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Versiebeheer 
 

Versie Datum Aangepast door Acties Status 

0.1 27-3-2020 Thomas Blaeser  Basis mantelovereenkomst Concept 

0.2 8-4-2020 Thomas Blaeser 
Extra ondertekenaar, aanpassing 

looptijd, correctie tarieven 

Concept  

0.3 09-4-2020 Thomas Blaeser 
Aanpassing looptijd, wijziging 

naam coalitie Medrie 

Concept 

0.4 17-04-2020 Thomas Blaeser 

Ondertekenaar toegevoegd, 

verwijzing huidige overeenkomst 

CAVRZ 

Concept 

1.0 22-4-2020 Thomas Blaeser Definitieve versie Definitief 
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Mantelovereenkomst 
 

PARTIJEN: 

 

Stichting MedZwolle te Zwolle, met KvK-nummer 71715916, te dezen vertegenwoordigd 

door de heer A.M. Drouven, mevrouw J.M. van Ittersum en de heer J.R. Berg, bestuurders 

bij Stichting Medzwolle hierna te noemen: “Medzwolle”; 

 

PharmaPartners B.V., gevestigd te Oosterhout, met KvK-nummer 51494752, te dezen 

vertegenwoordigd door de heer P.H. Knoop Managing Director eHealth, hierna te noemen: 

“PharmaPartners”; 

 

Elk tevens genoemd "Partij" en gezamenlijk "Partijen".  

 

De eHealth mantelovereenkomst is een aanvulling op de reeds bestaande overeenkomst 

tussen Huisartsenvereniging Regio Zwolle en PharmaPartners B.V. met contractnummer 

77756 en de bestaande overeenkomst tussen Coöperatieve Apothekersvereniging Regio 

Zwolle CAVRZ en PharmaPartners B.V. met contractnummer 76368.  
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Artikel 1. Toepasselijkheid  

 

1.1 Deze overeenkomst met de benoemde punten is van toepassing op alle praktijken 

die zijn aangesloten bij Stichting Medzwolle en praktijken die middels een 

overeenkomst onderdeel zijn van regionale coalitie Medrie - LHV Kring 

Zwolle/Flevoland/Vechtdal hierna te noemen: “leden”. 

 

1.2 Deze overeenkomst met de benoemde punten is van toepassing op alle apotheken 

die zijn aangesloten bij Stichting MedZwolle hierna te noemen: “leden”. 

Artikel 2. Prijzen huisartsenpraktijken en apotheken  

Huisartsenpraktijken 

2.1 Alle leden hebben de keuze uit vier eHealth modules, te weten “eHealth minimaal”, 

“eHealth basis”, “eHealth uitgebreid”, “eHealth compleet”. Hierbij is een praktijk die 

gebruik gaat maken van Mijngezondheid.net in het kader van OPEN verplicht ten 

minste de “eHealth minimaal” module af te nemen.  

  

2.2 Indien een lid reeds gebruikt maakt van een of meerdere eHealth modules,  zal 

de eHealth module die overeenkomstig is met de huidige eHealth modules inclusief 

eventuele aanvullend benodigde modules afgenomen worden door de praktijk.  

 

2.3 De app MedGemak is onderdeel van alle eHealth modules uitgezonderd de eHealth 

minimaal module.  

 

2.4 Het FTE aantal van een praktijk is gebaseerd op het aantal ingeschreven patiënten 

gedeeld door de normpraktijk van 2168 patiënten en wordt voor de eHealth 

modules gehanteerd.  

