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Intitulé

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 41, eerste lid, van de Landsverordening
algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18)

Citeertitel: Landsbesluit criteria AZV-overeenkomsten
Vindplaats : AB 2003 no. 90
Wijzigingen: Geen
====================================================================
§ 1. Algemene bepaling
Artikel 1
Het uitvoeringsorgaan draagt er zorg voor dat de in de artikelen
2 tot en met 9 neergelegde criteria voor overeenkomsten met beroepsbeoefenaren en instellingen zo veel mogelijk worden neergelegd in de
desbetreffende overeenkomsten.
§ 2. Criteria voor overeenkomsten met beroepsbeoefenaren
Artikel 2
1. Alle door het uitvoeringsorgaan met beroepsbeoefenaren in Aruba te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), voldoen
ten minste aan de navolgende criteria:
a. zij worden uitsluitend schriftelijk aangegaan met een natuurlijk
persoon die kan aantonen dat hij:
1°. ingezetene van Aruba is, en
2°. in Aruba gerechtigd is tot de uitoefening van zijn beroep;
b. zij hebben voor het jaar 2004 een looptijd van één jaar;
c. zij zijn gebaseerd op een onderzoek naar de omvang van de behoefte
aan de desbetreffende dienstverlening;
d. zij bevatten bepalingen die de contractant verplichten tot het aanbieden van verantwoorde zorg, waaronder zal worden verstaan zorg
van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend, en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt;
e. zij bevatten bepalingen die een aanmerkelijke verlaging teweeg
brengen van de kosten van de door de beroepsbeoefenaren te verlenen
diensten;
f. zij bevatten bepalingen omtrent de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de contractant voor de verzekerden;
g. zij bevatten bepalingen omtrent de waarneming van de contractant
bij belet of ontstentenis;
h. zij bevatten algemene prescriptierichtlijnen, alsmede een verbod
tot het voorschrijven van retrovirale middelen voor andere dan
daartoe door het uitvoeringsorgaan aangewezen geneeskundigen;
i. zij bevatten een bepaling dat de contractant aan de verzekerde mededeling doet van het feit hij de verzekerde geneesmiddelen voorschrijft, die níet voorkomen op de lijst, bedoeld in artikel 14,
tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering;
j. zij bevatten bepalingen omtrent deskundigheidsbevordering;
k. zij bevatten bepalingen omtrent door de contractant bij de behandeling of doorverwijzing toe te passen richtlijnen;
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l. zij bevatten bepalingen over de wijze waarop verzekerden hun identiteit en hun verzekerd zijn behoren aan te tonen.
2. Het uitvoeringsorgaan bevordert de centralisatie van de
dienstverlening door beroepsbeoefenaren.
3. Het uitvoeringsorgaan bevordert dat de contractanten zich van
hun plicht tot gegevensverstrekking ingevolge de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering kwijten in elektronische vorm.
Artikel 3
Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 2, voldoen de met
huisartsen te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van de
Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18),
aan ten minste de navolgende criteria:
a. een dienstdoende contractant, niet-zijnde de huisarts van die verzekerde, schrijft aan een verzekerde medicatie voor, die ten hoogste voldoende is tot de eerstvolgende werkdag;
b. de contractant doet een aanvrage voor onderzoek dat leidt tot
tekst- of beeldvorming, uitsluitend bij een ziekenhuis waarmee het
uitvoeringsorgaan gecontracteerd heeft;
c. zij bevatten bepalingen dat het aantal door verwijzingen naar de
medisch specialist aanmerkelijk wordt verminderd.
Artikel 4
Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 2, voldoen de met
medisch specialisten te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB
1992 no. 18), aan ten minste de navolgende criteria:
a. zij bevatten het voorschrift dat de contractant en een eventuele
waarnemer van zijn praktijk gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikken over een overeenkomst tot toelating in een ziekenhuis waarmee het uitvoeringsorgaan een overeenkomst heeft gesloten,
en dat het uitvoeringsorgaan bevoegd is een overeenkomstig terstond
te doen eindigen op het moment waarop die toelatingsovereenkomst
eindigt;
b. zij bevatten het voorschrift dat de contractant of diens waarnemer
de daarvoor in aanmerking komende verzekerde uitsluitend doet opnemen in een ziekenhuis waarmee het uitvoeringsorgaan een overeenkomst als bedoeld in artikel 7 heeft gesloten, en waarmee deze een
toelatingsovereenkomst heeft gesloten;
c. zij bevatten dat voorschrift dat de contractant, behoudens de medisch specialist die acute hulp verleent, en de kinderarts in door
het uitvoeringsorgaan te bepalen gevallen, uitsluitend diensten
verricht op voorafgaand vertoon van de verwijsbrief van een huisarts;
d. zij bevatten het voorschrift dat de contractant aanvragen voor onderzoek dat leidt tot tekst- of beeldvorming, behoudens de door de
medisch adviseur van het uitvoeringsorgaan goedgekeurde uitzonderingen, uitsluitend doet bij een ziekenhuis waarmee het uitvoeringsorgaan gecontracteerd heeft;
e. zij bevatten bepalingen over het maximale aantal consulten waartoe
een verwijzing door een huisarts, tandarts of verloskundige kan
leiden, en de wijze waarop de verwijzing kan worden verlengd;
f. zij bevatten voorschriften omtrent de wijze van verslaglegging van
diagnostisch en therapeutische verrichtingen en de uitslagen daarvan, alsmede omtrent de verzending daarvan aan de medisch adviseur
van het uitvoeringsorgaan;
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g. zij bevatten de bepaling dat de contractant zich ermee akkoord verklaard dat het uitvoeringsorgaan kan beslissen dat periodiek voor
álle door hem ten aanzien van een verzekerde te verrichten handelingen een voorafgaande machtiging van het uitvoeringsorgaan noodzakelijk is;
h. zij bevatten de bepaling dat met de contractant geen nieuwe overeenkomst zal behoeven te worden aangegaan, indien door een ziekenhuis waarmee het uitvoeringsorgaan een overeenkomst is aangegaan,
met een of meer beroepsgenoten van dezelfde discipline als de contractanten, een arbeids- of dienstverleningsovereenkomst is aangegaan.
