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PROTOCOL 

 

 

NIET-VRIJWILLIGE BEËINDIGING VAN ZORG 

 

 

1. Inleiding 

Op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden zorg- en 

dienstverlening behorende bij de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst, kan de 

zorgaanbieder de overeenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende 

redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden 

verlengd.  

Het belang van de cliënt vordert dat de zorgaanbieder daarbij de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid in acht neemt. 

Onverminderd het daaromtrent bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden zal de 

zorgaanbieder ingeval van opzegging van de Zorg- en dienstverleningsovereenkomst de in 

dit protocol vastgelegde zorgvuldigheidseisen in acht nemen.  

 

 

2. Zorgvuldigheidseisen 

 

2.1. Wanneer sprake is van zwaarwegende redenen gelegen in het niet nakomen door de cliënt 

en/of zijn vertegenwoordiger van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of 

andere omstandigheden op grond waarvan niet van de zorgaanbieder kan worden gevergd 

de zorg- en dienstverlening in redelijkheid voort te zetten zal de zorgaanbieder alvorens 

tot opzegging te kunnen overgaan, er eerst bij herhaling op aandringen dat de cliënt en/of 

zijn vertegenwoordiger alsnog zijn verplichtingen nakomt. De zorgaanbieder zal de cliënt 

en/of zijn vertegenwoordiger moeten waarschuwen dat bij gebreke van verandering de 

zorgaanbieder de overeenkomst zal opzeggen. Dat kan zij doen door in overleg te gaan 

met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. 

 

2.2. Bij de opzegging zal de zorgaanbieder een redelijke termijn in acht nemen. Welke termijn 

redelijk is, zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Als minimum 

termijn heeft te gelden de in artikel 4.4 van de Algemene Voorwaarden genoemde termijn 

van 2 maanden. Onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zal slechts mogelijk zijn 

ingeval van zeer dringende redenen. 

 

2.3. De zorgaanbieder zal er alles aan doen wat binnen zijn vermogen ligt om een alternatieve 

plaats te vinden in een andere zorginstelling. Zolang die plaats niet is gevonden, zal de 

zorgaanbieder zorg en diensten blijven verlenen zolang zulks in het belang van de cliënt 

noodzakelijk moet worden geacht. Eén en ander met inachtneming van de eisen van 

redelijkheid en billijkheid.  

 

 

3. Stappenplan 

 

 Overeenkomstig het bepaalde onder 2 zal de zorgaanbieder het uitgebreide stappenplan  

zoals opgenomen in de Richtlijn niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst van de KNMG (het Vademecum, zie onder deel V.06) in acht 

nemen. De richtlijn kan in afschrift worden opgevraagd bij zorgaanbieder. 

 

 

 

4. Geschillen 

 

In geval de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich niet kunnen verenigen met het besluit tot 
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opzegging van de overeenkomst is de geschillenregeling als bedoeld in artikel 16 van de 

Algemene Voorwaarden van toepassing.  In afwachting van de beslissing zal de zorg- en 

diensverlening aan de cliënt binnen de wettelijke kaders zo goed mogelijk worden 

voortgezet. 
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