
Overzicht overeenkomst 2020 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Naam  

Zorgverzekeraar

VGZ CZ/ Delta Lloyd en Ohra VRZ Zorginkoop / Z&Z, 

ENO Zorgverzekering

Caresq ASR Menzis Zilveren Kruis DSW

Wat is de huidige 

contractduur?
2 jaar, 2019 en 2020 2 jaar, 2019 en 2020 1 jaar 2020 1 jaar, 2020 3 jaar, 2020, 2021 en 2022 1 jaar, 2020 1 jaar, 2020

3 jaar, 2020, 2021 en 

2022

Kwaliteitscyclus 

en Kwaliteitstoets

Ja, vrijwillige 

kwaliteitstoets, zie 

voorwaarden 

kwaliteitstoets (bijlage1, 

art 1).

Ja, vrijwillige kwaliteitstoets en 

beheersmodel.

Ja, de vrijwillige 

kwaliteitstoets. De 

logopedist heeft ten tijde 

van de ondertekening van 

deze zorgovereenkomst de 

Kwaliteitstoets logopedie 

vrijwillig laten uitvoeren. De 

Kwaliteitstoets logopedie is 

met positief resultaat 

doorlopen.

Ja, alleen de vrijwillige 

kwaliteitscyclus als voorwaarde bij 

gedifferentieerde inkoop. 

Certificaat is geldig gedurende 

looptijd overeenkomst.

Nee Ja, vrijwillige 

kwaliteitscyclus en 

beheersmodel.

Ja, vrijwillige 

kwaliteitscyclus

Nee

PREM Nee

Ja, verplicht meting laten 

uitvoeren door erkend 

meetbureau (bijlage 1 Kwaliteit, 

D)

Nee

Ja, opslag op het basistarief bij 

uitvoering PREM.
Nee Ja

Ja, als voorwaarde in de 

overeenkomst vastgelegd 

( art 5).
Nee

Verplichting Prem Nee

Ja, zie bijlage 1 Kwaliteit, D o.a. 

uitzetprecentage: 1-1-2019 tot 30-

6-2019 minmaal 30%, 1-7-2019 

tot 31-12-2019 minimaal 40%.

Nee

Ja, zie artikel 5. Onder andere: 

aangewezen meetbureaus, 

toestemming landelijke 

benchmarkmeting.

N.v.t.

Zorgaanbieder (met al 

zijn medewerkers) 

neemt jaarlijks deel 

aan een door Menzis 

erkend 

klantervaringsonderzoe

k, bijvoorbeeld de 

PREM. Zorgaanbieder 

moet hiervoor de 

daarbij behorende 

werk- en 

meetinstructies volgen. 

Alle logopedisten in uw 

praktijk meten 

klantenervaringen met de 

PREM-vragenlijst. 

Aansluiting bij een 

meetbureau is hiervoor 

niet verplicht.

Nee

Registratie 

Kwaliteitsregister 

Paramedici?

Ja, iedere zorgaanbieder 

bezig actuele registratie 

KP (art 4.2).

Ja, kwaliteitsgeregistreerd, zowel 

werkgever (art. 1.i) als 

werknemer (art. 1.n).

Ja, de logopedist staat als 

kwaliteitsgeregistreerde 

ingeschreven in het 

Kwaliteitsregister 

Paramedici, of dient aan te 

tonen dat hij/zij voldoet 

aan de eisen zoals gesteld 

in dit kwaliteitsregister (art 

4.2).

Ja, iedere zorgverlener is 

kwaliteitsgeregistreerd (art. 4.2).

Ja, de logopedist staat 

ingeschreven in het 

Kwaliteitsregister Paramedici en 

handelt conform de daarin 

gestelde eisen. De logopedist 

past bij het verlenen van de 

(verbijzonderde) Logopedische 

zorg en in de praktijkvoering de 

meest recente standaarden van 

de NVLF toe. Deze eis geldt 

tevens voor de actuele 

waarnemer(s) (art2.1).

ja, logopedist staat 

ingechreven in KP als 

kwaliteitstgeregisteerd 

(inkoopvroorwaarden)

Ja, kwaliteitsgeregi-

streerd, zowel 

zorgaanbieder als 

praktijkmedewer-kers (art. 

2.9).

