SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
INTEGRALE GEBOORTEZORG

De ondergetekenden:
1. De stichting ‘Máxima Medisch Centrum’, gevestigd te Eindhoven, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door ….. lid van de raad van bestuur, hierna te noemen: “MMC”;
2. De coöperatie ‘Coöperatieve Zorggroep Verloskunde Zuidoost-Brabant U.A.’, gevestigd
te Eindhoven, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ….….. en
……………….., bestuursleden, hierna te noemen: “ZVZ”;
3. De maatschap Medisch Specialistisch Bedrijf de Medici, gevestigd te Eindhoven en
Veldhoven, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw…., hierna te
noemen: “MSB de Medici”;
4. De [coöperatie] Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven en omstreken, gevestigd te
[Eindhoven/Veldhoven], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
………….., , hierna te noemen: Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven;

Nemen in aanmerking:
a.

In het Verloskundig Samenwerkingsverband Veldhoven (VSV Veldhoven) werken
eerstelijns verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, gynaecologen, kinderartsen
en klinisch verloskundigen van MMC samen om de geboortezorg in de regio Zuid-Oost
Brabant verder te optimaliseren en door een regionaal geboortezorgprogramma met
integrale zorgpaden en periodiek Multidisciplinair overleg (MDO) de perinatale sterfte en
morbiditeit te reduceren.

b.

Het Ministerie van VWS is voornemens om in 2017 integrale bekostiging voor de
geboortezorg mogelijk te maken om de samenwerking binnen de multidisciplinaire
verloskundige zorgketen te bevorderen. Via de Module integrale geboortezorg in de
Beleidsregel Verloskunde 2015 (BR/CU-7109) en de Beleidsregel Innovatie (AL/BR0027) van de NZa kunnen de eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders en de
zorgverzekeraars hierop anticiperen.
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c.

In het kader van de verdere implementatie van de integrale bekostiging van de
geboortezorg in de regio Zuid-Oost Brabant hebben partijen in 2015 op grond van de
Beleidsregel Verloskunde 2015 aanvullende modulegelden in rekening kunnen brengen
bij de zorgverzekeraars met het oog op de bevordering van de samenwerking en
professionalisering binnen de verloskundige keten. Deze pilot kent een looptijd van één
jaar.

d.

De Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant, het Kraamzorgsamenwerkingsverband
Eindhoven en omstreken, (de gynaecologen van) het MSB de Medici en (het VrouwMoeder-Kind centrum van) het Máxima Medisch Centrum zijn voornemens om hun
samenwerking te intensiveren en op basis van het Projectplan Integrale geboortezorg VSV
Veldhoven d.d. 8 maart 2015 in goed overleg met de betrokken zorgverzekeraars een
integraal geboortezorgnetwerk in de regio Zuid-Oost Brabant tot stand te brengen.

e.

Met de vorming van een integraal geboortezorgnetwerk beogen partijen:
-

een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen door verbetering van de risicoselectie
van zwangeren, het geven van eenduidige voorlichting aan zwangeren en het
bevorderen van de continuïteit van de zorg;

-

de doelmatigheid van de geboortezorg te vergroten, waarbij iedere zorgverlener
een specifieke, enkelvoudig taak binnen de vastgestelde zorgpaden krijgt en
dubbeldeclaraties worden voorkomen; en

-

de organisatie rondom de zwangeren te verbeteren door met name een
herdefiniëring van de taken van de zorgverleners en een borging van de afspraken.

f.

Ten behoeve van het regionale geboortezorgnetwerk zullen de Zorggroep Verloskunde
Zuidoost Brabant, het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven, het MSB de Medici
en het Máxima Medisch Centrum op basis van deze gemeenschappelijke visie onder
gezamenlijke verantwoordelijkheid een samenwerkingsband vormen dat een
beleidsvormende, coördinerende en ondersteunende functie zal vervullen met betrekking
tot de kwaliteit, veiligheid, organisatie en verantwoording van het integrale
geboortezorgprogramma in de regio Zuid-Oost Brabant.

g.

