Zakelijke voorwaarden huisartsen
Datum

10 mei 2016

Onderwerp

Zakelijke voorwaarden tussen Screeningsorganisaties en Huisartsen, voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Reikwijdte
Deze zakelijke voorwaarden gaan over de werkzaamheden, die de huisarts uitvoert voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het gaat ook over de werkzaamheden die de
doktersassistent in dit kader uitvoert voor de huisarts. Ze worden hierna genoemd: ‘de
werkzaamheden’. De volgende documenten zijn van toepassing op de werkzaamheden.
a) De meest actuele versie van de ‘NHG Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker’. Deze versie is te vinden op de website van het Nederlands
Huisartsen Genootschap NHG (link).
b) Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, van het RIVM (link).
In deze zakelijke voorwaarden wordt voor de inhoud van de werkzaamheden verwezen naar
bovengenoemde documenten, hierna te noemen: ‘de documenten’.

De bepalingen
1. De huisarts conformeert zich, door invullen van de juiste gegevens via het
huisartsenportaal, aan deze zakelijke voorwaarden.
2. De huisarts ontvangt jaarlijks van de screeningsorganisatie een pakket met actuele
informatie die van belang is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
3. De huisarts voert de werkzaamheden uit zoals beschreven in bovengenoemde
documenten.
4. De screeningsorganisatie biedt voldoende scholing aan voor doktersassistenten, voor de
genoemde werkzaamheden. Doel is de deskundigheid voor het uitvoeren van een
uitstrijkje en de andere taken op een zo hoog mogelijk niveau te houden. De kosten voor
deelname aan deze scholing worden zo laag mogelijk gehouden. De
screeningsorganisatie draagt zorg voor de accreditatie van de scholing.
5. De huisarts maakt aanspraak op een vaste vergoeding per gemaakt uitstrijkje.
Voorwaarde is dat de huisarts dit uitstrijkje stuurt naar het laboratorium dat door de
screeningsorganisatie is aangegeven. Het ministerie van VWS stelt de vergoeding voor
de werkzaamheden vast. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks bepaald. De
hoogte van de vergoeding staat vermeld op de website van de regionale
screeningsorganisatie (link).
6. De screeningsorganisaties keren één maal per maand de vergoeding over de ontvangen
uitstrijkjes uit op basis van een opgave van de laboratoria. Het gaat uitsluitend om
uitstrijkjes die in het kader van het bevolkingsonderzoek zijn gemaakt.
7. Wanneer een screeningsorganisatie signalen krijgt dat de werkzaamheden niet in
overeenstemming met de documenten plaatsvinden, treedt zij met de huisarts in overleg.
Zij bepalen in goed overleg hoe de werkzaamheden in overeenstemming worden
gebracht met wat de documenten beschrijven.
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