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Raamovereenkomst voorbehouden handelingen 

Zorginstellingen — huisartsen, vertegenwoordigd door HACo West/Meditta/MCC Omnes 

De ondergetekenden: 

Huisartsen, vertegenwoordigd door HACo West/Meditta/MCC Omnes 
Naam arts/contactpersoon: K. Liedekerken 
Adres: 
Postcode en plaats: 

Hierna te noemen 'de arts', 

De zorginstelling, 
Naam organisatie: 
Vertegenwoordigd door: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Website: 

De zorginstelling, 
Naam organisatie: 
Vertegenwoordigd door: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Website: 

De zorginstelling, 
Naam organisatie: 
Vertegenwoordigd door: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Website: 

De zorginstelling, 
Naam organisatie: 
Vertegenwoordigd door: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Website: 

Zuyderland Zorg 
R. Goffin 
Parklaan 10 
6131 KG Sittard 
www.zuvderland.n1 

Vivantes 

Beneluxiaan 1 
6164 EM Geleen 
www.viyantes. n1  

Zorggroep Beek 

Vroenhofstraat 13 
6191 HD Beek 
www.zorcigroep-beek.n1 

Cicero  Thuis  by 

St. Brigidastraat 3 
6440 AC Brunssum 
www.cicerozorcigroep.n1 

Hierna te noemen 'de zorginstellingen', 

komen overeen om ten aanzien van de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen lijst van 
voorbehouden, en andere in die lijst opgenomen risicovolle handelingen, navolgende regels 
in acht te nemen. Deze raamovereenkomst vormt een geheel met voornoemde, 
onderstaande artikelen en overige bijlagen. 
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1. Huisartsen worden in deze vertegenwoordigd door HACo West/Meditta/MCC Omnes 
2. Met artsen/zelfstandig bevoegden in dienstverband sluit de zorginstelling geen 

raamovereenkomst, maar worden afspraken in protocol of interne werkafspraken 
vastgelegd. 

De bepalingen van de raamovereenkomst kunnen daarbij als handvat worden gebruikt. 
Het verdient de voorkeur om deze overeenkomst af te sluiten op regio niveau in verband met 
de continuïteit van de zorgverlening en beperking van de administratieve belasting van de 
artsen zelf. 
Deze overeenkomst kan, als partijen ervoor kiezen, ook voor een aantal andere risicovolle 
handelingen, opgenomen in een bijlage bij deze overeenkomst, gelden. 

Preambule raamovereenkomst 
Ten aanzien van de uitvoering van voorbehouden handelingen door medewerkers van de 
zorginstellingen is de arts verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose, de 
indicatiestelling en het voorschrijven van de handeling. Het behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de verpleegkundige/verzorgende om de door de opdrachtgever (in 
casu arts) voorgeschreven handeling op verantwoorde wijze aan de hand van een protocol 
uit te voeren. 

De zorginstellingen 
1. De zorginstellingen verplichten zich met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 

bepaalde en van de daartoe opgestelde protocollen tot het doen verrichten en 
uitvoeren van die handelingen, die zijn opgenomen in de tussen partijen in 
gezamenlijk overleg vastgestelde lijst (zie bijlage 1). Het gaat hierbij om handelingen 
waarvan de continuïteit van de uitvoering door de zorginstellingen is gewaarborgd. 

2. De zorginstellingen verplichten zich er voor zorg te dragen dat de 
verpleegkundige/verzorgende beschikt over de bekwaamheid, die vereist is voor het 
op verantwoorde wijze uitvoeren van opdrachten om een van de in een bijlage 
opgenomen handelingen uit te voeren, en dat deze, voor zover de 
opdrachtgever aanwijzingen geeft, overeenkomstig die aanwijzingen zal handelen. 

3. Bij twijfel over de mogelijkheden tot uitvoering vindt overleg plaats tussen de arts en 
de zorginstellingen. 

4. De zorginstellingen zijn verplicht onmiddellijk contact op te nemen met de 
opdrachtgever indien zich bij de uitvoering van het verzoek incidenten of complicaties 
voordoen. 

De arts 
5. Tijdens kantooruren dient de arts een verzoek tot het door een 

verpleegkundige/verzorgende uitvoeren van een in een bijlage 1 opgenomen 
handeling in, door middel van het in te vullen en te ondertekenen formulier 
'uitvoeringsonderzoek' (bijlage 2). 
De handelingen in bijlage 1 zijn ingedeeld in categorieën, op het uitvoeringsverzoek 
dienen de specifieke handelingen te worden vermeld (niet de categorie). 

