Stichting Zorgmakelaar Farmaceutische Contractering (ZFC)
Voorwaarden voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan ZFC overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

De apotheek dient voor iedere vestiging vóór 1 januari 2021 een overeenkomst met NControl
B.V. te zijn aangegaan: hierbij dient minimaal de gebruikersovereenkomst NControl en
gebruikersovereenkomst NCasso, alsmede de SAMRT/Zorg+ basis overeenkomst te worden
overeengekomen of vergelijkbare door ZFC aan te wijzen overeenkomsten;
De gevestigd apotheker is opgenomen in het Specialistenregister Openbaar Apotheker;
De apotheek is HKZ gecertificeerd;
De apotheek dient deel te nemen aan een FTO dat minimaal op niveau 3 functioneert;
De apotheek heeft de benodigde ervaring met het uitvoeren en vaststellen van
medicatiebeoordelingen en MFB’s;
De apotheek pleegt geen fraude of economische delicten en declareert conform hetgeen
daadwerkelijk is ter hand gesteld;
De apotheek verklaart en garandeert dat er geen met het voorgaande verband houdende zaken
tegen de apotheek of het personeel van de apotheek lopen;
De apotheek werkt conform de professionele standaard, waaronder de vigerende KNMP
richtlijnen;
De kosten voor deelname aan alle ZFC overeenkomsten komen voor 2021 neer op EUR 2.000
(excl. BTW) per jaar per apotheek. Bij deelname aan slechts enkele ZFC overeenkomsten wordt
voor 2021 EUR 500 (excl. BTW) per overeenkomst per jaar per apotheek gerekend.
ZFC heeft het recht om naar eigen discretie deelnemers uit te sluiten van deelname aan ZFC
overeenkomsten, waaronder aan deelnemers die geen invulling geven aan gemaakte afspraken.
Apotheken die zich niet houden aan de contractvoorwaarden lopen het risico op een boete ter
compensatie van de geleden schade door apotheken die zich wel aan de contractvoorwaarden
hebben gehouden.
De apotheek geeft bij aanmelding toestemming aan ZFC om relevante data en gegevens van de
apotheek als classificaties of declaratiedata bij zorgverzekeraars en NControl op te vragen en in
te zien ten behoeve van vertegenwoordigingsdoeleinden en geeft toestemming voor de
uitwisseling van data van deze apotheek tussen NControl, ZFC en zorgverzekeraars.

Bij verzending van de intentieverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden voor deelname als
hierboven geschetst.
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