Ja, iedere zorgverlener 

binnen de praktijk is 

kwaliteits-geregistreerd 

(art. 2.2).

Is logopedie op 

school 

contractueel 

geregeld?  

Regulier 

basisonderwijs en 

Speciaal 

onderwijs

Ja, toegestaan mits 

zorgaanbieder voldoet 

aan vigerende 

'voorwaarden 

paramedische zorg op 

scholen' (art 1.4).

Behandeling op school is niet 

toegestaan. Hierop zijn drie 

uitzonderingen. Incidenteel 

behandelen op school (maximaal 

20% van de behandelreeks). Een 

gehele behandelreeks op school 

moet u van te voren aanvragen. 

U mag alleen structureel 

behandelen op school na 

akkoord van CZ. 

Klik hier voor de voorwaarden CZ 

Ja, indien wordt voldaan 

aan de voorwaarden in art. 

3.

Nee, geen specifieke eisen. Ja, het behandelen op extere 

locaties, zoals op scholen, is 

toegestaan mits u handelt 

volgens NVLF-standpunt 

Logopedie op school ( art 5.4)

Ja, zie website: 

www.menzis.nl/zorgaan

bieders/-/m/publieke-

sites/menzis/zorgaanbi

eders/downloads/para

medische-

zorg/contractering/belei

d-1e-lijns-behandeling-

op-school-2015. 

Ja, het geven van 

logopedie op school is 

toegestaan indien de 

contractant zich 

conformeert aan het 

geldende NVLF- 

document 'Logopedie op 

school' plus exta 

voorwaarden vanuit ZK 

vastgelegd (art 9).

Nee, tenzij dit vooraf met 

DSW is overeengekomen 

via een apart af te sluiten 

addendum 'behandelen 

op scholen' (2.7).

Afwijkende eisen 

logopedie  

speciaal onderwijs

Nee Nee Nee Nee, geen specifieke eisen Nee Nee Nee Nee

Wijziging 

praktijkvoering

Schriftelijke toestemming 

bij wijziging locatie (3,7, 

AIV).

Indien de reachtsvorm van de 

praktijkwijzigt, evenals de AGB-

code, zal de zorgaanbieder zo 

spoedig mogelijk schriftelijk 

mededeling doen aan de 

Zorgverzekeraar (art 4.1).

Verlening van 

Logopedie op een 

ander of een nieuw 

Praktijkadres is slechts 

mogelijk na vooraf 

verkregen schriftelijke 

toestemming daartoe 

van de 

Zorgverzekeraar (art 

4.1).

Wijzigingen in de 

praktijkadressen dienen 

tijdig aan Vektiz  

doorgegeven (art. 7.3).

Partijen verschaffen 

elkaar alle inforamtie die 

zij in redelijkheid nodig 

hebben voor inzicht voor 

nakoming van dein de 

zorgvovereenkomst 

aangegane verplichtingen 

(4.1)



Overzicht overeenkomst 2020 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Naam  

Zorgverzekeraar

VGZ CZ/ Delta Lloyd en Ohra VRZ Zorginkoop / Z&Z, 

ENO Zorgverzekering

Caresq ASR Menzis Zilveren Kruis DSW

Begeleiden 

stagaires

Logopedist begeleidt hoogstens 1 

stagiare tegelijk (art 4.2 tot en met 

4.5)

Voorwaarden aan 

huis behandelen

Op verwijzing aangegeven 

behandeling aan huis en 

instelling (art.12.2)

Medische noodzaak kan 

alleen worden aangetoond 

door verwijzing van een 

arts

Groepsbehandelin

gen

Behandeling in 

groepsverband is 

toegestaan mits 

zorgaanbieder voldoet 

aan de vigerende 

‘Voorwaarden 

groepsbehandelingen’ 

zoals gepubliceerd op 

de website van VGZ 

voor zorgaanbieders: 

https://www.cooperatiev

gz.nl/zorgaanbieders/par

amedische-

zorg/overeenkomsten/ov

ereenkomsten-overzicht.

Voorwaarden groepsbehandeling 

zijn vastgelegd in bijlage 2 van 

de overeenkomst

Ja, voorwaarden zijn 

vastgelegd in art. 6. 

Ja, Voorwaarden staan 

beschreven in artikel 6 

van de overeenkomst.

