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Onderwerp: Inkoop zorg bij NKOC

Geachte heer Christmas,
De afgelopen maanden heeft u ons nauwgezet op de hoogte gebracht van de uitvoering van de plannen om te
komen tot het Nationaal Kinderoncologisch Centrum. In de gesprekken die wij hebben gevoerd, heeft u
aangegeven, dat ten behoeve van de verdere concretisering van de plannen, een intentieverklaring van Achmea
over het kinderoncologisch centrum een belangrijke stap is in het proces.
Bij dezen berichten wij u over ons standpunt jegens het kinderoncologisch centrum.
De concentratie van complexe laagvolume kinderoncologische zorg in het NKOC, in samenwerking met
shared care centra verspreid in het land, past in ons beleid gericht op verbetering van patiëntveiligheid en
kwaliteit.
Vanaf de opening van NKOC zijn wij op basis van de huidige inzichten bereid de laagvolume complexe
kinderoncologische zorg selectief te gaan contracteren bij het NKOC
Wij zullen als voorwaarde voor de inkoop van kinderoncologische zorg stellen dat de kwaliteitsnormen voor
kinderoncologie die worden vastgesteld door de beroepsgroep, gevolgd worden door NKOC en de shared
care centra
Wij ondersteunen de versnelde implementatie van een “mini NKOC “om als onderdeel van het
realisatietraject een voor ene beperkte diagnosegroep de zorg te concentreren, vanzelfsprekend alleen als
hierbij overtuigend kan worden aangetoond dat dit voor de betreffende patentengroep kwaliteitsverbetering
oplevert.
Met het NKOC wachten wij op de vaststelling van de tarieven door de NZa voor de kinderoncologie. Deze
tarieven zullen voor ons als uitgangspunt gelden voor de inkoop van zorg bij NKOC.
Wij zijn bereid tot bevoorschotting op het niveau zoals door de onderhandenwerk-grouper van DBC
onderhoud berekend is, met als doel het werkkapitaal te verminderen tot ca. 2 maanden.
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Uiteraard zullen wij te zijner tijd nadere gedetailleerde afspraken met NKOC willen maken over prijs, volume en
kwaliteit zoals wij dat bij andere ziekenhuizen ook doen. Daarnaast zullen wij op een later moment met elkaar en
de UMC’s in overleg moeten treden om nadere afspraken te maken over de declaratie van zorg rond de inhuizing
en overdracht van patiënten tussen UMC’s en NKOC.
Met vriendelijke groet,

Mar,plfippen
Vice-voorzitter divisie Zorg en Gezondheid, directeur Zorginkoop
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