodig zijn 

voor het verlenen van de dienstverlening, inclusief (wijzigingen inzake) de Wlz-indicatie van de Bewoner, 

een en ander op een wijze die in overeenstemming is met de uit wet- en regelgeving voortvloeiende eisen 

inzake privacy en geheimhouding. 

7.2. GWZ reikt de Huisarts de wettelijke instructies en protocollen aan die van rechtswege verlangd worden van 

GWZ, voor zover die voor de Huisarts relevant zijn, evenals andere relevante informatie betreffende 

specialistische aandoeningen, voor zover dit voor het huisartsgeneeskundig handelen van belang is. 
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7.3. Op de locatie van GWZ wordt door de medewerkers een zorgdossier ten behoeve van de directe 

medische/ verpleegkundige begeleiding van de Bewoner actueel gehouden.   

 

8. Aanvang en duur 

8.1. De huisartsenzorg wordt met ingang van [datum] uitgevoerd door de huisartsenpraktijk, met ondersteuning 

tijdens de ANW vanuit de HAP. Daarmee draagt de individuele Huisarts samen met de HAP de 

verantwoordelijkheid voor het huisartsgeneeskundige deel van de medische zorg voor de bij de Huisarts 

ingeschreven Bewoners die in de GWZ woonachtig zijn. 

8.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

8.3. De Huisarts kan de behandelingsovereenkomst met een individuele Bewoner opzeggen met inachtneming 

van de in de KNMG-richtlijn niet-aangaan en beëindigen behandelingsovereenkomst opgenomen 

zorgvuldigheidseisen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande na melding van het besluit 

aan de Bewoner en de directie van GWZ. 

8.4. Deze overeenkomst kan met een opzegtermijn van 3 maanden formeel schriftelijk worden opgezegd onder 

vermelding van de redenen, nadat hierover onderling overleg heeft plaatsgevonden. 

 

9. Overleg 

9.1. Partijen voeren minimaal jaarlijks overleg over alle aspecten deze Overeenkomst betreffende. Daarbij 

wordt minimaal  de zorg geëvalueerd en de algemene gang van zaken rond de samenwerking besproken.  

9.2. Ten behoeve van tussentijds overleg buiten de in artikel 8.1 genoemde momenten, wijzen GWZ, 

Huisartsenpraktijk en HAP ieder een contactpersoon aan. De namen en rechtstreekse telefoonnummers 

zijn opgenomen op Bijlage 2 bij deze Overeenkomst. 

 

10. Slotbepalingen 

10.1. Deze overeenkomst, of onderdelen daarvan, kan alleen worden gewijzigd door een door alle Partijen 

ondertekende verklaring die aan deze overeenkomst zal worden gehecht. 

10.2. In geval van relevante wijzigingen in de vigerende wet- en regelgeving, wordt deze Overeenkomst herzien 

en opnieuw aan Partijen voorgelegd ter ondertekening. 

10.3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

10.4. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een commissie 

bestaande uit drie leden, één voorgedragen door de huisarts en de HAP gezamenlijk, één voorgedragen 

door de GWZ en, afhankelijk van de problematiek, één - neutraal- lid waarmee alle partijen instemmen. De 

commissie doet een bindende uitspraak. Van een geschil is sprake indien de ene partij dit schriftelijk, met 

redenen omkleed, aan de andere partijen meedeelt. 

10.5. Wijzigingen in deze overeenkomst, met uitzondering van wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit 

wijzigingen in wet- en regelgeving, kunnen slechts vastgesteld worden na onderling overleg op basis van 

consensus. 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend: 

 

Datum:       Datum:       Datum:       
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BIJLAGE BEVOEGDE CONTACTPERSONEN NAMENS PARTIJEN 
 
CONTACTGEGEVENS GWZ 

Algemeen 

Organisatie [naam] 
Locatie [naam] 
Bezoekadres [straat + nr] 

[postcode, woonplaats] 
  

Contactpersoon 
Naam [naam] 
Functie [functie] 
Telefoon [vast]  

[mobiel] 
E-mail [emailadres] 
  

 
CONTACTGEGEVENS HUISARTS(-ENPRAKTIJK) 
 
Algemeen 
Organisatie [naam] 
Locatie [naam] 
Bezoekadres [straat + nr] 

[postcode, woonplaats] 
Postadres [postbus]  

[postadres, plaats] 
Contactpersoon 
Naam [naam] 
Functie [naam] 
Telefoon [mobiel] 
E-mail [emailadres] 
Postadres [postbus]  

[postadres, plaats] 
 
 
CONTACTGEGEVENS HUISARTSENPOST (HAP) 
 
Algemeen 
Organisatie [naam] 
Locatie [naam] 
Bezoekadres [straat + nr] 

[postcode, woonplaats] 
Postadres [postbus]  

Plaats:       Plaats:       Plaats:       

Handtekening GWZ Handtekening Huisarts Handtekening HAP 

 

      

 

      

 

 

      

 

Naam:   Naam:        Naam:       

Functie:   Functie:        Functie:       
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[postadres, plaats] 
Contactpersoon 
Naam [naam] 
Functie [naam] 
Telefoon [vast]  

[mobiel] 
E-mail [emailadres] 
Postadres [postbus]  

[postadres, plaats] 

 


