Samenwerkingsovereenkomst Voetzorg 2021
Samenwerkingsovereenkomst tussen Podopedie (praktijk voor podotherapie) en
zelfstandige pedicure1 inzake preventieve voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus
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Opdrachtgever
Naam podotherapiepraktijk
Adres

Podopedie B.V. onderdeel van AchilleonZorg
Zonnedauw 30
9202 PA Drachten
Tel. Nummer
0512 -584 999
E-mailadres
dmvoetzorg@podopedie.nl
AGB praktijkcode
26050151
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: B. van Zadelhoff
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en Opdrachtnemer
Naam pedicure
Tel. Nummer
(privé)
E-mailadres
(privé)

: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………………………

Praktijkgegevens
Praktijknaam
: ……………………………………………………………………………………………
Praktijk adres
: ……………………………………………………………………………………………
Plaats
: ……………………………………………………………………………………………
Tel. nummer praktijk
: ……………………………………………………………………………………………
E-mailadres praktijk
: ……………………………………………………………………………………………
Website praktijk
: ……………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer (IBAN)
: ……………………………………………………………………………………………
KvK-nummer
: ……………………………………………………………………………………………
AGB-zorgverlenerscode
: 96 ………………………………………………………………………………………
AGB-code praktijk
: ……………………………………………………………………………………………
Registratienummer kwaliteitsregister …………………………………………………………………………………………
Werkt ambulant
:
0 Ja
0 Nee
Registratieniveau
:
0 Medisch pedicure
0 Pedicure met aantekening voetverzorging bij diabetici (DV)
Periode van dienstverlening
Met ingang van 1 januari 2021 gaat de pedicure de werkzaamheden uitvoeren zoals in deze overeenkomst is
beschreven. De werkzaamheden eindigen van rechtswege en zonder dat enige opzegging is vereist op 31
december 2022
1

Omwille van de leesbaarheid wordt in de rest van het document gesproken over de pedicure. Hiermee wordt de pedicure met het
certificaat ‘voetverzorging bij diabetespatiënten’ en de medisch pedicure bedoeld.
2
Opdrachtgever wordt hierna aangeduid met podotherapeut
3

De naam van de pedicure, praktijknaam, praktijk adres, tel nummer praktijk. E-mailadres praktijk en website praktijk worden vermeld op
de website https://www.achilleonzorg.nl/diensten/podopedie/gecontracteerde-pedicures
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1. Doelstelling van de overeenkomst
Om kwalitatief hoogstaande diabetische voetzorg te kunnen leveren is een goede en constructieve samenwerking tussen de
podotherapeut en de pedicure essentieel. Uitgangspunt hierbij is dat er een transparante samenwerkingsovereenkomst is
en partijen elkaars kwaliteiten respecteren. In deze overeenkomst worden voor beide partijen afspraken vastgelegd,
enerzijds voor de inhoudelijke kant van de zorg en anderzijds de financiële vergoeding voor de geleverde zorg. Binnen deze
samenwerking wordt uitgegaan van gerechtvaardigd vertrouwen.

2. ‘Inkoop voetzorg door Podotherapeut’
2.1. Binnen de zorgketen gecontracteerde voetzorg
De zorggroep hanteert als voorwaarde voor de vergoeding van de diabetische voetzorg dat de zorgprofielen 2, 3 en 4
integraal gecontracteerd worden bij de podotherapeut. Uitgaande van de vigerende Zorgmodule Preventie Diabetische
Voetulcera en richtlijn Diabetische Voet maakt podotherapeut afspraken met pedicure over de te verlenen pedicurezorg.
De podotherapeut stelt voor alle patiënten met een zorgprofiel 2 of hoger een individueel behandelplan op. In dit
behandelplan wordt de medisch noodzakelijke zorg voor de individuele patiënt ingeschat, welke per patiënt kan verschillen.