Het samenwerkingsverband zal op basis van een gezamenlijk door alle partijen
geaccordeerd mandaat namens partijen de onderhandelingen met de betrokken
zorgverzekeraars voeren over het regionale geboortezorgprogramma en daarover
kwaliteits-, volume- en integrale tariefafspraken maken respectievelijk de vergoedingen
van de zorgverzekeraars incasseren en de aldus ontvangen bedragen vervolgens
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overeenkomstig de overeengekomen financiële verdelingssystematiek uitkeren aan de
deelnemende partijen, welke ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst
MMC, ZVZ, MSB de Medici en het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven zijn.
h.

Voor zover in deze samenwerkingsovereenkomst of door middel van nadere afspraken
niet anders wordt overeengekomen, zullen partijen de werkzaamheden in het kader van
het regionale geboortezorgnetwerk met behoud van ieders professionele autonomie en
economische zelfstandigheid voor eigen rekening en risico verrichten en daartoe ook ieder
voor zich zorgverlenings- en behandelingsovereenkomsten met hun eigen cliënten en
patiënten sluiten, waarbij hoofdbehandelaarschap en medische eindverantwoordelijkheid
steeds duidelijk kenbaar zijn.

i.

[Toetsing duurzaamheid en houdbaarheid vanuit optiek mededingingsrecht (ACM) en
fiscale consequenties]

j.

MMC, ZVZ, MSB de Medici en het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven
hebben overleg gevoerd en overeenstemming bereikt over hun voorgenomen
samenwerking op het gebied van de integrale geboortezorg en willen hun onderlinge
rechtsverhouding en hun wederzijdse rechten en verplichtingen, met inachtneming van het
voorafgaande, door middel van deze overeenkomst schriftelijk vastleggen.

zijn overeengekomen als volgt:
1.

Samenwerking

1.1.

MMC, ZVZ, MSB de Medici en het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven stellen
zich ten doel en verplichten zich, met inachtneming van hetgeen in de considerans is
bepaald, tot multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking op basis van
gelijkwaardigheid op het gebied van de geboortezorg teneinde de kwaliteit, doelmatigheid
en organisatie van de geboortezorg in de regio Zuid-Oost Brabant te optimaliseren.

1.2.

Partijen zullen daartoe vanuit een gemeenschappelijke visie en bestuurlijke leiding binnen
één organisatorisch kader op basis van een integraal tarief een geboortezorgnetwerk in de
regio Zuid-Oost Brabant realiseren en in stand te houden, genaamd “Netwerk Integrale
Geboortezorg Zuid-Oost Brabant”, dat onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
partijen een beleidsvormende, coördinerende en ondersteunende functie zal vervullen ten
behoeve van de kwaliteit, veiligheid, organisatie en verantwoording van een integraal
geboortezorgprogramma in de regio Zuid-Oost Brabant.
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1.3.

Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zal ten behoeve van partijen in ieder
geval:


een regionaal geboortezorgprogramma en integrale zorgpaden ontwikkelen en
implementeren;



de onderlinge samenwerking tussen de betrokken zorgverleners ondersteunen en
de afstemming en samenhang van de zorgverlening bevorderen;



nadere afspraken maken ten aanzien van samenstelling en verantwoordelijkheden
van

het

regionaal

respectievelijk

individueel

[Interprofessioneel

geboortezorgteam];


een gemeenschappelijk geboortedossier (PWD: Perinataal Webbased Dossier) met
toegang van de cliënten en patiënten ontwikkelen en implementeren;



als onderdeel van de integrale zorgpaden individuele geboortezorgplannen ten
behoeve van de zwangere en de zorgverleners ontwikkelen en onderhouden;



de kwaliteit en continuïteit bewaken van de integrale en individuele zorgverlening
op basis van de protocollen en richtlijnen van de KNOV, NVOG, NIAZ alsmede
de vastgestelde regionale zorgpaden respectievelijk procedure MDO die als bijlage
1 (*) aan deze overeenkomst is gehecht;



wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geboortezorg bevorderen en (doen)
verrichten;



het overleg en de onderhandelingen met de betrokken zorgverzekeraars voeren
over het regionale geboortezorgprogramma en daarover kwaliteits-, volume- en
integrale tariefafspraken maken met de zorgverzekeraars;



de vergoedingen van de zorgverzekeraars incasseren en de aldus ontvangen
bedragen vervolgens overeenkomstig de onderling overeengekomen financiële
verdelingssystematiek aan de zorgverleners uitkeren;



de volume-ontwikkelingen van partijen en de daaraan verbonden zorgverleners
periodiek monitoren;



taakherschikking binnen de geboortezorgketen vanuit Value Based Health Care
principes bevorderen.