Artikel 5
Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 2, bevordert het
uitvoeringsorgaan dat in de met fysiotherapeuten te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van de Landsverordening algemene
ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) het clustermodel gehandhaafd
blijft.
§2. Criteria voor overeenkomsten met zorginstellingen
Artikel 6
Alle met een instelling voor medische hulp of zorg te sluiten
overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), bevatten de in artikel 2, onderdelen c, d, e, k, en l en m opgenomen criteria.
Artikel 7
1. Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 6, voldoen de met
een ziekenhuis te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V
van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18), aan de navolgende criteria:
a. zij bevatten het voorschrift dat de contracterende instelling de
instemming behoeft van het uitvoeringsorgaan voor een wijziging van
het aantal formatieplaatsen van medische specialisten;
b. zij bevatten het voorschrift dat de contracterende instelling gebruik maakt van een stringent systeem van budgettering en kostenen kwaliteitsbewaking, en het uitvoeringsorgaan over de effectiviteit daarvan informeert;
c. zij bevatten het voorschrift dat de contracterende instelling het
uitvoeringsorgaan onverwijld in kennis stelt van de aanvang of einde van een overeenkomst als bedoeld in het artikel 4 , onderdeel a;
d. zij bevatten het voorschrift dat de contracterende instelling alleen verzekerden opneemt, die zijn verwezen door een medisch specialist die met dat ziekenhuis een overeenkomst als bedoeld in onderdeel c heeft gesloten;
e. zij bevatten de bepaling dat de contracterende instelling ervoor
zorg draagt dat zijn afdeling eerste hulp onnodige hulpverlening
aan verzekerden voorkomt, althans ontmoedigt;
f. zij bevatten de bepaling dat de contracterende instelling de op afdeling eerste hulp van het ziekenhuis werkzame artsen verzekerden
niet rechtstreeks doen opnemen in het ziekenhuis en verzekerden
alleen door verwijzen naar een medisch specialist, indien die medisch specialist de verzekerde op de afdeling eerste hulp heeft onderzocht en de verwijzing noodzakelijk heeft geoordeeld.
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2. Het uitvoeringsorgaan bevordert dat het tarief voor de ligdagen van langdurig zieke en revaliderende verzekerden aanmerkelijk lager ligt dat het ligtarief, geldend voor de laagste klasse.
Artikel 8
Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 6, voldoen de met
laboratoria te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V van
de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18),aan de navolgende criteria:
a. zij bevatten als ontbindende voorwaarde het vereiste dat het laboratorium niet geheel of gedeeltelijk eigendom is van, noch enigerlei andere juridische binding heeft met een beroepsbeoefenaar, met
wie door het uitvoeringsorgaan een overeenkomst is aangegaan;
b. zij bevatten het voorschrift dat aan het laboratorium uitsluitend
vergoed worden de kosten van onderzoeken ten aanzien waarvan het
ten genoege van het uitvoeringsorgaan aangetoond heeft over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken;
c. zij bevatten het voorschrift dat onderzoeken die geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed buiten Aruba, niet worden vergoed, tenzij
dit geschiedt met voorafgaande goedkeuring en door tussenkomst van
het uitvoeringsorgaan, dat bepaalt, waar dat onderzoek wordt verricht.
Artikel 9
Onverminderd de criteria, vermeld in artikel 6, bevatten de met
apotheekhouders te sluiten overeenkomsten als bedoeld in Hoofdstuk V
van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no.
18), de navolgende criteria:
a. zij bevatten als ontbindende voorwaarde het vereiste dat de apotheek niet geheel of gedeeltelijk eigendom is van, noch enigerlei
andere juridische binding heeft met een beroepsbeoefenaar, die met
het uitvoeringsorgaan een overeenkomst is aangegaan niet-zijnde een
apotheker;
b. zij bevatten het voorschrift dat vergoedingen voor medicijnen geschieden op basis van de prijs van het goedkoopste optimaal werkzame middel dat overeenkomt met de strekking van het recept;
c. zij bevatten het voorschrift dat de apotheekhouder in staat is alle
op de lijst, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering voorkomende geneesmiddelen
binnen vierentwintig uur aan een verzekerde af te leveren;
d. zij bevatten het voorschrift dat zolang geen toepassing is gegeven
aan artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering, de overeenkomst stelt dat de afgeleverde medicijnen vergoed worden op basis van een door het uitvoeringsorgaan
te bepalen systeem van maximumvergoedingen van genees- en verbandmiddelen;
e. zij bevatten de bepaling dat het een in een apotheek werkzame apotheker vrij staat op verzoek van een verzekerde bij voorschrift van
een generiek geneesmiddel een merkproduct af te leveren, mits de
betrokken verzekerde aan de apotheekhouder het verschil tussen de
prijs van deze producten vergoedt.
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§ 3. Slotbepalingen
Artikel 10
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit criteria AZVovereenkomsten.
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