2.2. Buiten de zorgketen gecontracteerde voetzorg
Voor patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2 in de zorgprofielen 2, 3 en 4 welke buiten de integraal bekostigde
zorgketen diabetes mellitus vallen, heeft de podotherapeut afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op basis van de
vigerende versie van de NZa-Beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’. Uitgaande van de vigerende Zorgmodule Preventie
Diabetische Voetulcera en richtlijn Diabetische Voet maakt podotherapeut afspraken met pedicure over de te verlenen
pedicurezorg en vergoeding. De podotherapeut stelt voor alle patiënten met een zorgprofiel 2 of hoger een individueel
behandelplan op. In dit behandelplan wordt de medisch noodzakelijke zorg voor de individuele patiënt ingeschat, welke per
patiënt kan verschillen.
Het tarief behorende bij zorgprofiel 1 is uitsluitend gebaseerd op het jaarlijks voetonderzoek, de medisch pedicure heeft
geen recht op vergoeding van behandelingen. Wanneer uit het jaarlijkse voetonderzoek blijkt dat een hoger zorgprofiel van
toepassing is, moet de patiënt doorgestuurd worden naar de podotherapeut die dan een individueel behandelplan zal
opstellen.

3. Vaststellen Sims classificatie, zorgprofiel en keuze van pedicure
3.1. Sims classificatie en zorgprofielen worden vastgesteld door de behandelend arts (=
hoofdbehandelaar) en podotherapeut.
Patiënten die al bij een pedicure onder behandeling zijn, maar waarvan nog geen SIMS classificatie en bijbehorend
zorgprofiel is vastgesteld, moeten eerst doorgestuurd worden naar de behandelend arts. In de zorgprofielen 2, 3 en 4 is het
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aan de podotherapeut om een individueel behandelplan te bepalen. Vervolgens zal de podotherapeut deze aan de pedicure
voorleggen. Daarin is aangegeven het behandelplan en de frequentie waarop de patiënt behandeld dient te worden. De
pedicure stelt zich verplicht om informatie aan de podotherapeut te verstrekken. De podotherapeut draagt zorg voor de
terugkoppeling naar de behandelend arts. In overleg kan wegens noodzakelijke meerzorg het behandelplan altijd worden
aangepast.

3.2. Patiënt wordt niet gezien volgens behandelplan
Als de patiënt op enig moment niet meer volgens het behandelplan gezien wordt, bijvoorbeeld door benodigde frequentere
controles bij de podotherapeut of doordat de patiënt veel afspraken mist (bij zowel podotherapeut als medisch pedicure),
dan vervalt het bestaande behandelplan en het recht op vergoeding. De podotherapeut neemt in dat geval contact op met
de medisch pedicure om de wijziging in het behandelplan door te geven. Voorwaardelijk hiervoor is dat de medisch
pedicure gemiste afspraken altijd doorgeeft aan de podotherapeut.

3.3. Keuze van Pedicure
Wanneer een patiënt nog niet onder behandeling is van een pedicure, verstrekt de podotherapeut de gegevens van een
pedicure die in het bezit is van de onderliggende samenwerkingsovereenkomst. De patiënt is hierin vrij om een voorkeur uit
te spreken.

4. Financiële afspraken
4.1. Vergoeding pedicure
De medisch pedicure ontvangt voor de medisch noodzakelijke voetzorg een vergoeding van € 26,00 (inclusief BTW /
exclusief BTW bij gebruik van de KOR) per behandeling.
De vergoeding is inclusief telefonisch/multidisciplinair overleg, administratie en het leveren van rapportages. Op verzoek
van de patiënt kan er worden overeengekomen om op locatie te behandelen, de zogenaamde ambulante behandelingen.
Bij coulance of controle afspraken mogen deze kosten niet worden door berekend.
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4.2. Prestaties buiten behandelplan
Prestaties buiten het behandelplan, zoals reiskosten voor ambulante zorg en specialistische behandelingen, die vooraf
overeengekomen zijn met de patiënt, worden rechtstreeks door pedicure aan de patiënt zelf berekend. Deze facturen
worden niet vergoed door podotherapeut. Dit geldt ook voor telefonisch/multidisciplinair overleg, administratie en het
leveren van rapportages van deze behandelingen.