1.4.

De exploitatie- en overheadkosten van Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost
Brabant zullen door MMC, ZVZ, MSB de Medici en Kraamzorgsamenwerkingsverband
Eindhoven gezamenlijk worden vergoed. Ten minste drie maanden voor een nieuwe
kalenderjaar zullen partijen een begroting voor de exploitatie- en overheadkosten
vaststellen en op basis van deze begroting hun aandeel in deze kosten tijdig voor het begin
van het nieuwe kalenderjaar storten op een daartoe speciaal ingerichte kostenplaats.
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Partijen zullen in onderling overleg een van de deelnemers aanwijzen die deze kosten zal
administreren, monitoren, voor betaling van deze kosten zal zorgdragen en daarover
jaarlijks verantwoording zal afleggen aan de overige partijen.
2.

Zorgverlening

2.1.

Het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zal de navolgende zorgdisciplines
omvatten: eerstelijns en tweedelijns verloskundige zorg; obstetrische gynaecologische
zorg; kraamzorg alsmede consultatieve kindergeneeskundige geboortezorg.

2.2.

MMC, ZVZ, MSB de Medici en het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven
alsmede de daaraan verbonden zorgverleners zullen de verschillende onderdelen van de
geboortezorg binnen hun eigen specialisme of discipline zelfstandig en voor eigen
rekening en risico uitvoeren op basis van het regionale geboortezorgprogramma en de
gezamenlijk opgestelde zorgpaden. Daartoe zullen (de zorgverleners van) partijen ieder
voor zich afzonderlijke zorgverlenings- en behandelingsovereenkomsten met hun eigen
cliënten en patiënten sluiten. Iedere partij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de uitvoering van haar onderdeel en zal de overige partijen dienaangaande vrijwaren
van iedere aansprakelijkheid uit dien hoofde, tenzij deze aansprakelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van een tekortkoming van een van de andere partijen.

2.3.

In het kader van het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zullen (de
zorgverleners van) partijen de navolgende zorginhoudelijke werkzaamheden verrichten
conform de nadere verdeling van taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden zoals
omschreven in het geboortezorgprogramma en de integrale zorgpaden:
a.

MMC zal de tweedelijns verloskundige zorg, en kindergeneeskundige zorg (met
uitzondering van derdelijns perinatale zorg) verlenen alsmede alle ondersteuning
leveren die nodig is voor medisch specialistische verplaatste thuiszorg, in het
bijzonder: huisvesting, verpleging, verzorging, administratieve ondersteuning en
inbreng van technische hulpmiddelen zoals echografen, CTG apparatuur en
couveuses;

b.

MSB de Medici zal de obstetrische en gynaecologische zorg verlenen, in het
bijzonder: begeleiding van de (laag/medium/hoog-risico) zwangerschap, bevalling
en kraambed, counseling prenatale screening en diagnostiek alsmede de verrichting
van prenatale screening en de daaraan gekoppelde diagnostiek en echo-onderzoek;

c.

ZVZ zal de reguliere eerstelijns verloskundige zorg gedurende de normaal
verlopende prenatale, natale en postnatale periode verlenen, inclusief anticonceptie,
zwangerschapsecho’s en preconceptiezorg alsmede de noodzakelijke acute
verloskundige zorg;
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d.

Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven zal de kraamzorg verlenen, in het
bijzonder: preventieve en voorlichting, risicosignalering, zorg en hulpverlening ten
aanzien van prenataal derde trimester huisbezoek, partusassistentie, zorg tijdens het
kraambed alsmede afstemming, registratie en overdracht van de zorg.

2.4.

Partijen en de daaraan verbonden zorgverleners zullen de feitelijke uitvoering van de
afzonderlijke onderdelen van de zorgverlening in het kader van het Netwerk Integrale
Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zorgvuldig onderling afstemmen, zulks met behoud van
ieders professionele autonomie en economische zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

2.5.

Partijen en de afzonderlijke zorgverleners zullen de (afstemming van de) zorg- en
dienstverlening op basis van het regionale geboortezorgprogramma en de integrale
zorgpaden op een efficiënte, patiëntveilige en kwalitatief hoogwaardige wijze verrichten
overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, inclusief de landelijk vastgestelde
kwaliteitsindicatoren en de gezamenlijk vastgestelde protocollen en richtlijnen met
inachtneming van de professionele normen van de betrokken beroepsverenigingen.

