Versie 1.0 (26 november 2020)

Algemene Voorwaarden Meekijkconsulten Meditta

Artikel 1: Definities
Tenzij uit de context van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk anderszins blijkt, hebben
de volgende vermelde begrippen de volgende betekenissen:
Begrip
De Huisarts

De Ziekenhuisinstelling

Het MSB

Hoofdbehandelaar

IGJ
Medisch Specialist

Medisch Specialistische Zorg

Meditta

Betekenis
De Huisarts is een persoon die volgens een in
Nederland bij of krachtens de wet erkende
registratie geregistreerd is als Huisarts en bevoegd
en bekwaam is huisartsenzorg in volle omvang uit te
oefenen en, al dan niet via de Huisartsenpraktijk
waaraan hij verbonden is, een MeekijkconsultOvereenkomst met Meditta heeft gesloten
Het ziekenhuis dat in de Meekijkconsultovereenkomst is genoemd. Meditta heeft met dat
ziekenhuis zowel algemene, als per
Organisatorische Eenheid van (het MSB van) dat
ziekenhuis, specifieke afspraken gemaakt in het
kader van de uitvoer van meekijkconsulten.
Het Medisch Specialistisch Bedrijf waarbinnen (alle)
vrijgevestigd Medisch Specialisten van de
Ziekenhuisinstelling verenigd zijn waarmee Meditta
zowel algemene, als per Organisatorische Eenheid
specifieke afspraken heeft gemaakt in het kader van
de uitvoer van meekijkconsulten.
Zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een
patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie
of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling
plaatsvindt.
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Een persoon die volgens een in Nederland bij of
krachtens de wet erkende registratie geregistreerd is
als Medisch Specialist in het daarbij vermelde
onderdeel van de geneeskunde en bevoegd en
bekwaam is zijn medisch specialisme in volle
omvang uit te oefenen en die al dan niet via
zijn/haar persoonlijke vennootschap, lid is van het
MSB of een dienstverband heeft bij de
Ziekenhuisinstelling dan wel het MSB.
De zorg behorende tot het deskundigheidsgebied
van Medisch Specialisten, zoals onder meer
omschreven in de prestatiebeschrijvingen voor
medisch specialistische zorg ingevolge de wettelijke
tariefregulering, daaronder begrepen onderzoek,
diagnostiek en behandeling.
Meditta is een toegelaten instelling op grond van de
Wet Toelating Zorginstellingen voor huisartsenzorg
en verder een ‘zorgaanbieder’ in de zin van de Wet
marktordening gezondheidszorg. Meditta heeft
onder meer zorginnovatie als doel. Meditta
functioneert als een regionaal ondersteunende
organisatie bij de ontwikkeling, het contracteren en
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Meekijkconsult