4.3.Podotherapeut zorgdrager financiële vergoeding pedicure
De podotherapeut draagt zorg voor de financiële vergoeding van geleverde diensten door de zorg aanbiedende
gecontracteerde pedicure. De podotherapeut vergoedt de geleverde zorg aan de pedicure, op basis van het besproken
behandelplan.

4.4. Declareren pedicure
De pedicure declareert 1 x per maand of per kwartaal middels het toesturen van een factuur via de Provoetzorg applicatie
of in overleg met de podotherapeut ingevuld op een daarvoor bestemd Excel-format en opgestuurd per post. Voor
zorgprofiel 2, 3 en 4 is het behandelplan de leidraad voor het aantal te declareren behandelingen. Voorwaarden voor
declaratie en de hoogte van het te declareren bedrag worden gehanteerd zoals in deze overeenkomst beschreven staan. De
factuur dient binnen 2 weken na het eindigen van de maand of kwartaal te worden ingediend.. Te laat aangeleverde
facturen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Declaraties met
behandeldata ouder dan 6 maanden worden niet meer uitgekeerd. Patiënten welke geregistreerd staan en waarvan het
behandelplan bekend is bij AchilleonZorg komen voor declaratie in aanmerking.

4.5. Betalingstermijn podotherapeut.
De podotherapeut betaalt de facturen binnen een termijn van 14 dagen (maximaal binnen 30 dagen, bij voorkeur sneller)
na ontvangst van de factuur.

4.6.Niet medisch noodzakelijk voetzorg
Kosten voor voetzorg welke buiten de medisch noodzakelijke voetzorg ter preventie van voetulcera vallen, worden door de
pedicure apart in rekening gebracht aan de patiënt en vallen buiten deze overeenkomst. De medisch pedicure dient deze
kosten vooraf met de patiënt te bespreken en duidelijk transparant weer te geven op een aanvullende factuur aan de
patiënt.

4.7.No Show
Kosten die ontstaan uit het niet nakomen van afspraken door patiënten, de zogenaamde “no-show”, zijn niet te declareren
aan de podotherapeut. Dit is aan de pedicure zelf hoe hiermee om wordt gegaan.

4.8 Medische noodzakelijk huisbezoeken
Voor medisch noodzakelijke ambulante zorg kan met ingang van 2021 een opslag worden aangevraagd. Hier zijn
voorwaarden aan verbonden:
•
Zorgprofiel 3 en 4 komen hiervoor in aanmerking
•
Vermelding op verwijskaart door de huisarts dat huisbezoek noodzakelijk is
•
Afhankelijk van welke zorgverzekeraar is er mogelijk een vergoeding
•
Per kwartaal kan deze opslag achteraf worden ingediend
De opslag betreft maatwerk en kan per patiënt bij ons worden aangevraagd, dit kan per e-mail.
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4.9 Uitblijven betaling zorggroep en/of verzekeraar aan de podotherapeut.
In het geval er sprake is van het niet uitbetalen van zorggroep en/of verzekeraar aan de podotherapeut, lees de vergoeding
behorende bij het vastgestelde zorgprofiel, op welke gronde dan ook, zal de podotherapeut dit direct, uiterlijk voor het
einde van het volgende kwartaal, doorgeven aan de desbetreffende medisch pedicure. Alle behandelingen die na deze
melding plaatsvinden, zullen niet meer door de podotherapeut betaald worden totdat de financieringsproblemen zijn
opgelost. Pas na overleg met de podotherapeut kan de behandeling weer hervat worden. De behandelingen die de medisch
pedicure reeds heeft ingediend, mits uitgevoerd voor de door de podotherapeut gedane mededeling, worden volledig door
de podotherapeut vergoedt, mits deze conform de behandelplannen zijn uitgevoerd.