6. Buiten kantooruren dient de arts een verzoek tot het door een 
verpleegkundige/verzorgende uitvoeren van een in een bijlage 1 opgenomen 
handeling in, ofwel schriftelijk (m.b.v. het uitvoeringsverzoek) ofwel door middel van 
een telefonische opdracht. De zorginstelling zal de telefonische opdracht telefonisch 
herhalen, waarna de arts telefonisch zijn goedkeuring geeft. 
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Indien telefonisch zal de huisarts van de cliënt de eerstvolgende werkdag de 
opdracht vervolgens schriftelijk bevestigen via  e-mail  of op papier (m.b.v. het 
uitvoeringsverzoek). 

7. De arts geeft in die gevallen waarin zulks redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen omtrent 
het verrichten van de handeling. Daarbij zijn toezicht door de arts op het verrichten 
van de handeling en de mogelijkheid tot tussenkomst van hemzelf, dan wel van een 
waarnemer, voldoende verzekerd. 

8. De arts mag redelijkerwijs aannemen dat diegenen die door de zorginstellingen zijn 
aangewezen om in opdracht van een arts de in een bijlage opgenomen handelingen 
te verrichten, in aanmerking genomen het onder 5 bepaalde, beschikken over de 
bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handelingen. 

Toelichting 
De Raamovereenkomst dient door de zorginstellingen en huisartsen, vertegenwoordigd door 
HACo West/Meditta/MCC Omnes, ondertekend te worden. 

1. Ondertekening van deze overeenkomst door de zorginstellingen impliceert de 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit, zowel overdag als 's avonds, 's nachts 
en in het weekend. 

2. De zorginstellingen beschikken over een overzicht waarop aangegeven staat welke 
verpleegkundigen/verzorgenden bekwaam zijn voor de uitvoering van welke 
handelingen. 

3. De arts is verantwoordelijk voor de medische beoordeling van de situatie, de 
diagnostiek en het voorschrijven van de handeling. De verpleegkundige/verzorgende 
beoordeelt daarnaast de haalbaarheid van de uitvoering en overlegt daarover zo 
nodig met de arts. 

4. Onder 'tussenkomst' moet primair worden verstaan de mogelijkheid van telefonische 
bereikbaarheid. Daarna komt de mogelijkheid van een persoonlijk verschijnen van 
de opdrachtgevende arts aan bod. Uiteraard zal de arts daar waar dat logischerwijs 
noodzakelijk is, bij de aanwijzingen de naam van de waarnemer of van een andere 
terzake deskundige noemen. 

5. De huisartsenpost is onderdeel van het huisartsensamenwerkingsverband. 

Door de opdracht voor uitvoeren van voorbehouden dan wel niet voorbehouden risicovolle 
handeling komt geen betaalrelatie tot stand. Uitzondering hierop zijn de handelingen die wel 
bij de arts thuishoren en in zijn opdracht worden uitgevoerd. Arts en zorginstellingen dienen 
hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten. 

Evaluatie en beëindiging overeenkomst 
1. Huisarts en de zorginstellingen evalueren tenminste eenmaal per jaar de uitvoering 

van deze overeenkomst. Partijen voeren indien nodig wijzigingen door. 
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van één (1) jaar, met ingang van 

september 2019. 
3. Tenzij deze overeenkomst wordt opgezegd wordt deze overeenkomst na het 

verstrijken van de onder 2 genoemde periode voortgezet voor een periode van één 
(1) jaar en vervolgens, behoudens opzegging, telkens voor perioden van één (1) jaar. 

4. Elk van partijen is bevoegd om deze overeenkomst op te zeggen tegen het einde van 
de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, 
voor het eerst tegen juni 2020. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
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5. Elk der partijen heeft voorts het recht om deze overeenkomst onmiddellijk en zonder 
opzegtermijn te ontbinden, indien: 
• de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance 

van betaling aanvraagt of verkrijgt, wordt ontbonden of zijn onderneming 
beëindigt; 

• de andere partij in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde 
van deze overeenkomst en niet alsnog aan zijn verplichting heeft voldaan, nadat 
hij door de wederpartij schriftelijk is gesommeerd en waarbij hem een termijn van 
minstens 14 dagen is gesteld. 

