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Zilveren Kruis 
t.a.v. de heer O. Gerrits, directeur Zorginkoop  
Dellaertweg 1  
2316 WZ Leiden 
 
Betreft:  Reactie mail “De prestatiecode 24005 vervalt in 2021” 

Verzonden per mail en per post 
 
 
        Roosendaal, 12 oktober 2020 
 
Geachte heer Gerrits, 
 
Als ondergenoemde beroepsorganisaties aangesloten bij RBCZ of KAB en bestuur van RBCZ en 
bestuur van KAB, reageren wij graag op de brief d.d. 7 augustus van Zilveren Kruis met titel 
“De prestatiecode 24005 vervalt in 2021”.  
 
In totaal vertegenwoordigen wij ruim 3000 therapeuten ingeschreven bij RBCZ of KAB. Binnen 
RBCZ is sinds het voorjaar van 2020 de taskforce ‘Transparantie KPC’ (Kwalificatie- en Prestatie 
Codes) actief, met daarin bestuurders van ondergenoemde beroepsorganisaties. De taskforce 
Transparantie KPC heeft zich als doel gesteld de synchroniciteit en transparantie op het gebied 
van prestatie- en kwalificatie codes te verbeteren door: 

• Het transparant gebruik van de kwalificatiecodes in relatie tot de genoten opleiding 
van de registertherapeuten; 

• Eenduidig gebruik van prestatiecodes voor de diverse werkvormen en beroeps-
competentieprofielen van de registertherapeuten. 

 
Genoemde taskforce en RBCZ, in samenspraak met KAB, staan positief tegenover uw voorstel, 
omdat het bijdraagt aan het transparant maken van het werk en de kennis en kunde van onze 
registertherapeuten. Wij doen echter een dringend beroep op uw begrip en flexibiliteit om 
het besluit om de prestatiecode 24005 te laten vervallen, een jaar vooruit te schuiven.   
 
Dit verzoeken wij om 2 redenen: 
 
1. Vektis is nog maar net gestart met het registreren van kwalificaties. De meeste 

beroepsorganisaties hebben nog niet de juiste kwalificatiecodes toegekend gekregen. 
Met het vroegtijdig wegvallen van prestatiecode 24005 zou dit betekenen dat er grote 
druk op Vektis en de betrokken beroepsorganisaties komt te liggen. De onrust die deze 
beoogde volgorde bij alle partijen zal veroorzaken, kan niet de bedoeling zijn.  
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2. De beroepsorganisaties (en de koepel RBCZ) zijn begonnen aan een samenwerking met als 
doel de registratie van therapeuten bij Vektis en het gebruik van prestatiecodes zoveel 
mogelijk, sector breed, gelijk te trekken.  Wij kunnen in 2021 met een goed voorstel komen 
en vragen u ons de tijd te geven om dit uit te werken. Natuurlijk is het voor ons geen enkel 
probleem om u op de hoogte te houden van onze voortgang en u te betrekken in het 
proces. De uitvoering van uw maatregel is na afronding van ons lopende proces een 
passende vervolgstap. 

 
Door uw besluit uit te stellen naar 2022 geeft u zowel Vektis als de beroepsorganisaties de tijd 
om adequaat te kunnen reageren op uw voorstel.  
 
Uw brief was voor ons wel aanleiding om meteen goed te kijken, welke therapievormen 
momenteel zijn ondergebracht in prestatiecode 24005.  Dit zijn therapievormen waar geen 
unieke prestatiecode voor bestaat. Als beroepsorganisaties samen, hebben wij geconcludeerd 
dat wij daarom twee aanvragen willen doen voor nieuwe prestatiecodes in 2021, ongeacht of 
24005 wel of niet wordt gehanteerd in 2021. Wij verzoeken u prestatiecodes te overwegen 
voor:  
 
1. Puur Natuurgeneeskundige therapie. 

Therapeuten die een 4- of 5-jarige integraal natuurgeneeskundige opleiding op HBO 
niveau hebben gevolgd. Deze therapeuten zijn natuurgeneeskundig therapeut van beroep 
en kunnen verschillende soorten interventies toepassen. Voor deze therapievorm is een 
eigen beroepscompetentieprofiel aanwezig. 

 
We vragen dan ook een nieuwe prestatiecode aan voor deze therapeuten, die niet kunnen 
worden ondergebracht onder een andere prestatiecode, maar gezien hun brede 
natuurgeneeskundige opleiding wel degelijk een eigen unieke prestatiecode “Puur 
Natuurgeneeskundige therapie” verdienen. 
 
Overigens zijn deze therapeuten er zeer blij mee, dat oneigenlijk gebruik van de 
“vergaarbak” 24005 onmogelijk gaat worden, met de stappen die we hier gezamenlijk aan 
het maken zijn. 
 

2. Massagetherapie.  
Bij de meeste beroepsorganisaties is een massage therapeut bij Vektis ingeschreven onder 
kwalificatiecode 9010 - massage therapie. Een massagetherapeut heeft een meerjarige 
opleiding op HBO niveau gevolgd. De massagetherapeut werkt op lichamelijk én op 
emotioneel niveau en kan werken met verschillende interventies. Ook voor deze 
therapievorm is een eigen beroepscompetentieprofiel aanwezig. 
 
Voor deze groep vragen wij een nieuwe unieke prestatiecode “Massagetherapie” aan.  
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Wij verzoeken u vriendelijk om onze vragen inhoudelijk op korte termijn in behandeling te 
nemen. Het ligt voor de hand dat we u graag de aanvullende informatie verstrekken die u 
wellicht nodig heeft. 
 
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet namens de werkgroep,  
 
Namens de beroepsorganisaties: 
 

    
Karina van der Leeuw  

voorzitter FAGT 
 

Rens van der Hout  
voorzitter LVNT 

 

Chantelle Kompier  
voorzitter MBOG 

Gretha Wouda-Krist 
voorzitter NVST 

 

   

 

Ann Jurriens 
voorzitter NWP 

Sterre Groenendijk 
bestuurslid VBAG 

 

Rob Moeke 
voorzitter VIV 

 

 

 

 
Aangesloten bij en mede namens de koepelorganisaties: 

 
 

  

Boudewijn Gelaudie 
voorzitter RBCZ 

Marja van der Schilt 
voorzitter KAB 
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