5. Voetzorgverlening in overeenstemming met de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera
5.1. Omvang van de te declareren prestaties
De door de podotherapeut te declareren prestaties, op basis van een individueel behandelplan per patiënt, omvatten het
totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen zoals beschreven in de vigerende versie van de ‘Zorgmodule
Preventie Diabetische Voetulcera’ en voor zover deze door het Zorginstituut Nederland geduid zijn als geneeskundige zorg
die ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht. Niet medisch noodzakelijke zorg maakt geen onderdeel uit van
deze overeenkomst. De medisch noodzakelijke zorg zoals beschreven in deze overeenkomst betreft uitsluitend
basisverzekerde zorg.

5.2. Voetzorg vallende onder Zorgprofiel1
Sims classificatie 1: Verlies van de protectieve sensibiliteit (PS) of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV),
zonder tekenen van lokaal verhoogde druk..

5.3. Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 2
Sims classificatie 2: Verlies van de PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV, zonder tekenen van lokaal verhoogde druk.
Het tarief behorende bij deze prestaties is gebaseerd op basis van een individueel behandelplan per patiënt. Een indicatie
gegeven bij dit zorgprofiel:
1 x jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek
1 x jaarlijks (podotherapeutisch) controleconsult
4 - 6 x per jaar een instrumentele behandeling door pedicure.

5.4. Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 3
Sims classificatie 2: Aanwijzingen voor PAV in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk.
Sims classificatie 2: Verlies PS in combinatie met aanwijzingen voor PAV en tekenen van lokaal verhoogde druk.
Het tarief behorende bij deze prestaties is gebaseerd op basis van een individueel behandelplan per patiënt. Een indicatie
gegeven bij dit zorgprofiel:
1 x jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek
2 x jaarlijks (podotherapeutisch) controleconsult
6 - 8 x per jaar een instrumentele behandeling door pedicure.
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5.5.Voetzorg vallende onder Zorgprofiel 4
Sims classificatie 3: Voetulcus/amputatie in de voorgeschiedenis.
Sims classificatie 3: Inactieve Charcotvoet.
Sims classificatie 3: Eindstadium nierfalen (eGfR < 15 ml/min) of nierfunctie vervangende therapie (dialyse).
Het tarief behorende bij deze prestaties is gebaseerd op basis van een individueel behandelplan per patiënt. Een indicatie
gegeven bij dit zorgprofiel:
2 x jaarlijks podotherapeutisch voetonderzoek
2 x jaarlijks podotherapeutisch controleconsult
8 - 12 x per jaar een instrumentele behandeling, door pedicure
Patiënten vallend onder zorgprofiel 4 die door een pedicure 8 – 12 keer per jaar worden voorzien van een instrumentele
behandeling daarvan wordt verwacht dat er situatiefoto’s worden genomen voor en na de behandeling. Deze foto’s kunnen
worden opgevraagd door de verantwoordelijke podotherapeut en dienen dan vastgelegd te worden in het digitale
behandelrapport.

6. Afspraken over de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd
6.1. Verantwoordelijkheid podotherapeut
De podotherapeut heeft de verantwoordelijkheid als hoofdaannemer dat de juiste zorg geboden wordt en zal dit in
samenwerking met de medisch pedicure ten uitvoer brengen.

6.2. Verantwoordelijkheid pedicure
De medisch pedicure heeft als onderaannemer de verantwoordelijkheid de juiste zorg te bieden en zal de werkwijze als
vereist in het onderhavige kwaliteitsregister conform de ‘Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes
mellitus’ alsmede de vigerende versies van de ‘Code van het Voetverzorgingsbedrijf’ en de ‘Beroepscode’ in acht nemen.
Het toepassen van orthesiologie, nagelregulatie en –reparatietechnieken, of druk verdelende technieken door de medisch
pedicure dient bij cliënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 enkel na overleg, akkoord en in opdracht van de
(diabetes)podotherapeut uitgevoerd te worden.

6.3. Visitatie
De pedicure is te allen tijde bereid tot visitatie door een daarvoor aangewezen persoon uit naam van podotherapeut.

