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Handleiding herijking normtijden 2021 
 
 
De Commissie Beroepsbelangen (CBB) heeft in overleg met het bestuur van de NVVP zich in 
2021 ingezet voor herijking van de normtijden in de zwaartecategorieën 1 t/m 6 (NZA zorgac-
tiviteit 50516 t/m 50521). De verantwoordelijkheid voor herijking van de normtijden ligt pri-
mair bij de wetenschappelijke verenigingen. Idealiter ligt hier een tijdsbestedingsonderzoek 

aan ten grondslag; dit is echter in de praktijk zeer complex en tijdrovend waardoor herijking 
van de bestaande normtijden conform de eerdere bepaling van de normtijden de voorkeur 
heeft gehad. Dit betreft de eerste herijking na de stelselwijziging om te kijken of de registra-
tiesystematiek nog voldoet en of er wijzigingen nodig zijn.  
 

Om onderhavig schrijven in de juiste historische context te plaatsen zijn een tweetal docu-
menten bijgevoegd om de totstandkoming van de systematiek te verduidelijken. Dit zijn 
“Nieuw tariefsysteem voorstel voor DBC NZA versie7.pdf” uit februari 2014 en “Update en 
samenvatting tariefsysteem uit januari 2015.pdf”. Het is hierbij belangrijk in ogenschouw te 
nemen dat het nieuwe tariefsysteem ingaande 2015 tijdsneutraal is ingevoerd ten opzichte 
van het oude tariefsysteem wat weer is gebaseerd op een ouder tijdsbestedingsonderzoek. In 
de oude normtijd zat ook de tijd voor macroscopisch onderzoek en de tijd voor multidiscipli-

nair overleg. In het nieuwe tariefsysteem ingaande 2015 is gesteld dat de hogere normtijden 
in categorie 50519 tot en met 50521 ten opzichte van de oude normtijd en de daling in norm-
tijd in categorie 50516, die hiervoor grotendeels verantwoordelijk was, recht doen aan de 
gestegen MDO-tijd ten opzichte van het oude tijdsbestedingsonderzoek. De CBB is het met 
deze analyse nog steeds eens.  
 
De uitgangspunten bij de vaststelling van de normtijden in 2014 (op basis van data uit 2013, 
effectief in 2015) zijn dus opnieuw toegepast. Kostendrager voor de inzet van pathologen is 
derhalve het aantal glaasjes per onderzoek (routine- en speciale kleuringen waaronder im-
muunhistochemische kleuringen). Multidisciplinair overleg-tijd (MDO-tijd) was destijds en is 
ook nu geïncorporeerd in de normtijden. In de toekomst is het wellicht verstandig om de 
MDO-tijd uit de normtijden te filteren en apart te registreren. De CBB gaat dit nog onder-

zoeken. De CBB adviseert derhalve om een sluitende registratie bij te gaan houden van de 
MDO-tijd (inclusief voorbereiding). Die data zijn belangrijk voor de CBB om in de toekomst de 
werkbelasting van de MDO-tijd te kunnen gaan bepalen. De CBB komt met een voorstel dit 
uniform te registreren. Dit volgt zo spoedig mogelijk. Tussen de zwaartecategorieën is voor-
alsnog niet geschoven met vormen van diagnostiek. Daar kan wel al reden voor zijn maar ook 
dat behoort nu niet tot de uitgangspunten om de vergelijking niet te complex te maken. 
 
 
 

https://pathology.nl/wp-content/uploads/2021/10/Nieuw-tariefsysteem-voorstel-voor-DBC-NZA-versie-7.pdf
https://pathology.nl/wp-content/uploads/2021/10/Update_en_samenvatting_tariefsysteem_jan_2015_2.pdf
https://pathology.nl/wp-content/uploads/2021/10/Update_en_samenvatting_tariefsysteem_jan_2015_2.pdf
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De samenstelling van de dataset betrof in totaal 559.366 onderzoeken uit het gehele jaar 
2019 (vanwege de COVID-19 pandemie is niet gekozen voor 2020) afkomstig van 9 instellin-
gen (2 praktijken universitaire medische centra, 3 praktijken vrije vestiging, 4 praktijken 
dienstverband).   
 