Organisatorische Eenheid of OE

Overeenkomst of MeekijkconsultOvereenkomst

Partij
Professionele Standaard

Wettelijk
Wkkgz

de implementatie van zorgprogramma’s (waaronder
zorginnovatie) ten behoeve van Huisartsen. Meditta
sluit geen behandelovereenkomsten met patiënten.
Met een meekijkconsult, zoals onder meer
beschreven in de vigerende Beleidsregel voor
huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg alsook
prestatie- en tariefbeschikking voor huisartsenzorg
en multidisciplinaire zorg, kan de Huisarts, zonder
de patiënt daarvoor formeel te hoeven verwijzen, de
expertise van bepaalde tweedelijns zorgverleners in
roepen om behandelbeleid binnen de 1e lijns
huisartsenzorg te bepalen. Deze raadpleging van
een Medisch Specialist kan op afstand plaatsvinden.
Het doel van de raadpleging door de Huisarts is om
verwijzing te voorkomen of, als dat nodig is,
doelgericht te kunnen verwijzen. De Huisarts blijft
tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.
Organisatorische eenheid binnen de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB waarin vanuit
een specialisme of meerdere specialismen
gezamenlijk een onderdeel van de patiëntenzorg is
ingericht. Ook wel bekend als vakgroep van gelijke
beroepsbeoefenaars.
Een tussen Meditta en de Huisarts gesloten
“Meekijkconsult-Overeenkomst” op grond waarvan
een huisarts een bepaald soort/type meekijkconsult,
zoals (niet uitputtend) een meekijkconsult
Telenefrologie), kan aanvragen bij een in die
overeenkomst genoemde (OE van de resp. het)
Ziekenhuisinstelling en/of MSB.
Meditta dan wel de Huisarts
Het medisch handelen dat binnen het medisch
specialisme aanvaard en gebruikelijk is, rekening
houdend met de stand van de medische
wetenschap, wet- en regelgeving, medische ethiek
en de door de beroepsgroep opgestelde (kwaliteitsen veiligheids-) richtlijnen, protocollen en
standaarden.
Bij of krachtens de wet waaronder uitdrukkelijk
tevens wordt verstaan lagere regelgeving.
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die Meditta
schriftelijk sluit met een huisarts. Deze Algemene Voorwaarden worden eveneens geacht
van toepassing te zijn op alle meekijkconsulten die daaropvolgend worden aangevraagd
door de Huisarts bij (een Medisch Specialist van) een Ziekenhuisinstelling en/of een
MSB, waarbij het hoofdbehandelaarschap bij de Huisarts blijft rusten. Deze door de
Huisarts aangevraagde- en door Medisch Specialisten uitgevoerde meekijkconsulten
worden door Meditta (a) gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en (b) uitbetaald aan de
Huisarts en de Ziekenhuisinstelling waarbij het meekijkconsult is aangevraagd door de
Huisarts. Het voorgaande is nader inzichtelijk gemaakt in bijlage 1.
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Artikel 3: Einde van een gesloten Overeenkomst met Meditta
1. Een Partij kan een gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte met
een aangetekend schrijven ontbinden indien de andere Partij jegens haar tekortschiet in
de nakoming van haar verplichtingen onder een gesloten Overeenkomst en de
tekortschietende Partij ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde Partij
nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder de
Overeenkomst te voldoen.