6.4. Bereikbaarheid voor urgent overleg.
Indien de pedicure gedurende het behandeltraject bijzonderheden of complicaties (pre-ulcera en/of ulcera) signaleert ten
gevolge van de diabetes, therapietrouw of andere omstandigheden, informeert de medisch pedicure dezelfde werkdag de
podotherapeut, bij voorkeur telefonisch of via de Provoetzorg applicatie. De podotherapeut ziet de cliënt binnen 48 uur
en/of neemt contact op met de hoofdbehandelaar. Bij een cliënt met een ulcus met andere kenmerken (diep ulcus of
tekenen van infectie, al dan niet in combinatie met perifeer arterieel vaatlijden) dient de cliënt dezelfde dag gezien te
worden door de podotherapeut en/of hoofdbehandelaar. De podotherapeut beziet bij complicaties de noodzaak voor een
eventuele nieuw vast te stellen Sims classificatie, zodat het bijbehorende zorgprofiel kan worden vastgesteld. Hierna zal
een nieuw individueel behandelplan worden opgesteld.
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6.5 Bereikbaar voor regulier overleg.
Bij niet urgente wijzigingen aan de voetconditie, benodigde meerzorg, vragen en onduidelijkheden nemen podotherapeut
en pedicure contact met elkaar op en bekijken in goed overleg of het zorgplan aangepast dient te worden of komen tot
overeenstemming om de cliënt naar de hoofdbehandelaar te verwijzen. Podotherapeuten en pedicures verplichten zich
jegens elkaar om bereikbaarheid/contact te garanderen binnen 10 werkdagen. Uitzonderingen vormen ziekte, vakantie of
langdurig verlof. Deze perioden van afwezigheid dienen zo spoedig mogelijk door partijen aan elkaar doorgegeven te
worden.

6.6. Behandelplannen en rapportage.
De podotherapeut (bij aantoonbare toestemming van cliënt en volgens onderhavige wet- en regelgeving) draagt zorg voor
een adequate informatievoorziening naar de pedicure en/of hoofdbehandelaar m.b.t. behandelplannen en (indien van
toepassing) aanvullende relevante informatie. De minimale inhoudelijke vereisten voor het behandelplan zijn datum
jaarlijks voetonderzoek, Sims classificatie, zorgprofiel, aanwezigheid van neuropathie en/of aanwijzingen voor perifeer
arterieel vaatlijden, alsmede of alle gedragen schoenen adequaat zijn of niet, het aantal benodigde controles bij de
podotherapeut, het aantal instrumentele behandelingen door de medisch pedicure.

6.7 Verdeling behandelingen pedicure per jaar
De in het behandelplan van een cliënt vastgestelde aantal pedicurebehandelingen dienen gelijkmatig te worden verdeeld
over het jaar. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar slechts na overleg met en schriftelijke toestemming van de
(diabetes)podotherapeut. Cliënten die gedurende het jaar instromen ontvangen het aantal behandelingen naar rato, de
medisch pedicure draagt zorg voor een gelijke verdeling van de behandelingen over de resterende periode binnen dat jaar.

6.8. Eerder vastgesteld behandelplan
De individuele behandelplannen die reeds zijn vastgesteld zullen ongewijzigd doorlopen in 2021/2022. Bij het eerstvolgend
bezoek bij de podotherapeut zal er indien er wijzigingen zijn opgetreden in de voetconditie, een nieuw behandelplan
worden vastgesteld en wordt de pedicure hiervan op de hoogte gesteld, schriftelijk, per mail of via de ProVoetzorg app.
Voorbeeld: Wanneer er in het individuele behandelplan is opgenomen dat de patiënt 4 x per jaar door de
podotherapeut gezien moet worden moet deze patiënt het eerste kwartaal een afspraak maken. Wij zullen zelf zo
veel mogelijk patiënten oproepen via recalls. Het is echter eveneens de taak van de pedicure om patiënten op
hun (structurele) afspraak bij de podotherapeut volgens het individueel behandelplan te wijzen. Wanneer
patiënten het individuele behandelplan niet volgen zal de vergoeding van de pedicurezorg worden opgeschort tot
de patiënt weer bij de podotherapeut is geweest.

