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3502 GA  UTRECHT 
 

Laren, 26 september 2017 
 
 
Onderwerp: Aanvraag KOM-pilot via VGZ 
 
 
Geachte mevrouw Kursten, beste Josefien, 
 
Afgelopen maandag 18 augustus jl. hebben wij bij VGZ (mevrouw Leontien Schalk c.s.) een fijn 
gesprek gehad. Ook VGZ deelde met ons het probleem dat collectief gezien het eenheids-
verrichtingentarief zijn weerslag vindt in een hogere productie en een lagere kwaliteit.  
 
Zinnige zorg is in eerste instantie zorg die zinvol is en duurzaam. VGZ zag dan ook het belang van het 
ORGBORD in, omdat op die manier het zinvolle en duurzame aspect van de mogelijk en of 
noodzakelijk te leveren zorg voor iedere patiënt afzonderlijk goed in beeld komt. 
 
Los van het vraagstuk in hoeverre VGZ zich kan onderscheiden ten opzichte van andere 
zorgverzekeraars bij deze PILOT werden wij verrast door het aanvraagformulier dat elke 
zorgverzekeraar blijkbaar dient te gebruiken als zij iets nieuws willen invoeren. Dit formulier is door 
de NZa geformaliseerd, maar zodanig, dat dit geen ruimte biedt voor hetgeen onze PILOT voorstaat. 
Bij die aanvraag wordt immers gesproken over welomschreven prestaties die dan voorzien moeten 
worden van een onderbouwd tarief, terwijl het in de PILOT nu eenmaal gaat over integrale 
mondzorg, dus een complex van diverse prestaties dat is afgestemd op de individuele wensen en 
omstandigheden van de patiënt. 
 
Omdat de NZa de opzet van de PILOT onderschrijft en steunt, is de NZa in dit geval dan bereid om 
akkoord te gaan met een aanvraag die VGZ en KOM zelf formaliseren?     
 
We horen graag zo spoedig mogelijk. 
 
Met vriendelijke groet, 

      
Hans Beekmans       Herman van Nouhuys 
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