De tarieven bij de 

prestaties groepszitting 

zijn tarieven per 60 

minuten.

Aanvragen of 

melden nieuwe 

vestigingen/depen

dances

Wijzigingen uitsluitend 

met wederzijds 

goedvinden en 

tweezijdig schriftelijk 

vastgelegd, dan wel 

vastgelegd in 

zorginkoopportaal (art 

22, AIV).

Behandeling op een ander of een 

nieuw (praktijk)adres is slechts 

mogelijk na vooraf gekregen 

schriftelijke goedkeuring van CZ 

(art. 2.17).

Zorgaanbieder is veranwoordelijk 

voor het actueel houden 

gegevens in AGB (artikel 12 AIV).

Het is de Partijen niet toegestaan 

om op (onderdelen van) de 

zorgovereenkomst eenzijdig, op 

welke wijze dan ook wijzigingen 

en/of toevoegingen aan te 

brengen, met uitzondering van 

hetgeen is bepaald in het tweede 

lid van dit artikel. Door een Partij 

voorgestelde wijzigingen en/of 

toevoegingen zijn tussen Partijen 

pas van kracht indien deze door 

hem schriftelijk zijn doorgegeven 

aan de Zorgverzekeraar en door 

laatstgenoemde akkoord zijn 

bevonden (art. 10.1).

Nee

Wijzigingen in de 

praktijkadressen dienen 

tijdig aan Vektiz  

doorgegeven (art. 7.3).

Wanneer de duur

Deelname 

ParkinsonNet

Patienten met de 

diagnose Parkinson of 

een atypische 

parkinsonisme mag 

uitsluitend geleverd 

worden door 

zorgaanbieders in bezig 

van actuele registratie 

ParkinsonNet (art. 

1.5.1).

Zorg voor verzekerden met de 

ziekte van Parkinson wordt 

uitsluitend ingekocht bij 

deelnemers ParkinsonNet 

(art.2.8).

Voor Eno en Zorg en 

Zekerheid geldt dat de 

behandeling van de ziekte 

van Parkinson en 

Parkinsonismen wordt 

alleen vergoed indien de 

logopedist is aangesloten 

bij Parkinsonnet en 

zodanig bij VRZ 

Zorginkoop bekend is (art 

4.7).

Logopedische behandeling bij de 

ziekte van Parkinson of een 

atypische parkinsonisme wordt 

uitsluitend verleend door een 

zorgaanbieder die is aangesloten 

bij ParkinsonNet (art. 4.5).
Nee Nee

van een groepszitting 60 

minuten overschrijdt wordt 

maximaal dit tarief 

vergoed.

Verwijzen door?

Huisarts, arts verstandelijk 

gehandicapten, specialist 

ouderengeneeskunde, jeugdarts, 

bedrijfsarts, tandarts, medisch 

specialist, klinisch fysicus 

audioloog an het audiologisch 

centrum. (art. 12.1).

Huisarts, jeugdarts, schoolarts, 

tanarts, orthodontist en de 

medisch specialist (art. 7.2).

De Zorgaanbieder 

beschikt over een 

verklaring (Verwijzing) die 

is uitgeschreven door een 

huisarts, arts

verstandelijk 

gehandicapten, specialist 

ouderengeneeskunde, 

bedrijfsarts, tandarts, 

jeugdarts, medisch

specialist, verpleegkundig 

specialist of klinisch 

fysicus audioloog van een 

audiologisch centrum, 

tenzij Directe

toegang Logopedie is 

overeengekomen. Art. 

4.1)
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Specifieke eisen 

verwijzing

Een verwijzing kent geen 

maximale geldigheidsduur. 

De behandeling dient te 

allen tijde aan te sluiten bij 

de in de verwijzing 

genoemde diagnose (art 

2.1).

De verzekerde kan binnen 5 

werkdagen terecht voor de eerste 

behandeling (art 4.7).

De aanvang van de 

behandeling vindt plaats 

binnen twee maanden na 

de verwijsdatum. De 

verwijzing is gelding voor 

de behandeling waarvoor 

de verwizijng is afgegeven 

(art 4.2).

Specifieke eisen 

verslaglegging

Elektronische 

logopedische 

verslaglegging (art 7.5).