6.9. Jaarlijks patiëntcontact
Staat in het behandelplan dat de patiënt jaarlijks door de podotherapeut gezien moet worden, dan moet de patiënt ten
minste voor 1 september van het betreffende jaar gezien zijn door de podotherapeut.
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7. Kwaliteitseisen
Deze overeenkomst wordt alleen aangegaan indien de pedicure aan de onderstaande eisen voldoet.
1.

Beschikt over een Mbo- of branchediploma medisch pedicure of een certificaat voor pedicure met aantekening
voetverzorging bij diabetici.
2. Is ingeschreven in een kwaliteitsregister
3. Werkt conform de ‘Richtlijnen behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus’.
4. Voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd t.a.v. hygiëne en praktijkinrichting in de ‘Code van het
Voetverzorgingsbedrijf’.
5. Werkt met een digitaal cliëntendossier.
6. Volgt bij- en nascholing welke gericht is op de behandeling van de voeten bij mensen met een risico op een
diabetisch voetulcus.
7. Een praktijkruimte heeft die voldoende toegankelijk is voor mindervaliden: deze bevindt zich op de begane grond
of is door middel van een (trap)lift te bereiken, tenzij de medisch pedicure ambulant werkt.
8. Voldoet aan de in de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (WKKGZ) opgenomen eisen m.b.t het beschikken
over een klachtenregeling en aangesloten zijn bij een onafhankelijke geschillencommissie.
9. Voldoet aan de in de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) en de ‘Wet Meldplicht Datalekken’
opgenomen eisen m.b.t. het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.
10. Voldoet aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. cliënten-informatie volgens de ‘Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst’ (WGBO), alsmede in het kader van de Wet BIG, artikel 88.
11. Bekend is met datgene wat beschreven staat in artikel 96 van de Wet BIG.

BEPALINGEN OMTRENT DE ARBEIDSRELATIE
Toelichting: In dit deel van de overeenkomst zijn in de hoofdstukken 8, 9, 10, 11 en 12 de bepalingen opgenomen van de
door de Belastingdienst op 29-09-2016 onder nummer 912-16-45852-2 beoordeelde overeenkomst.

8. De arbeidsrelatie
Overwegingen voor deze arbeidsrelatie zijn:

8.1 Opdrachtgever is werkzaam in het podotherapeutische vakgebied.
8.2 Opdrachtgever heeft in het kader hiervan behoefte aan de dienstverlening door een medisch pedicure/pedicure met
aantekening diabetische voet.

8.3 Opdrachtnemer is voor eigen rekening en risico werkzaam als medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische
voet en in die kwaliteit bereid en in staat is de hierna omschreven werkzaamheden te verrichten.

8.4 Opdrachtnemer heeft het examen voor medisch pedicure met gunstig gevolg afgelegd/het certificaat voor pedicure
met aantekening diabetische voet behaald en is derhalve bevoegd de werkzaamheden uit te oefenen.
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8.5 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van
artikel 7:400 e.v. BW.

8.6 Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
8.7 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden
zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit
aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb.
1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling
plaatsvindt.

9. De opdracht
9.1 Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de overeengekomen werkzaamheden als medisch
pedicure/pedicure met aantekening diabetische voet in de meest brede zin te verrichten, het verrichten van onderzoeken,
behandelingen en alle overige voorkomende werkzaamheden als medisch pedicure/pedicure met aantekening diabetische
voet in de meest brede zin.

10. Uitvoering van de opdracht
10.1 Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze
uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

10.2 Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de
opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal
verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden houdt Opdrachtnemer rekening met de openingstijden van
Opdrachtgever.

10.3

Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van

de opdracht.

10.4

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht
de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever.
Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

10.5

Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere

opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
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11. Nakoming opdracht
11.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde
opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.