 

2.5 Periodieke prijzen eHealth modules per kwartaal per FTE ex btw.  
      Catalogus prijs       Leden prijs 
      

- eHealth minimaal:    € 180,- ex btw.       € 146,29 ex btw. 
o Labwaarden 
o Patiënten Dossier incl. GIP 

 
- eHealth basis:      € 220,- ex btw.                € 189,51 ex btw. 

o Labwaarden 
o Patiënten Dossier incl. GIP 
o Afspraken maken 
o Medgemak app 

 
- eHealth uitgebreid:                         € 330,- ex btw.               € 285, 64 ex btw.  

o Labwaarden 

o Patiënten Dossier incl. GIP 
o Afspraken maken 

o Medgemak app 
o Herhaal recepten of e-consult 
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- eHealth compleet:    € 420,- ex btw.                 € 372,22 ex btw. 

o Labwaarden 
o Patiënten Dossier incl. GIP 
o Afspraken maken 
o Medgemak app 
o Herhaal recepten en e-consults 

 

Apotheken  

 

2.6 Periodieke prijzen eHealth modules per kwartaal per apotheek ex btw. 

 
     Catalogus prijs       Leden prijs 

- eHealth compleet:   € 435,74 ex btw.              € 370,73 ex btw. 

 
o Medicatie bestellen 
o E-consult 
o Geneesmiddel informatie          

o Medgemak (mobiele applicatie basis + inneemwekker)   
 

 

Implementatie prijzen 

2.7 Implementatie prijzen van de eHealth modules zijn eenmalig per praktijk of 

apotheek ex btw.  
 

2.8 Er zijn drie implementatie scenario’s mogelijk waar een praktijk of apotheek zich 

in kan bevinden.  
 

1. Praktijk/Apotheek maakt nog geen gebruik van één van de eHealth modules  

a. Training (ten minste 3 deelnemende praktijken/apotheken)  

b. Configuratie 

 

Catalogus prijs       € 1099,- ex btw.  

Prijs voor leden die kiezen voor eHealth minimaal  €   282,- ex btw. 

Prijs voor leden die kiezen voor basis, uitgebreid, compleet :   €   715,- ex btw.  

                                 

  

2. Praktijk/Apotheek maakt reeds gebruik van één van de eHealth modules  

a. Toevoegen een of meerdere modules Mijngezondheid.net & MedGemak 

 

Catalogus prijs:     € 450,- eenmalig ex btw. 

Prijs voor leden:    € 357,- eenmalig ex btw.  

 

b. Toevoegen MedGemak module                                                                                      

 

Catalogus prijs:    € 150,- eenmalig ex btw.  

Prijs voor leden:    €   75,- eenmalig ex btw.  

 

3. Praktijk/Apotheek  maakt reeds gebruik van de benodigde eHealth modules en 

behoeft geen toevoeging/aanpassing 

 

Prijs       €   0,-  eenmalig ex btw.  
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2.9 Wanneer binnen het Zwolle cluster alle apotheken en huisartsen gebruikmaken van 

het volledige eHealth pakket hebben de huisartsenpraktijken de mogelijkheid om 

de herhaalrecepten module  kosteloos stop te zetten. Dit zal gedurende de contract 

periode geëffectueerd worden in de vorm van een korting van 16% op de prijzen 

zoals deze beschreven zijn in artikel 2.5 voor zowel apotheken als huisartsen. Deze 

afspraak vervangt de 1% aanvullende kortingsafspraak voor eHealth producten 

zoals deze is opgenomen in de bestaande overeenkomst met nummer 77756.      
                                                   

Artikel 3. Contractduur   

3.1  De looptijd van deze mantelovereenkomst voor de huisartsenpraktijken met 

 bijbehorende voorwaarden is gelijk aan de bestaande overeenkomst met nummer 

 77756. De looptijd van de nieuwe overeenkomst zal tot 15-3-2023 zijn.  

 

3.2  De looptijd van deze mantelovereenkomst voor de apotheken met 

 bijbehorende voorwaarden is gelijk aan de bestaande overeenkomst met nummer 

 763686. De looptijd van de nieuwe overeenkomst zal tot 01-07-2024 zijn.  

 

 

3.3  Indien een praktijk of apotheek de eHealth overeenkomst eenzijdig vroegtijdig 

 opzegt dient  het resterende bedrag conform de  overeenkomst, te worden 

 afgekocht.  