3.

Zorgcontractering

3.1

Het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zal namens partijen op basis van
het regionale geboortezorgprogramma jaarlijks kwaliteits-, markt- en volume- alsmede
integrale tariefafspraken maken met de zorgverzekeraars alsmede ten behoeve van partijen
de financiële vergoedingen van de zorgverzekeraars voor de (afzonderlijke onderdelen van
de) geleverde geboortezorg factureren en incasseren en de aldus ontvangen bedragen
vervolgens overeenkomstig de financiële verdelingssystematiek aan partijen uitkeren.

3.2

Het overleg en de onderhandelingen met de betrokken zorgverzekeraars zal op basis van
een schriftelijk mandaat van partijen worden gevoerd door een gezamenlijke
onderhandelingsdelegatie waarvan een zorgmanager van MMC, een afgevaardigde van
MSB de Medici, een vertegenwoordiger van ZVZ alsmede een vertegenwoordiger van het
Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven deel uit maken.

3.3

De afzonderlijke zorgverleners zullen hun werkzaamheden in het kader van het Netwerk
Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant verrichten op basis van een individuele
dienstverleningsovereenkomst (DVO) of aansluitings- respectievelijk maatschapsovereenkomst met de betreffende partij waar zij deel van uitmaken of bij aangesloten zijn.

4.

Patiënten

4.1.

MMC, ZVZ, MSB de Medici en het Kraamzorgsamenwerkingsverband Eindhoven
respectievelijk de daaraan verbonden zorgverleners sluiten, met inachtneming van de
keuzevrijheid van patiënten, ieder voor zich afzonderlijke zorgverlenings- en
behandelingsovereenkomsten met hun eigen patiënten. Partijen en de betrokken
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zorgverleners dragen er zorg voor dat voor iedere patiënt voldoende herkenbaar is met
welke zorgverlener zij de behandelingsovereenkomst aangaan en welke zorgverlener
hoofdbehandelaar is.
4.2.

Partijen en de zorgverlener(s) zullen voor de juiste, volledige en stipte uitvoering van de
behandelingsovereenkomst met hun patiënten zorg dragen en zijn jegens hun eigen
patiënten volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van deze
behandelingsovereenkomsten en zullen de overige partijen dienaangaande vrijwaren van
iedere aansprakelijkheid jegens hun patiënten, tenzij deze aansprakelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van een tekortkoming van een van de andere partijen.

4.3.

Iedere partij en de daaraan verbonden zorgverleners zullen voor eigen rekening en risico
zorg dragen voor een adequate verzekering van de (medische) aansprakelijkheidsrisico’s
in verband met hun zorg- en dienstverlening in het kader van het Netwerk Integrale
Geboortezorg Zuid-Oost Brabant.

4.4.

Ten behoeve van het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant zullen partijen
en de daaraan verbonden zorgverleners, met inachtneming van de wet- en regelgeving
betreffende persoons- en patiëntgegevens, nadere afspraken maken over de omgang met
en de toegang tot de medische dossiers van de patiënten en daartoe bij voorkeur één
gezamenlijk (elektronisch) geboortezorgdossier of een beveiligde koppeling naar het
gezamenlijke dossier hanteren.

4.5.

In het kader van de zorg- en dienstverlening aan de patiënten zullen partijen en de
afzonderlijke zorgverleners ieder voor zich voldoen aan de daarvoor geldende wetgeving,
in het bijzonder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), en de daaruit voor hen
voortvloeiende wettelijke verplichtingen zorgvuldig nakomen.

5.

Organisatiestructuur

5.1.

De bestuurlijke besluitvorming en de strategische beleidsontwikkeling met betrekking tot
het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant vindt plaats door de
Participantenraad als gezamenlijk besluitvormings- en overlegorgaan dat gevormd wordt
door een lid van de raad van bestuur van MMC, een gynaecoloog van MSB de Medici,
een bestuurslid van ZVZ en een bestuurslid van Kraamzorgsamenwerkingsverband
Eindhoven.

5.2.

