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Toelichting
De NVLF heeft verzocht de overeenkomst van Menzis voor 2018 - 2019 te beoordelen en van advies
te voorzien. De bijlagen zijn op verzoek van de NVLF niet beoordeeld daar deze ten opzichte van de
overeenkomst van Menzis voor 2017 niet zouden zijn gewijzigd.

Aandachtspunten t.b.v. matrix NVLF

Overeenkomst Logopedie
-

-

Bij de ondergetekenden ontbreken bij de zorgverzekeraar de adresgegevens, dossiernummer
KvK en de naam en functie van de persoon die namens Menzis tekeningsbevoegd is. Deze
gegevens zijn relevant voor het geval dat een dispuut ontstaat en de logopediepraktijk zou
Menzis in rechte willen betrekken. Als Menzis het zorgverlenersnummer vraagt, dan hier ook
graag de uzovi-code van deze zorgverzekeraars opnemen;
De definities bevatten niet alleen uitleg van een begrip dat is gedefinieerd, maar ook
afspraken c.q. verplichtingen waarin de praktijk moet voldoen (artikel 1);
Uit artikel 1 kan worden afgeleid dat Menzis Algemene Inkoopvoorwaarden hanteert. Zie in dit
verband ook artikel 10;
De definitie ‘zorgaanbieder’ gaat eraan voorbij dat de contractspartij ook een maatschap kan
zijn, zie ondergetekenden;
Een student die een opleiding logopedie volgt mag in het kader van stage onder supervisie en
na akkoord van de patiënt de behandeling doen (artikel 2 lid 7);
Wettelijk geldt Directe Toegankelijkheid. Menzis stelt hieraan beperkingen. De zorgaanbieder
is gerechtigd direct toegankelijk te zijn voor zover de verzekeringsvoorwaarden dit bepalen.
Het is niet duidelijk welke verzekeringsvoorwaarden dit zijn. Als hiermee is bedoeld de
afspraken die gelden tussen Menzis en verzekerde is dit een aangelegenheid tussen deze
partijen en daar maakt de zorgaanbieder geen deel van uit. Indien de
verzekeringsvoorwaarden directe toegankelijkheid uitsluiten, heeft de verzekerde patiënt geen
dekking en kan de declaratie voor de behandeling rechtstreeks aan de patiënt worden

-

-

-

-

gestuurd (artikel 3 lid 2). Verder graag aandacht ervoor dat Menzis in deze bepaling ook heeft
opgenomen dat voor behandeling buiten de praktijk altijd een machtiging is vereist;
Het verlenen van logopedie op scholen is uitsluitend toegestaan als hiervoor een machtiging
door een arts is gegeven. De uittoeslag mag niet worden gedeclareerd (artikel 3 lid 4);
Let erop dat als een waarnemer wordt ingeschakeld een eventuele verbijzondering correct bij
Vektis vermeld staat (artikel 3 lid 7);
Het verlenen van logopedie aan familieleden (eerste/tweede graad) wordt niet vergoed door
Menzis (artikel 3 lid 8);
Voor wijziging van het praktijkadres is schriftelijke toestemming van Menzis nodig (artikel 4 lid
1);
In artikel 5 lid 1 zal zijn bedoeld dat de logopedist die feitelijk de zorg verleent handelt conform
de professionele standaard van de beroepsgroep (een zorgaanbieder kan immers ook een
rechtspersoon zijn). Het handelen conform de professionele standaard is overigens een
wettelijke verplichting (artikel 7:453 Burgerlijk Wetboek). In plaats van het overschrijven van
de wet zou ook kunnen worden volstaan met een bepaling dat partijen zich houden aan weten regelgeving en elkaar daarop kunnen aanspreken;
Let op: de ingangsdatum van de overeenkomst is gekoppeld aan wanneer de overeenkomst
is geretourneerd (artikel 11). Wij adviseren om Menzis om een schriftelijke bevestiging van
ontvangst te vragen nadat de overeenkomst getekend is teruggestuurd;
De bepaling in artikel 11 lid 4 niet redelijk. Als Menzis van oordeel is dat aan geen van de
voorwaarden van een profiel wordt voldaan, zou het van een behoorlijke handelwijze getuigen
indien Menzis dit oordeel eerst in het kader van hoor/wederhoor voorlegt in plaats van zonder
meer met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen;
Waarom artikel 13 in deze overeenkomst is opgenomen is niet helder.

