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Ede/ 22 november 2019 
 
Geachte mijnheer / mevrouw; 
 
Deze brief is voor u belangrijk als u bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd bent of misschien van plan bent in 2020 
naar VGZ over te stappen.  

Onze trombosedienst zal namelijk in 2020 geen contract sluiten met VGZ. De uitleg en redenen vindt u op de 
andere kant van deze brief. Voor u heeft dit mogelijk belangrijke gevolgen. Ik zet hier de mogelijke situaties 
en gevolgen op een rijtje, zodat u zelf weet welke keuzes u kunt maken. 
 
Mogelijkheid 1: 
U zorgt ervoor dat u in 2020 niet bij VGZ verzekerd bent. U kunt dan gewoon bij onze trombosedienst onder 
behandeling blijven en ontvangt geen nota’s van ons. Deze gaan naar de verzekeraar die u gekozen heeft 
en worden vergoed, tenzij u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft. In dat geval ontvangt u een nota van de 
door uw gekozen verzekeraar voor de kosten die binnen het eigen risico vallen. 
 
Mogelijkheid 2: 
U besluit in 2020 bij VGZ verzekerd te zijn en laat uw trombosedienst-behandeling overnemen door de door 
VGZ geselecteerde trombosedienst. Wij staken in dat geval de behandeling en dragen uw dossier over aan 
deze andere trombosedienst van buiten de Gelderse Vallei. U krijgt dan geen nota’s. Deze gaan naar VGZ 
en worden vergoed, tenzij u uw eigen risico nog niet gebruikt heeft. In dat geval ontvangt u een nota van 
VGZ voor de kosten die binnen het eigen risico vallen. 
 
Mogelijkheid 3: 
U besluit in 2020 bij VGZ verzekerd te zijn en wilt tegelijkertijd bij onze trombosedienst onder behandeling 
blijven. In dat geval zullen wij u nota’s gaan sturen. Deze nota’s kunt u indienen bij VGZ, maar zij zullen u er 
slechts een deel van terugbetalen, voor zover het niet onder uw eigen risico valt. De eventuele terugbetaling 
zal minder dan driekwart van onze nota zijn. U vindt de tarieven die we u in rekening zullen gaan brengen op 
de achterzijde van deze brief. 
 
Samengevat kunt u ervoor kiezen om: 

1. Ervoor te zorgen in 2020 niet bij VGZ verzekerd te zijn. Als u nu in 2019 bij VGZ verzekerd bent dan 
moet u bij hen voor 31 december 2019 opzeggen en uiterlijk 31 januari 2020 aangemeld zijn bij een 
andere zorgverzekeraar. (mogelijkheid 1) 

2. Bij VGZ te blijven of u daar te gaan verzekeren in 2020 en met VGZ mee te gaan naar een andere 
trombosedienst. (mogelijkheid 2) 

3. Bij VGZ te blijven of u daar te gaan verzekeren in 2020, bij onze trombosedienst te blijven en dus 
nota’s te krijgen die u maar gedeeltelijk door VGZ vergoed krijgt. (mogelijkheid 3) 

 
Ik vind het vervelend u hiermee te moeten confronteren maar leg de verantwoordelijkheid voor deze situatie 
geheel bij VGZ, zoals u op de andere kant van deze brief kunt lezen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ron van ’t Land / arts-directeur trombosedienst 
 

http://www.trombosedienst-ede.nl/


 

 
 

 

De kwestie VGZ 2020 
 
Kort voordat onderhandelingen tussen de trombosedienst en VGZ zouden beginnen over het contract en de tarieven 
voor 2020 verraste VGZ met het volgende: 

A. De antistollingszorg zoals u die nu van onze trombosedienst Neder-Veluwe krijgt (VGZ noemt dit “trombose-
zorg”) besteden zij alleen maar in één pakket uit met het bloedprikken voor de huisarts (“eerstelijnsdiagnos-
tiek”) voor allerlei onderzoek. Hun argument is: in beide gevallen prikken we bloed, dus het is bijna het zelfde. 

B. VGZ besteedt dit uit per zogenaamde “GHOR-regio’s”. Dat zijn de grote veiligheidsregio’s waarin wordt ge-
zorgd voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. 
Deze geneeskundige zorg wordt geleverd door bijvoorbeeld de ambulancediensten, de GGD, slachtofferhulp, 
en het Rode Kruis, in samenwerking met de zorgverleners. Nederland is opgedeeld in 25 GHOR-regio’s. 
Onze trombosedienst Neder-Veluwe werkt in een deel van twee GHOR-regio’s, namelijk Gelderland Midden 
en Utrecht.  