2. Een Partij kan een gesloten Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte met
een aangetekend schrijven opzeggen:
a. Indien wegens gebrek aan samenwerking tussen Partijen, tussen de Huisarts en
het MSB dan wel tussen de Huisarts en de Ziekenhuisinstelling, voortzetting van
een gesloten Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd;
b. op grond van (overige) omstandigheden welke van dien aard zijn dat
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat (één der) Partijen de gesloten
Overeenkomst in stand houd(t)(en).
3. De Partij tegen wie de ontbinding en/of opzegging is gericht kan uiterlijk binnen 30 dagen
na ontvangst van het aangetekend schrijven als bedoeld in lid 1 en/of 2 van dit artikel,
een procedure (gericht tegen de ontbinding en/of opzegging) instellen bij de bevoegde
rechter van de rechtbank Limburg te Roermond, zonder dat zulks schorsende werking
voor de ontbinding en/of opzegging heeft. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet
van toepassing. Mocht er binnen deze termijn geen procedure worden gestart, dan wordt
de Partij tegen wie de ontbinding en/of opzegging is gericht geacht te hebben ingestemd
met de ontbinding en/of opzegging.
4. Een gesloten Overeenkomst neemt zonder opzegging een einde, indien:
a. één van de Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel zelf
aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan;
b. aan één der Partijen surseance van betaling wordt verleend, dan wel
surseance van betaling heeft aangevraagd;
c. een der partijen een besluit van liquidatie/of ontbinding neemt, dan wel haar
beroeps- of bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigt of wezenlijk verandert;
d. Meditta haar toelating in de zin van de WTZi tijdelijk of permanent verliest, of
ingevolge beslissing van een daartoe bevoegde instantie niet langer haar
werkzaamheden als zorgaanbieder mag verrichten;
e. één der Partijen op grond van een beslissing van de zorgverzekeraar en/of de
NZa niet langer een vergoeding ontvangt, of een lagere vergoeding dan ten
tijde van de totstandkoming van een gesloten Overeenkomst ontvangt voor
een product of dienst die op grond van de gesloten Overeenkomst voor
vergoeding in aanmerking komt, voor de betreffende ondersteuning van, en
andere dienstverlening aan, patiënten;
f. de Huisarts, al dan niet tijdelijk, niet in staat is of kan worden geacht de
kwaliteit van zorg te leveren die zij op grond van de geldende wet- en
regelgeving wordt geacht te leveren;
g. de onderneming van een der Partijen wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk
aan een derde wordt overgedragen.
Partijen zijn gehouden om terstond de ander Partij(en) op de hoogte te stellen indien één
van de hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoet.
5. Alvorens over te gaan tot ontbinding en/of opzegging van een gesloten Overeenkomst op
grond van omstandigheden als bedoeld in lid 1 en/of 2 van dit artikel, treden Partijen met
elkaar in overleg om te bezien of deze omstandigheden redelijkerwijs kunnen worden
opgevangen door een wijziging van de gesloten Overeenkomst.
6. Beëindiging van een gesloten Overeenkomst doet niet af aan de (financiële)
verplichtingen uit hoofde van deze gesloten Overeenkomst van Partijen onderling, tot het
moment van rechtsgeldige beëindiging.

