
 

MODEL ADDENDUM AANSLUITOVEREENKOMST  

HUISARTSENDIENSTENSTRUCTUUR (HDS) EN HUISARTS 

 

 

De ondergetekenden 

 

1. [Naam en rechtsvorm HDS], gevestigd te [plaats] aan de [adres (postcode)], 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer [dossiernummer], 

vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw naam bestuurder], hierna: de ‘HDS’;  

 

2. [De heer/mevrouw naam huisarts], huisarts te [vestigingsplaats praktijk], hierna: de 

‘huisarts’. 

 

De HDS en de huisarts hierna gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’ of ieder afzonderlijk ‘partij’. 

 

 

Overwegende dat 

 

(a) partijen op [datum] een overeenkomst terzake de aansluiting van de huisarts bij de HDS zijn 

aangegaan, hierna te noemen de ‘aansluitovereenkomst’; 

 

(b) de huisarts met de aansluitovereenkomst geregeld heeft dat de patiënten uit de eigen praktijk 

tijdens de ANW-uren bij de HDS terecht kunnen voor (acute) huisartsenzorg en de huisarts 

tevens een bijdrage levert aan de organisatie en invulling van de acute huisartsenzorg binnen 

de HDS;  

 

(c) uit onderzoek d.d. juli 2021 onder leden van de LHV en VPH gebleken is dat de wijze waarop 

de zorg tijdens de ANW-uren is geregeld een zware belasting voor (praktijkhoudende) 

huisartsen vormt; 

 
(d) uit het onderzoek naar voren is gekomen dat huisartsen het belangrijk vinden dat de 

beroepsgroep zelf de regie over de zorgverlening tijdens de ANW-uren behoudt;  

 
(e) het Bestuurlijk Overleg ANW van de LHV, InEen, NHG en VPH een oplossing heeft uitgewerkt 

om de zorg tijdens de ANW-uren op andere wijze te organiseren met als doel de belasting 

voor alle huisartsen te verminderen (het Actieplan Werkdruk in de ANW is gepubliceerd op 

[website(s) vermelden]; 

 
(f) de oplossing voor de organisatie van de zorg tijdens ANW-uren inhoudt dat:  

 



- de huisartsenposten een systeem van roosteren invoeren dat het voor aangesloten 

huisartsen mogelijk maakt om zelf een voorkeur voor hun diensten te kunnen aangeven 

met als uitgangspunt een sluitend ANW-rooster; 

- differentiatie van het tarief voor zorgverlening tijdens de ANW-uren leidt tot een dekkend 

rooster voor alle (minder populaire) diensten;   

 
(g) de HDS ook met huisartsen die zelfstandig en voor eigen rekening en risico diensten op het 

gebied van huisartsenzorg aan zorgaanbieders aanbieden, zoals zzp’ers, en huisartsen in 

dienst van een zorgaanbieder, zoals een andere huisarts (hidha’s) contractuele afspraken 

maakt over aansluiting bij de HDS en het doen van diensten tijdens de ANW-uren zodat door 

spreiding van de diensten de werkdruk van huisartsen terzake het verlenen van zorg tijdens 

ANW-uren kan worden verminderd; 

 

(h) deze ontwikkeling het nodig maakt dat partijen in de aansluitovereenkomst enkele 

aanpassingen overeenkomen; 

 
(i) partijen in dit addendum, dat een aanvulling vormt op de aansluitovereenkomst, de 

aanvullende en/of afwijkende afspraken ten aanzien van de aansluitovereenkomst willen 

vastleggen.  

 

 

Komen overeen als volgt 

 

 

1. Partijen komen in aanvulling en/of afwijking van de aansluitovereenkomst het volgende 

overeen:  

 

Definities (artikel 1 aansluitovereenkomst) 

− In aanvulling op artikel 1 van de aansluitovereenkomst wordt de definitie ‘andere 

aangesloten huisarts’ toegevoegd, waarmee bedoeld is een bij de HDS aangesloten 

huisarts die: 

- zelfstandig voor eigen rekening en risico diensten op het gebied van huisartsenzorg 

aan zorgaanbieders aanbiedt, zoals een zzp’er of huisarts die dit vanuit een eigen 

juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid doet; 

-    en bereid is om ten behoeve van het collectieve belang van de beroepsgroep jaarlijks 

een aantal diensten op de HDS te doen.  

 

Ruimte, materiaal en ondersteuning (artikel 4 aansluitovereenkomst) 

− In aanvulling op artikel 4.1 van de aansluitovereenkomst zal de HDS met andere 

aangesloten huisartsen contractuele afspraken maken over het verlenen van 



huisartsenzorg op de huisartsenpost een uur voorafgaand aan de ANW-uren en tijdens 

de ANW-uren.  

 

Diensten en bereikbaarheid (artikel 8 aansluitovereenkomst) 

− De HDS zorgt in afwijking van artikel 8 lid 3 van de aansluitovereenkomst voor een 

systeem van roosteren op basis waarvan de huisarts mogelijkheid wordt geboden om zelf 

diensten in te plannen of een voorkeur aangeven kan worden, voor zover diensten 

beschikbaar zijn daar het rooster voor alle aangesloten huisartsen en andere 

aangesloten huisartsen geldt. Ook is het mogelijk om diensten uit te besteden aan bij de 

HDS aangesloten huisartsen en/of andere aangesloten huisartsen of van deze huisartsen 

diensten over te nemen.  

− De HDS geeft het roostersysteem op zodanige wijze vorm dat de diensten onder 

aangesloten huisartsen en andere aangesloten huisartsen eerlijk worden verdeeld en 

keuze voor de huisarts mogelijk is.  

− Indien de huisarts zich niet tijdig voor een dienst in het roostersysteem opgeeft, roostert 

de HDS voor de huisarts een dienst in zodat het overeengekomen aantal diensten wordt 

behaald. De HDS informeert de huisarts hierover op een binnen de HDS gebruikelijke 

wijze, bijvoorbeeld per e-mail, zodat dit voor de huisarts voldoende kenbaar is.  

− De huisarts is verantwoordelijk voor het doen van de dienst waarvoor hij/zij volgens het 

rooster is ingepland. Het is te allen tijde mogelijk om diensten uit te besteden aan bij de 

HDS aangesloten huisartsen en/of andere aangesloten huisartsen. De huisarts kan dit via 

het roostersysteem regelen.   

− Indien het uitbesteden van een dienst aan andere bij de HDS aangesloten huisartsen niet 

lukt kan de huisarts de dienst aanbieden aan niet-aangesloten huisartsen. De huisarts 

geeft dit door aan de HDS, bij voorkeur ook via het roostersysteem. De HDS betaalt alle 

huisartsen maximaal het door de NZa vastgestelde maximumtarief voor een dienst, dit 

geldt ook in geval van ruilen en overdragen van diensten. Uiterlijk per 1-1-2024 betaalt de 

HDS alle diensten rechtstreeks uit aan de dienstdoende huisarts, ook als er sprake is van 

uitbestede diensten. 

− Het bepaalde in het voorgaande over roosteren geldt ook voor het beschikbaar zijn van 

achterwacht. 

− Het vragen om toestemming als bedoeld in artikel 8 lid 5 aansluitovereenkomst hoeft niet 

als de huisarts de dienst door een aangesloten huisarts of andere aangesloten huisarts 

laat overnemen.  

 

2. De aansluitovereenkomst blijft voor het overige in stand.  

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te [plaats] op [datum]. 

 



 

_____________________________   _____________________________  

[HDS en rechtsvorm]     [De heer/mevrouw naam huisarts] 

[De heer/mevrouw naam bestuurder] 