Door de Participantenraad zal gezamenlijke besluitvorming met algemene stemmen
plaatsvinden omtrent:
a.

de gemeenschappelijke visie en het strategisch beleid van Netwerk Integrale
Geboortezorg Zuid-Oost Brabant alsmede de vaststelling van meerjarenstrategie en
de (meerjaren) beleidsplannen;
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b.

de inhoud, organisatie en kwaliteit van de integrale geboortezorg in de regio ZuidOost Brabant;

c.

de kwalitatieve borging en bewaking van de zorgprocessen van partijen;

d.

de zorgdisciplines die onderdeel vormen van het Netwerk Integrale Geboortezorg
Zuid-Oost Brabant;

e.

de inhoud van het regionale geboortezorgprogramma en de integrale zorgpaden;

f.

de jaarlijks kwaliteits-, markt- en volume- alsmede integrale tariefafspraken met de
zorgverzekeraars en het mandaat van de onderhandelingscommissie;

g.

de financiële verdelingssystematiek voor de vergoedingen van de (afzonderlijke
onderdelen van de) geleverde geboortezorg aan partijen en de afzonderlijke
zorgverleners;

h.

de feitelijke uitvoering en afstemming van de verschillende onderdelen van het
regionale geboortezorgprogramma door (de betrokken zorgverleners van) partijen;

i.

de jaarlijkse begroting van de exploitatie- en overheadkosten van Netwerk Integrale
Geboortezorg Zuid-Oost Brabant en de vaststelling van het aandeel van iedere partij
in de vergoeding van deze kosten;

j.

de (jaarlijkse) evaluatie van de onderlinge samenwerking en de gevolgen daarvan
voor Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant.

5.3.

De Participantenraad zal een afzonderlijke werkgroep instellen met vertegenwoordigers
uit of vanwege de deelnemende partijen die de Participantenraad kan adviseren over
zorginhoudelijke aspecten van de integrale geboortezorg. Samenstelling, taak en
werkwijze van de werkgroep worden nader geregeld in het instellingsbesluit dat door
Participantenraad met algemene stemmen wordt vastgesteld.

6.

Vertrouwelijkheid
Partijen en de daarmee zorgverleners zullen zowel gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst als na beëindiging hiervan volledige vertrouwelijkheid en geheimhouding
in acht nemen ten aanzien van alle informatie, documentatie en overige gegevens met
betrekking tot het Netwerk Integrale Geboortezorg Zuid-Oost Brabant die naar hun aard
geheim of vertrouwelijk zijn, dan wel de gezamenlijke geboortezorgorganisatie of (een
van de) partijen schade zouden kunnen berokkenen, behoudens voor zover het betreft
informatie die krachtens de wet of een daarop gebaseerde regeling openbaar gemaakt moet
worden en behoudens voor zover het betreft informatie die publiekelijk verkrijgbaar is.
Partijen zullen deze verplichtingen, waar mogelijk, ook opleggen aan de in hun instelling
respectievelijk onderneming werkzame personen en zij zullen voor de nakoming hiervan
instaan.

concept-samenwerkingsovereenkomst integrale geboortezorg d.d. 18 juli 2016

9

7.

Overdracht rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze
samenwerkingsovereenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van de andere
partijen bij deze overeenkomst.

8.

Conversie en onvoorziene omstandigheden

8.1

Voor zover een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst of de daarmee
samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk in strijd mocht(en) komen met
regels van dwingend recht of aan de bepaling(en) -al dan niet door invoering van nieuwe
regelgeving- gevolgen zouden worden verbonden die niet overeenstemmen met de
afspraken en bedoelingen van partijen, komt de betreffende overeenkomst niet te
vervallen, maar zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde tot een met de
bestaande regelgeving of de uitleg daarvan in overeenstemming zijnde wijziging van de
0vereenkomst te komen, die zoveel mogelijk aansluit bij de afspraken en bedoeling van
partijen.

8.2

Indien zich onvoorziene, niet in deze overeenkomst of de daarmee samenhangende
overeenkomsten geregelde omstandigheden voordoen van dien aard dat naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de betreffende
overeenkomst niet meer van partijen kan worden gevergd, zullen partijen met elkaar in
overleg treden teneinde tot wijziging van de overeenkomst te komen, die zoveel mogelijk
aansluit bij de afspraken en bedoeling van partijen.