Pagina 3 van 9

Versie 1.0 (26 november 2020)

Artikel 4: Rechten- en verplichtingen Huisarts
1. De Huisarts is gerechtigd, indien en voor zover daartoe conform de in Zorgdomein
geformuleerde inclusiecriteria aanleiding bestaat bij een patiënt, met inachtneming van
(a) de zorgvuldigheid die in de gegeven omstandigheden van een redelijk bekwaam en
redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht en (b) het in bijlage 1 bij deze
Algemene Voorwaarden opgenomen schema, een aanvraag in te dienen voor een
meekijkconsult bij (een Medisch Specialist die lid is van een Organisatorische Eenheid
van) de Ziekenhuisinstelling en/of het MSB voor zover de Huisarts en Meditta een
daartoe strekkende separate Overeenkomst met elkander hebben afgesloten.
2. De Huisarts is gehouden bij een aanvraag de voor hem geldende wet- en regelgeving
(waaronder het bepaalde in de Wkkgz, afdeling 7.7.5. van het Burgerlijk Wetboek
(“Wgbo”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) na te komen. De
Huisarts verzekert zich er in het bijzonder van dat de patiënt uitdrukkelijke toestemming
geeft, en legt die toestemming ook vast in het medisch dossier van de patiënt, voor het
door de Huisarts delen van zijn of haar (persoons)gegevens met de Medisch Specialist.
Indien de patiënt geen toestemming geeft hiervoor, zal de Huisarts geen aanvraag zoals
bedoeld in lid 1 indienen.
3. De Huisarts neemt ten opzichte van de patiënt de zorg van een goed hulpverlener in acht
en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheden,
voortvloeiende uit de Professionele Standaard.
4. De Huisarts organiseert zijn zorgverlening zodanig dat steeds sprake is van
verantwoorde zorg, waaronder in ieder geval wordt verstaan zorg die voldoet aan de
Professionele Standaard die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is en is afgestemd
op de reële behoeften van de patiënt. De Huisarts draagt er verder zorg voor dat hij
beschikt en blijft beschikken over de kennis en kunde die voor het uitvoeren van deze
verantwoorde zorgverlening noodzakelijk is.
5. De Huisarts beschikt over een klachtenregeling als bedoeld in de artikelen 13 tot en met
17 Wkkgz. Een klacht van een patiënt zal in behandeling worden genomen op basis van
de klachtenregeling van de Huisarts. Indien de klacht tevens betrekking heeft op het
handelen van een Medisch Specialist, dan zal de Huisarts handelen overeenkomstig
artikel 7.3 Uitvoeringsbesluit Wkkgz.
6. De Huisarts is aangesloten bij een geschilleninstantie als bedoeld in art. 18 Wkkgz.
Wanneer een patiënt na afhandeling van de klacht als bedoeld in het vorige lid van dit
artikel, of direct in gevallen waarin de Wkkgz dat mogelijk maakt, een geschil aanhangig
wil maken, zal de Huisarts de patiënt wijzen op de geschilleninstantie waarbij de Huisarts
is aangesloten. De Huisarts werkt naar beste vermogen mee aan geschilafhandeling
door de geschilleninstantie.
7. De Huisarts zal Meditta, de Ziekenhuisinstelling en het MSB volledig en prompt
informeren over de ontvangst van een klacht en/of een geschil als hiervoor bedoeld
indien de klacht of het geschil ook betrekking heeft op Meditta en/of de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB teneinde hen tijdig daarbij te betrekken. Ook de
uitkomst van de klacht- of geschillenprocedure wordt in dat geval met Meditta en/of de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB gedeeld.
8. In het geval de Huisarts een schadeclaim ontvangt die betrekking heeft of kan hebben op
een meekijkconsult, althans het handelen van een Medisch Specialist, is de Huisarts
gehouden de betreffende Medisch Specialist, Meditta, de Ziekenhuisinstelling en het
MSB bij de afhandeling van de claim te betrekken en de mogelijke gronden voor verweer
met hen te bespreken.
9. De Huisarts meldt incidenten en calamiteiten in de zin van de Wkkgz terzake van een
gesloten Overeenkomst onmiddellijk aan Meditta, de Ziekenhuisinstelling en het MSB en
(voor zover het gaat om een calamiteit) de IGJ.
10. De Huisarts werkt naar behoren mee aan kwaliteitsbeleid van Meditta, de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB, waaronder in elk geval wordt begrepen het
gezamenlijk met Meditta en de Ziekenhuisinstelling en/of het MSB vormgeven van
verbeteracties.
Pagina 4 van 9