 
Waarom wijst onze trombosedienst deze wijze van contracteren af? 
Om te beginnen betekent het dat wij VGZ geen contract kunnen aanbieden omdat wij geen onderzoek voor de huisarts 
bieden. Misschien lijkt dat er voor u wel op omdat wij het bloed voor deze eerstelijnsdiagnostiek afnemen, maar wij 
doen dit voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei en zij maken de afspraken hierover met de verzekeraar. Omdat wij dit niet 
zelf aanbieden kunnen wij (zie punt A hierboven) dus ook geen contract met VGZ sluiten voor onze trombosezorg.  
Nu zouden wij ervoor kunnen kiezen om onze trombosezorg te leveren onder de vlag van de organisaties die wel een 
contract kunnen afsluiten met VGZ, maar dat betekent dat ook deze partij er aan moet kunnen verdienen en dat dit tot 
gevolg heeft dat wij enorm onderbetaald worden voor onze zorg en er dus een groot verlies op lijden. Er is dus ook 
een financiële reden. 
 
Het belangrijkste is de derde reden die met de kwaliteit van de zorg te maken heeft. De regio waar wij de trombose-
zorg aan leveren heeft op de kaart van Nederland niets te maken met de GHOR-regio’s. Het is het gebied wat wij 
meestal de “Gelderse Vallei” noemen. Zowel de medisch specialisten van het ziekenhuis in Ede als de huisartsen en 
anderen zijn in dit échte zorggebied van de Gelderse Vallei georganiseerd. Als het gaat om de trombosezorg hebben 
al deze zorgverleners ervoor gezorgd dat er een intensieve zogenaamde “ketensamenwerking” is om aan u een zo 
succesvol en veilig mogelijke zorg te leveren. Dat kan door de goede afspraken en de korte lijnen tussen alle artsen, 
apothekers en andere zorgprofessionals die zich met uw antistollingszorg (“trombosezorg”) bezig houden. VGZ haalt  
onnodig en actief andere trombosediensten binnen omdat dat administratief makkelijker is en omdat het idee bestaat 
dat het daardoor goedkoper wordt. Zo creëert VGZ een mogelijk risico op minder kwaliteit. Dat komt niet doordat de 
trombosediensten die VGZ wel contracteert geen goede zorg zouden leveren (dat doen zij namelijk wel), maar doordat 
de samenwerking tussen alle ketenpartners veel ingewikkelder wordt. En dat in ons geval juist in een regio, de Gel-
derse Vallei, waar deze ketensamenwerking eigenlijk heel goed geregeld is. 
 
Er is door veel partijen in het land bezwaar gemaakt tegen deze aanpak van VGZ, en dat niet alleen door de organisa-
tie van Nederlandse trombosediensten (FNT). De Cliëntenraad Trombosediensten, huisartsen, de vereninging van Ne-
derlandse ziekenhuizen en anderen hebben VGZ kritisch benaderd. De SP heeft er kamervragen over gesteld, de In-
spectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) is bezig met het behandelen van meldingen en uit ons telefooncontact blijkt dat 
ook medewerkers van het ministerie van VWS er ongelukkig mee zijn.  
Ondanks deze kritiek blijft VGZ koppig deze koers varen en is doof voor het verzoek er verder van af te zien. Nog gek-
ker wordt het als je weet dat de andere zorgverzekeraars dit onnodige voorbeeld niet volgen. Als VGZ-verzekerde 
heeft u dus een ongelukkige uitzonderingspositie. 
 
Onze trombosedienst hoopt u hiermee wat duidelijkheid te geven over de achtergronden van deze kwestie. Rest ons 
nog aan u te melden welke kosten wij als ongecontracteerde zorg bij u in rekening zullen gaan brengen. Wij hebben 
ervoor gekozen dat we de tarieven die we aan alle verzekeraars hebben aangeboden zullen hanteren, dit zonder de 
extra administratieve en andere kosten die we nu maken in rekening te brengen. Dit leidt tot de volgende tarieven in 
2020 voor ongecontracteerde zorg (mogelijkheid 3 op de voorzijde van deze brief): 
 
Controle op de prikpost:    € 19,41 per keer 
Controle aan huis:    € 29,63 per keer 
Zelfmeten:     € 143,21 per kwartaal behandeling 
Prikken door bijvoorbeeld thuiszorg (“NPT”):  € 149,32 per kwartaal 

 


