Overeenkomst van Dossiertoetsing Leden NVMT
De heer / mevrouw………………………………………………………………………………….…,
geboortedatum ………………………………………,
zijnde Manueel Therapeut, lid van KNGF/ NVMT met lidnummer ………………………………,
en geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister,
praktijkhoudende aan de
…….………………………………………. ……………..te …………………………………………,
hierna te noemen ‘Opdrachtgever’,
en
De Commissie Dossiertoetsing zijnde onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Manuele
Therapie, statutair gevestigd aan de Stadsring 159B te Amersfoort, KVK nummer 40506968, hierna
mede te noemen ‘Opdrachtnemer’, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
Overwegende dat:

•

de Commissie Dossiertoetsing een onderdeel is van de Nederlandse Vereniging voor Manuele
Therapie en is ingesteld in het kader van een deskundige en onafhankelijke beoordeling van het
manueel therapeutisch handelen door middel van het toetsen van patiëntendossiers;

•

de Commissie Dossiertoetsing beoogt:
o de kwaliteit van het manueel therapeutisch handelen van de beroepsgroep te bewaken,
zowel in het belang van de patiënt als de beroepsgroep;
o onafhankelijk en deskundige toetsing door beroepsgenoten mogelijk te maken;
o de toetsing van collega’s door de beroepsgroep in eigen hand te houden, en;
o te zorgen voor transparantie van het manueel therapeutisch handelen voor externe
stakeholders;

•

de Commissie Dossiertoetsing onafhankelijk en objectief voorgelegde patiëntendossiers
beoordeelt ten aanzien van de navolgende vragen:
o Is het diagnostische proces juist tot stand gekomen?;
o Is de interventie een manueel therapeutische interventie?;

•

Manueel Therapeuten hun patiëntendossiers vrijwillig kunnen voorleggen ter toetsing bij de
Commissie Dossiertoetsing ingeval zij ten aanzien van de bedoelde patiëntendossiers zijn
betrokken bij een zogenaamde Formele en/of Materiële Controle in de zin van de Regeling
Zorgverzekering.
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Vrijwilligheid
Opdrachtgever verklaart de betrokken patiëntendossiers in volledige vrijwilligheid aan te bieden aan
Opdrachtnemer ter toetsing.
Artikel 2. Volledigheid en juistheid patiëntendossiers
2.1 Opdrachtgever verklaart dat de aan te bieden patiëntendossiers getoetst worden in het kader van
een Formele en/of Materiële Controle in de zin van de Regeling Zorgverzekering en aldus in
aanmerking komen voor toetsing door Opdrachtnemer.
2.2 Opdrachtgever verklaart dat de aan te bieden patiëntendossiers, voor zover redelijkerwijze
mogelijk, volledig zijn en een waarheidsgetrouwe weergave vormen van de contacten zoals deze
hebben plaatsgevonden met de betrokken patiënten.
2.3 Opdrachtgever overlegt de patiëntendossiers geanonimiseerd aan Opdrachtnemer volgens een
door Opdrachtnemer te bepalen wijze.
2.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van enige vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van
schending van rechten van derden bij de uitvoering van de toetsing.
Artikel 3. De toetsing
3.1 De Commissie toetst patiëntendossiers volgens het NVMT Reglement Commissie Dossiertoetsing;
3.2 De toetsing vindt plaats op grond van de geldende professionele standaard ten tijde van de
toetsing;
3.3 Opdrachtnemer verklaart de toetsing onafhankelijk en objectief uit te voeren en zal op geen
enkele wijze inmenging en/of beïnvloeding van de toetsing door derden dulden;
3.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om binnen 10 werkdagen na ontvangst tot een toetsing te
komen van de patiëntendossiers alsmede Opdrachtgever van de uitslag van de betreffende toetsing te
verwittigen.
Artikel 4. Uitslag van de toetsing
4.1 Opdrachtnemer zal de uitslag van de toetsing uitsluitend aan Opdrachtgever verwittigen;
4.2 Er bestaat geen mogelijkheid tot beroep of bezwaar ten aanzien van de uitslag van de toetsing
door Opdrachtgever, behoudens de uitzondering dat niet de juiste patiëntendossiers zouden zijn
getoetst door Opdrachtnemer;
4.3 Opdrachtgever heeft geen recht om de identiteit van de personen die de toetsing in opdracht van
Opdrachtnemer uitvoeren te vernemen;
4.4 Het is Opdrachtgever verboden om op enigerlei wijze de ter beschikking gestelde
uitslagen aan te passen of te wijzigen.
Artikel 5. Uitsluiting aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever zal geen aanspraken hebben jegens Opdrachtnemer op grond van de uitslag van
de toetsing.
5.2 Voor directe of indirecte financiële en/of materiële gevolgen van de uitslag van de toetsing voor
Opdrachtgever, waaronder een mogelijke terugvordering van gedeclareerde zorg en/of het niet
vergoeden van declareerde zorg, is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk.
Artikel 6. Kosten van de toetsing
Opdrachtnemer zal geen kosten in rekening brengen voor de toetsing aan Opdrachtgever.
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Artikel 7. Rechtskeuze.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Plaats _______________________, datum ______________

Opdrachtgever

Commissie Dossiertoetsing / NVMT

______________________

________________________
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