Versie 1.0 (26 november 2020)

11. De Huisarts verstrekt geen medische gegevens aan Meditta.
Artikel 5: Declaratie, Vergoeding, uitbetaling en scholing
1. Meditta zal zorg dragen voor contractering, rapportering en financiële afwikkeling van de
meekijkconsulten richting de Huisarts, de Zorgverzekeraar, Ziekenhuisinstelling, MSB
en/of de Medisch Specialisten.
2. Meditta hanteert terzake de Vergoeding aan de Huisarts een betalingstermijn van 30
dagen nadat de Zorgverzekeraar tot uitkering van de daarmee samenhangende
declaratie van Meditta is overgegaan.
3. Meditta is nimmer gehouden meer uit te betalen aan de Huisarts dan het bedrag dat
Meditta voor een betreffende prestatie van de Zorgverzekeraar ontvangt minus het
gedeelte van de uitkering van de Zorgverzekeraar dat Meditta dient te betalen aan de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB. Meditta is gerechtigd onverhoopte ten onrechte
uitbetaalde betalingen en overige opeisbare vorderingen terug te vorderen of te
verrekenen met nog af te wikkelen betalingen van de Huisarts.
4. Meditta zal zorgdragen, indien hiertoe aanleiding is op basis van de evaluaties die zij
houdt met de Ziekenhuisinstelling en/of het MSB voor aanvullende scholing en/of
intervisies teneinde het kennisniveau bij de Huisartsen te vergroten.
Artikel 6: Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
1. Deze Algemene voorwaarden Meekijkconsulten Meditta laten onverlet de eigen
verplichtingen en verantwoordelijkheden die de Huisarts heeft uit hoofde van zijn
individuele beroepsuitoefening op grond van de geldende wet- en regelgeving.
2. Elk der Partijen is aansprakelijk voor de inzet en het doen en nalaten van de aan zijn
Partij verbonden medewerkers.
3. Meditta is jegens de Huisarts niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de
Ziekenhuisinstelling en/of het MSB dan wel de aan hun verbonden Medisch Specialisten
en/of medewerkers.
4. Partijen zullen het aansprakelijkheidsrisico voor schade van derden, met inbegrip van
schade van patiënten, volgens algemeen geldende maatstaven door verzekering dekken
en adequaat verzekerd houden.
5. Meditta is niet aansprakelijk voor door de Huisarts geleden directe schade als gevolg van
enige tekortkoming in de uitvoering van een gesloten Overeenkomst, tenzij de schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meditta of haar personeel en blijft
buiten toepassing indien en voor zover er sprake zou zijn van strijd met dwingend recht.
6. Meditta is in geen geval aansprakelijk voor door de Huisarts uit welke hoofde dan ook
geleden indirecte schade, waaronder begrepen winstderving, stilligschade of voor
enigerlei andere gevolgschade.
7. Alle schadeclaims dienen op straffe van verval binnen zes maanden nadat de Huisarts
met de schade bekend is geworden door de Huisarts aan Meditta worden gemeld.
8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is aansprakelijkheid
van Meditta voor door de Huisarts uit welke hoofde dan ook geleden schade beperkt tot
het bedrag dat de verzekeraar van Meditta uitkeert.
9. De Huisarts zal Meditta vrijwaren van enig medische verantwoordelijkheid ten aanzien
van enig medisch inhoudelijke uitvoer van de meekijkconsulten. Meditta is geen partij bij
de behandelovereenkomst met de patiënt en heeft ook geen rol medisch inhoudelijk voor
de uitvoer van meekijkconsulten en draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake van
het juist aanvragen en/of uitvoeren van enig meekijkconsult.
Artikel 7: Geheimhouding
1. Partijen verplichten zichzelf geheimhouding te betrachten ter zake van alle
bijzonderheden betreffende de andere Partij en/of andere stakeholders terzake van
Meekijkconsulten waarvan zij geacht kan worden te beseffen dat die gegevens van
vertrouwelijke aard zijn, waaronder uitdrukkelijk begrepen wordt (I) de vertrouwelijke
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bedrijfsgegevens inclusief die van de Ziekenhuisinstelling en/of het MSB en (II)
patiëntgegevens.
2. Deze geheimhoudingsverplichting ziet op schriftelijke stukken, op mondeling verstrekte
informatie, op digitale bestanden en op informatie op welke andere gegevensdrager dan
ook, dit alles in meest ruime zin des woords.
3. Partijen zullen niet zonder voorafgaande toestemming van een andere Partij de inhoud
van een gesloten Overeenkomst aan een derde openbaren, behalve voor zover
openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of andere publieke regelgeving, dan
wel een bindende uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. Voor zover
mogelijk zal de openbaarmakende Partij voor de openbaarmaking met de andere
Partij(en) overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.
4. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een gesloten
Overeenkomst.
Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden Meekijkconsulten Meditta en al
hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
Meekijkconsulten Meditta of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of
daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg te
Roermond worden voorgelegd.
Artikel 9: Slotbepalingen
1. Partijen verschaffen elkaar gevraagd en ongevraagd de inlichtingen en/of medewerking
die zij redelijkerwijs behoeven voor (inzicht in) de nakoming van de in een gesloten
Overeenkomst aangegane verplichtingen met inachtneming van wet- en regelgeving
(waaronder de wet- en regelgeving die in artikel 4 lid 2 van deze Algemene
Voorwaarden Meekiikconsulten Meditta is genoemd).
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
Meekijkconsulten Meditta in strijd met geldende wet- en regelgeving blijken te zijn of
nietig dan wel ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de
overeenkomst onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er toe,
tenzij zij anders overeenkomen, de nietige c.q. ongeldige bepaling(en) te vervangen
door (een) nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en)
zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en), daarbij zoveel
mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.
3. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een gesloten
Overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de andere Partij, de Ziekenhuisinstelling en het MSB.
4. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden Meekijkconsulten Meditta niet of
niet voldoende voorzien, zal tussen Partijen overleg worden gepleegd.
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Bijlage 1:

Meekijkconsult-schema’s (proces, monitoring/rapportage, declaratie/facturatie/uitbetaling)
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