Aldus overeengekomen en opgemaakt te  

Handtekening vertegenwoordiger huisartsen HACO West/Meditta/MCC Omnes 

Naam: K. Liedekerken 
Datum: 

Handtekening vertegenwoordigeNzórginstelling Zuyderland 

Naam: R. Goffin, RvB Zuyderland Zorg 
Datum: 

Handtekening vertegenwoordiger zorginstelling Vivantes 

Naam: 
Datum: 

Handtekening vertegenwoordiger zorginstelling Zorgdroep Beek 

Naam: 
Datum: 

Handtekening vertegenwoordiger zorginstelling Cicero 

Naam: 
Datum: 
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Bijlage 1 
Handelingen waarvoor een verzoek van uitvoering nodig is 

Onderstaand overzicht is gebaseerd op de samenvatting in de 'Handleiding Voorbehouden 
Handelingen' (2019). Verder is uitgegaan van de handelingen die Zuyderland Zorgcentra en 
Thuiszorg kan uitvoeren. 
Hieronder zijn per categorie de handelingen weergegeven waarvoor een uitvoeringsverzoek 
nodig is. Op het uitvoeringsverzoek dient de arts de specifieke handelingen te vermelden. 

Handelingen 

 

Heelkunde wondverzorging 
(Wond) spoelen via katheter (o.a. gal, ascites) 
Verwijderen van wondtampon/lintgaas 
Verwijderen wonddrain 

 

Katheterisaties 
Darm 
Darmspoelen (colostoma, rectum) 
Inbrengen van een rectumcanule: drukvermindering en/of hoog opgaand klysma 
Blaas 
Inbrengen van een blaaskatheter (éénmalig/verblijfs-) 
Het verwisselen van een suprapubische katheter 
Maaci 
Inbrengen /verwijderen neusmaagsonde 
Verwisselen gastrostomiesonde 
Hevelen maaginhoud 
Infusie 
Het inbrengen van een naald subcutaan/hypodermoclyse 
Inbrengen van een perifere infuusnaald voor infusie 
Gebruik van een (infuus)pomp bij subcutane/intraveneuze toediening 
De intraveneuze toediening van geneesmiddelen via de druppelkamer van het perifeer 
infuus 
Aanprikken/aansluiten/aanleggen heparineslot subcutane port/PICC/CVK 
Trachea 
Uitzuigen van tracheacanule of trachea via tracheacanule 

 

Injecteren 
Subcutaan 
Intracutaan 
Intramusculair 
Intraveneus 
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Onderstaand bevoegd medisch deskundige/opdrachtgever: 
Naam 

Praktijk 

Telefoonnummer praktijk 

Stempel praktijk: 

Bijlage 2 
Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 

Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden of risicovolle handeling van arts, verpleegkundig 
specialist (VS) of  Physician Assistant  (PA) aan de verpleegkundige/ verzorgende. 

Verzoekt voor cliënt: 
Naam 

Geboortedatum 
Geslacht Man/vrouw* 
Adres 

Verzoekt aan organisatie: 
Naam 

Onderstaande voorbehouden of risicovolle handelin en uit te voeren: 
Uit te voeren handeling (omschrijving) 

 

Indicatie treden van voorschrijven van handeling 

 

Datum van ingang 

 

Mogelijke einddatum/evaluatiemoment* 

 

Frequentie of tijdstip(pen) waarop de handeling 
uitgevoerd dient te worden 

 

Specifieke aanwijzingen bij de handeling 

 

Medicatie — naam geneesmiddel 
(Conform toedienlijst, aangeleverd door apotheker) 

 

Start dosering 

 

Mogelijke complicaties/bijwerkingen bij de cliënt 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Bijzonderheden/opmerkingen die nog niet vermeld zijn: 

Handtekening opdrachtgever: Plaats / datum: 
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Bijlage 3 
Contactgegevens organisaties 

Zuyderland Zorgcentra (incl. aanleunwoningen)  
Wat betreft onze Zorgcentra zijn de dienstdoende verpleegkundigen eerste aanspraakpunt 
voor de huisarts m.b.t. voorbehouden handelingen: 

• Lemborgh/Baenje/Kollenberg: 
• Hoogstaete/Aldenhof: 
• De Egthe/Vastrada: 
• Glana: 

telefoonnummer 06-1375 5069 
telefoonnummer 06-1307 7070 
telefoonnummer 06-1237 4953 
telefoonnummer 06-5146 9562/ 06-5174 4025 

Zuyderland Thuiszorg  
Wat betreft Zuyderland Thuiszorg, er is altijd iemand telefonisch bereikbaar op de volgende 
telefoonnummers: 

• Binnen kantooruren: 088-4588 888 
• Buiten kantooruren: 088-1184 584 

Vivantes  

Zorggroep Beek 

Cicero 
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