9.

Duur, opzegging en ontbinding

9.1

De onderhavige overeenkomst is met ingang van [1 januari 2017] aangegaan voor een
periode van één jaar en kan alleen door opzegging of ontbinding worden beëindigd in de
in dit artikel genoemde gevallen.

9.2

Na het verstrijken van de bovengenoemde periode van een jaar zal de overeenkomst
steeds stilzwijgend met één jaar worden verlengd, tenzij deze overeenkomst door (een of
meerdere) partijen op grond van gewichtige redenen wordt opgezegd bij aangetekende
brief of deurwaardersexploot aan iedere andere partij, tegen het einde van een kalenderjaar
en met een opzegtermijn van drie maanden.

9.3

Een partij is gerechtigd de (verdere) uitvoering van deze overeenkomst op te schorten dan
wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden,
onverminderd haar bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te
vorderen, indien:
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a.

een andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling
aanvraagt;

b.

beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van een andere partij
of indien een andere partij anderszins de vrije beschikking over een substantieel
deel van haar vermogen verliest waardoor de uitvoering van deze overeenkomst
ernstig wordt belemmerd;

c.

een wijziging optreedt in de zeggenschap over en/of het economisch belang bij (de
instelling of onderneming van) een andere partij die ingrijpende gevolgen heeft voor
(de uitvoering van) deze overeenkomst;

d.
9.4

een andere Partij wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan.

In afwijking van artikel 6:262 en 6:265 BW is een partij slechts gerechtigd de (verdere)
uitvoering va deze overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, onverminderd haar
bevoegdheid om vervangende of aanvullende schadevergoeding te vorderen, indien de
andere partij in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die ernstige toerekenbare
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is hersteld na een daartoe strekkende
ingebrekestelling. Ontbinding op deze grond kan enkel door middel van arbitrage
(gerechtelijke ontbinding) plaatsvinden

9.5

[Afspraken gevolgen ontbinding voor regionale geboortezorgnetwerk]

10.

Geschillenregeling

10.1

Indien tussen partijen geschillen mochten ontstaan naar aanleiding van deze
samenwerkingsovereenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten, zullen partijen
eerst trachten deze geschillen in goed onderling overleg op te lossen.

10.2

Indien deze geschillen niet overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel door
partijen in onderling overleg worden opgelost, zullen die geschillen op verzoek van de
meest gerede Partij, met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht worden beslecht
door arbitrage. De betrokken partijen zullen ieder één arbiter benoemen en de aldus
aangewezen arbiters zullen vervolgens gezamenlijk een arbiter als voorzitter van de
arbitragecommissie benoemen. Indien partijen niet binnen een termijn van één maand
overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van de arbiters, zullen de arbiters op
verzoek van de meest gerede partij door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ‘sHertogenbosch worden benoemd.

10.3

De ingevolgde het vorige lid benoemde arbitragecommissie is bevoegd om in alle
gevallen waarin uit hoofde van onverwijlde spoed, gelet op de belangen van partijen een
onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, op verzoek van een der partijen, in
elke stand van het geding in arbitraal kort geding vonnis wijzen. Deze bevoegdheid omvat
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tevens de bevoegdheid om zekerheidstelling te gelasten ten behoeve van de partij die dat
vordert, in een door de arbitragecommissie te bepalen vorm ter zake van iedere vordering
of tegenvordering alsmede ter zake van kosten verband houdende met de arbitrage ten
gronde. Een uitspraak in kort geding geldt als een arbitraal vonnis in de zin van artikel
1051 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De beslissing bij voorraad
prejudicieert op geen enkele wijze het uiteindelijke oordeel van de arbitragecommissie ten
aanzien van de zaak ten gronde. Het instellen van een vordering op grond van dit artikel
doet geen afbreuk aan het recht van een partij om de burgerlijke rechter te verzoeken om
een maatregel ter bewaring van recht.
11.

Slotbepalingen

11.1

Deze overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten worden beheerst door
het Nederlands Recht.

11.2

De considerans vormt een integraal onderdeel van de onderhavige overeenkomst.

11.3

Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk door partijen gezamenlijk zijn vastgelegd.

11.4

De kosten in verband met deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende
overeenkomsten komen ten laste van partijen, ieder voor een gelijk deel.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……….. op ………. 2016
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