  

 Praktijk:  

 In het geval van huisartsen zal bij het berekenen van de afkoopsom rekening 

 gehouden worden met de jaarlijkse herijking van het FTE aantal gebaseerd op de 

 normpraktijk van 2168 patiënten. 

 

 Apotheek:  

 In het geval van apotheken zal bij het berekenen van de afkoopsom gerekend 

 worden per apotheek. 

Artikel 4. Indexatie  

 

  
4.1  PharmaPartners is gerechtigd jaarlijks met ingang van het nieuwe kalenderjaar de 

 periodieke vergoedingen voor de Producten en Diensten te herzien overeenkomstig 

 de verandering van het prijsindexcijfer voor de commerciële dienstverlening, zoals 

 gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

 De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de volgende formule: de gewijzigde 

 prijs is gelijk aan de geldende prijs, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de 

 kalendermaand die vier kalendermaanden voor de kalendermaand ligt waarin de 

 prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die 

 zestien kalendermaanden ligt voor de kalendermaand waarin de prijs wordt 

 aangepast.  
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Artikel 5. OPEN en wetgeving  

 

5.1  PharmaPartners draagt zorg dat praktijken door de inzet van Mijngezondheid.net 

 per 1 juli 2020 kunnen voldoen aan de H-EPD richtlijn, welke de basis vormt voor 

 de OPEN -vereiste, tevens wettelijke vereiste omtrent digitale inzage in het 

 medisch dossier.  

 

5.2  PharmaPartners draagt zorg dat apotheken door de inzet van Mijngezondheid.net 

 per 1 juli 2020 hun patiënten digitaal inzage kunnen geven in hun medisch 

 dossier. Bij gebrek aan een officiële richtlijn wordt het volgende verstaan onder 

 medisch dossier: Actueel Medicatie Overzicht (AMO) met bijbehorende 

 onderdelen.   

Artikel 6. Keuze eHealth modules en retourneren eHealth overeenkomst  

 

6.1 Alle leden die gebruik wensen te maken van Mijngezondheid.net dienen tenminste 

vóór 20 mei een keuze te hebben gemaakt voor één van de aangeboden eHealth 

pakketten door een door PharmaPartners toegestuurde overeenkomst ondertekend 

geretourneerd te hebben naar ehealth@pharmapartners.nl. 

 

Artikel 7. Algemene voorwaarden 

 

7.1 Op dit voorstel zijn de leveringsvoorwaarden PharmaPartners B.V. van toepassing. 

 Bij strijdigheid tussen de in dit formulier opgenomen bepalingen en de bepalingen 

 in de leveringsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen in dit formulier. 

 

Artikel 8. Overige voorwaarden  

  
- Prijzen    : alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.  

- Prijzen per kwartaal praktijk : alle genoemde kwartaal prijzen zijn o.b.v. FTE  

                normpraktijk 

- Prijzen per kwartaal apotheek : alle genoemde kwartaal prijzen zijn per apotheek 

- Prijspeil    : alle genoemde prijzen zijn conform prijspeil 2020 

- Betaling eenmalige kosten  : bij levering 

- Ingangsdatum periodieke kosten  : bij levering 
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Ondertekening   

 

Aldus in tweevoud opgemaakt, op elke pagina geparafeerd en op de laatste pagina 

ondertekend op …………… 2020 te Zwolle. 

 

 

Stichting MedZwolle 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

De heer A.M. Drouven 

Voorzitter Stichting MedZwolle 

 

 

 

PharmaPartners B.V.: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  

De heer P.H. Knoop,    

Managing Director eHealth  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Mevrouw J.M. van Ittersum 

Penningmeester Stichting MedZwolle 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

De heer J.R. Berg 

Secretaris Stichting MedZwolle 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

De heer P.R. Brummelhuis 

Bestuurslid Stichting MedZwolle 

 