12.. Vrijwaring, aansprakelijkheid, verzekering
12.1. De samenwerking tussen podotherapeut en pedicure laat onverlet de eigen verplichtingen en
verantwoordelijkheden die de pedicure uit hoofde van zijn individuele beroepsuitoefening heeft op grond van de geldende
wet- en regelgeving. De podotherapeut organiseert de multidisciplinaire zorgverlening zodanig dat de pedicure aan deze
verplichtingen kan voldoen.

12.2. De pedicure vrijwaart de podotherapeut voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden
die de pedicure kunnen worden toegerekend. Pedicure is tevens volledig aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde
derden. Hieronder wordt ook verstaan het onterecht door pedicure declareren van consulten bij een zorgverzekeraar die bij
de podotherapiepraktijk gedeclareerd hadden moeten worden. De pedicure vrijwaart de podotherapeut voor een
eventuele claim voortkomend uit een dubbele bekostiging. Evenals fiscale claims voortvloeiend uit onder aanneming van
werk.

12.3. De podotherapeut vrijwaart de pedicure voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden
die de podotherapeut kunnen worden toegerekend.

12.4 Elk der partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor alle schade die het gevolg is van het feit dat één der
partijen zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.

12.5

Partijen vrijwaren elkaar voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die één der

partijen kan worden toegerekend.

12.6. Zowel podotherapeut als pedicure draagt zorg voor een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijf hetzij individueel, hetzij in het kader van een collectieve voorziening.

12.7. Alle aanspraken uit hoofde van deze overeenkomst verjaren door verloop van vijf jaar na de datum waarop de
schade is ontstaan.

12.8 Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dienen de normen van redelijkheid en
billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.
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13 Overige zakelijke afspraken
13.1. De podotherapeut en de pedicure komen overeen dat bij onduidelijkheden en/of praktische problemen in de
samenwerking zij in goed overleg tot een oplossing ten behoeve van de goede samenwerking trachten te komen. Mochten
er redenen zijn om de samenwerking te verbreken is dit eenzijdig mogelijk maar dient dit schriftelijk bevestigd te worden.

13.2. Wanneer er activiteiten worden ontplooid door de podotherapeut die betrekking hebben op de werkzaamheden die
van toepassing kunnen zijn op een pedicure kan er aanspraak gemaakt worden op de tijd van een pedicure zonder
bijkomende vergoeding (bijv. Bijeenkomsten in zorgcentra, thuiszorginstanties etc.)

13.3. Er vindt een evaluatie plaats met betrekking tot de gang van zaken tussen de samenwerkende podotherapeut(en) en
pedicures georganiseerd door de podotherapeut, dit kan zowel schriftelijk als lijfelijk.

13.4. De podotherapeut draagt jaarlijks zorg voor een tijdige bespreking van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
t.b.v. de pedicure voor het opvolgende kalenderjaar. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en vangt
aan op 1 januari 2021. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege en zonder dat opzegging noodzakelijk is na afloop van
de in dit artikel genoemde termijn. De mogelijkheid bestaat de overeenkomst te verlengen middels een addendum tot een
nader te bepalen termijn.

13.5 Partijen geven elkaar over en weer toestemming om de adresgegevens van elkaar beschikbaar te stellen op digitale
communicatiemiddelen van partijen.

14. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
14.1. Indien de pedicure (tijdelijk) door onvoorziene omstandigheden niet meer aan de samenwerkingsafspraken kan
voldoen, stelt de pedicure de podotherapeut per omgaande op de hoogte van de problemen met betrekking tot levering
van afgesproken zorg en/of de kwaliteit daarvan. Bij het niet (kunnen) nakomen van gemaakte afspraken vanuit het
behandelplan (o.a. qua behandelfrequentie) is de podotherapeut gerechtigd de samenwerkingsovereenkomst te
beëindigen. De podotherapeut heeft als hoofdaannemer de verantwoordelijkheid dat de juiste zorg wordt geboden.

14.2. Indien de podotherapeut in gebreke blijft betreffende het nakomen van financieel economische afspraken als
vastgelegd in deze overeenkomst dan is de pedicure gerechtigd de podotherapeut in gebreke te stellen en de
behandelingen op te schorten, mits dit voor de patiënt zonder gezondheidsschade mogelijk is, totdat de podotherapeut aan
diens verplichtingen voldoet.