Elektronische logopedische 

verslaglegging (art 5.14).

De logopedist hanteert 

voor alle verzekerden van 

de zorgverzekeraars een 

elektronisch 

patiëntendossier (art. 

4.12).

Hoe te handelen 

bij waarnemen

Waarnemen 

(voorwaarden)

Schriftelijke 

goedkeuring, met 

uitzondering bij inzet van 

een waarneming voor 

maximaal 6 maanden 

(art 2.1 AIV).

3.2 Indien de waarneming langer 

duurt dan 4 aaneengesloten 

maanden, doet de zorgaanbieder 

hier schriftelijk mededeling van 

aan de zorgverzekeraar onder 

vermelding van de vermoedelijke 

duur van de waarneming en de 

na(a)m(en) en AGB-code(s) van 

de waarnemer(s). Indien en voor 

zover de zorgverzekeraar zich 

hierin niet kan vinden zal deze 

met redenen omkleed ter zake 

de zorgaanbieder zo snel 

mogelijk informeren.

3.3 De waarneming kan in 

beginsel niet langer duren dan 

12 aaneengesloten maanden. 

Niet langer dan 6 

maanden, daarna in 

overleg treden (art 4.2, 

AIV).

3.2. Voor een 

waarnemingsperiode langer dan 

zes maanden zijn een schriftelijke 

aanvraag voor toestemming van 

de Zorgverzekeraar noodzakelijk. 

De Zorgaanbieder geeft 

bekendheid aan de waarneming 

onder vermelding van de naam 

(namen) en adres(sen) van de 

waarnemer(s). Indien de 

Zorgverzekeraar zijn akkoord 

wenst te onthouden aan de 

gemelde waarneming, zal hij dit 

binnen vier weken aan de 

Zorgaanbieder schriftelijk met 

opgave van redenen berichten. 

3.3. De waarneming kan in 

beginsel niet langer duren dan 

twaalf aaneengesloten maanden. 

Voor een periode langer dan 

twaalf maanden moeten er 

minimaal één maand voor het 

verstrijken van voornoemde 

termijn een hernieuwde 

schriftelijke melding zijn aan en 

dito instemming zijn van de 

Zorgverzekeraar.3.4. Bij 

waarneming wordt gedeclareerd 

op naam van de logopedist die 

wordt waargenomen.

De Zorgaanbieder 

draagt er zorg voor dat 

waarneming 

plaatsvindt bij 

afwezigheid wegens 

ziekte, vakantie, 

beroepsgerichte na- of 

bijscholing en daarmee 

vergelijkbare 

omstandigheden die 

van invloed zijn op de 

continuïteit van de 

verlening van 

Logopedie. Bij 

waarneming dient de 

waarnemer 

gekwalificeerd te zijn 

en te handelen 

overeenkomstig de 

bepalingen uit deze 

Overeenkomst 

(art.2.6).

Langer dan 6 maanden 

melden bij Zilveren Kruis 

(art 7.2).

Bij waarneming wordt 

gedeclareerd  op naam 

van de logopedsit die 

wordt waargenomen.

Wijze van controle

Formele en materiele 

controle ( art.12 AIV) en 

controles op basis van 

benchmark ( (art.13, 

AIV).

Formele controle, 

Fraudeonderzoek en Materiële 

controle (art 1 c,d,en e, art 6 en 

art 7, uniforme bepalingen).

Materiële en formele 

controle (art 16,17 en 18 

AIV).

Formele en materiële 

controle (algemene 

bepalingen).

Langer dan 6 maanden 

melden bij Zilveren Kruis 

(hfs 3).

Plan van aanpak 

controleplan en 

risicoanalyse (art 6).

3. Continuïteit van zorg  (uniforme bepalingen)

3.1 De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de continuïteit van de te leveren zorg. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat waarneming plaatsvindt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, beroepsgerichte na- of bijscholing en 

daarmee vergelijkbare omstandigheden die van invloed zijn op de continuïteit van de verlening van de zorg. Bij waarneming dient de waarnemer gekwalificeerd te zijn en te handelen overeenkomstig de bepalingen van deze 

overeenkomst. De zorgaanbieder stelt de verzekerde op de hoogte van de waarneming en de naam (namen) en werkadres(sen) van de waarnemer(s).