14.3. Partijen zullen over en weer trachten om eventuele geschillen in der minne te schikken. Mocht een eventueel geschil
niet in der minne kunnen worden geschikt, dan is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die
voortvloeien uit deze overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten. Deze geschillen worden voorgelegd aan de
rechter binnen het arrondissement te Groningen. Op deze overeenkomst en hieruit voortvloeiende nadere
overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
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14.4. De podotherapeut draagt zorg voor een adequate klachtenregeling voor patiënten. De podotherapeut en de
pedicure informeren de patiënten over deze klachtenregeling.

14.5. Onvoorziene omstandigheden. Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet en die
om een aanpassing vragen op onderdelen, treden partijen met elkaar in overleg om tot een wijziging van de overeenkomst
te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen. Dit geldt ook indien de nieuwe
zorgmodule Diabetische voet (versie 2017) dit oplegt.

14.6. Deze overeenkomst eindigt onmiddellijk en zonder dat opzegging noodzakelijk is indien een van de partijen
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel wordt toegelaten tot de
WSPN (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan wel wanneer pedicure de werkzaamheden staakt, of niet meer in
staat is de werkzaamheden onder deze overeenkomst uit te oefenen.

14.7. In het geval één van de partijen bij deze overeenkomst de verplichtingen uit deze overeenkomst schendt en ook
geen gehoor heeft gegeven aan een sommatie van de andere partij met een redelijke termijn, dan wel één van de partijen
negatief in de publiciteit komt, niet meer voldoet aan de algemeen geldende eisen ten aanzien van hygiëne of anderszins
niet meer werkzaam is of de praktijk voert, dan kan de andere partij de overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen,
zonder dat de opgezegde partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Bijlagen
Onderstaande bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden aan deze overeenkomst:
Netwerkrichtlijn NIV Diabetische Voet 2017
Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera (vigerende versie)
Beleidsregel BR/REG-19148
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Datum:
Plaats:
Pedicure

PodoPedie
onderdeel van AchilleonZorg

Naam :

Naam: B. van Zadelhoff

Handtekening

Handtekening

…………………………

……………………………

Deze samenwerkingsovereenkomst 2021 is alleen geldig mits Podopedie in bezit is van kopieën van
de volgende documenten:
-

Kopie geldig legitimatiebewijs
Kopie Diploma Medisch Pedicure of aantekening Diabetische voet
Uittreksel kwaliteitsregister Procert
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Locatie Drachten
Hoofdlocatie het Achilleon
Zonnedauw 30
9202 PA Drachten, Friesland

Locatie Emmen
Spoorstede
Stationsplein 7
7811 GW Emmen, Drenthe

Locatie Ameland 1
Huisartsenpraktijk H. Maters – de
Skoal
Schoolstraat 1
9163 GE Nes (Ameland) Friesland
Locatie Ameland 2
Fysiopraktijk Metz de Boer
Molenweg 1
9163 HP Nes (Ameland) Friesland

Locatie Dokkum
Sionsberg
Birdaarderstraatweg 70
9101 DC Dokkum, Friesland

Locatie Groningen
Gezondheidscentrum Hoendiep
Hoendiep 1
9718 TA Groningen

Locatie Franeker
Gezondheidscentrum Het Want
Het Want 10-12
8802 PV Franeker, Friesland

Locatie Terschelling
Hotel Bornholm
Hoofdweg 6
8881 HA (West Terschelling) Friesland

Locatie Harlingen
MCL Harlingen
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen, Friesland

Locatie Winschoten
Ton Schrantee Fysio-Manuele therapie
Bovenburen 104 A
9675 HH Winschoten, Groningen

Locatie Kollum
Huisartsenpraktijk J. de Waard
Voorstraat 11
9291 CC Kollum, Friesland
Locatie Lemmer
Zorgplein Lemmer
Vissersburen 17
8531 EB Lemmer, Friesland
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