De belangrijkste mutaties sinds 2013 waren: 
 

- De MDO’s zijn nagenoeg verdubbeld en op een plateaufase gekomen in 2017 (aantal 
besproken patiënten en aantal MDO’s). De pathologiepraktijken hebben hiermee vol-
daan aan de SONCOS normen/ richtlijnen maar zijn hiervoor nog veelal niet in tijd ge-
corrigeerd. 

- In 2013/ 2014 waren de MDO’s feitelijk opgenomen in zwaartecategorie 1 t/m 6. 

Vanwege het feit dat op het totaal aantal onderzoeken in zwaartecategorie 1 het per-
centage geïncludeerde patiënten in de MDO’s gering is, is ervoor gekozen de MDO-tijd 
uit zwaartecategorie 1 te halen en deze MDO-tijd naar rato te gaan verdelen over ZC 2 
t/m 6. 

- In 2013/2014 betrof de MDO-tijd bij benadering 7% van de patiëntgebonden zorgtijd. 
In 2019 13,8 % van de patiëntgebonden zorgtijd (o.b.v. bronregistratie MDO’s en spe-
cifieke data van twee instellingen) 

- De tabel geeft de verandering van de normtijd aan per zwaartecategorie (export uit de 
LOGEX normtijdentool). 
 

  Normtijd 
2021 (min) 

Normtijd 
2022 (min) 

% normuren bench-
mark 

% aantal  
benchmark 

 

ZC1 50516 7,70 7,99 18,1 41,4  

ZC2 50517 15,00 15,95 21,7 24,8  

ZC3 50518 20,00 27,08 21,3 14,4  

ZC4 50519 38,00 45,15 10,4 4,2  

ZC5 50520 54,00 67,95 9,5 2,5  

ZC6 50521 86,00 99,25 10,3 1,9  

 

- Totale impact: De herijking van de normtijd zorgt voor een totale impact van +13,8% in 
het aantal normuren, met een variatie tussen de +11,72% en de +15,83% (impact ana-
lyse op de tweede lijn).  

o Indien het aantal normuren van een vakgroep evenveel stijgt als de bench-
mark, zal de impact op het norm fte stabiel blijven. Enkel als de normuren 
minder sterk of sterker stijgen dan in de benchmark, zal er een impact zijn op 
het aantal norm fte van de vakgroep. De impact op het aantal norm fte vari-
eert daardoor tussen de -2% en +2% (data geleverd door LOGEX). De CBB vindt 
dit acceptabel.  
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- Ongeveer 50% van de stijging in normtijd wordt bepaald door de stijging in MDO-tijd 
met uitzondering van zwaartecategorie 1 (door ons gefilterd van MDO-tijd) en 50% 
door de toename in complexiteit per casus weergegeven door de toename van het 
aantal glaasjes per casus per zwaartecategorie. 

 
Wat betekent dit nu voor de praktijkvoering?  
We hebben allen gemerkt dat wij als pathologen meer tijd kwijt zijn aan de patiëntenzorg, 

mede door de toegenomen complexiteit van de diagnostiek per casus inclusief predictieve 
bepalingen. Bovenstaande is een onderbouwing daarvan. De tijd die wij kwijt zijn aan onze 
diagnostiek neemt toe. We moeten immers meer glaasjes kijken dan in het verleden. Voor 
niemand is het een verassing dat ook de tijd die wij kwijt zijn aan MDO’s is toegenomen. Ook 
dat is nu onderbouwd. Keerzijde is dat ook in 2013/ 2014 net als nu geen echt tijdsbeste-

dingdsonderzoek is gedaan. Het is dus lastig aan te geven wat een reële workload voor een 
patholoog is. Daarnaast zijn ook onze praktijken door de jaren heen veranderd. Veel praktij-
ken hebben in meer of mindere mate subspecialisatie doorgevoerd. Je mag verwachten dat 
daardoor de efficiëntie toeneemt. Ons werk in de uitsnijkamer is afgenomen door de intrede 
van pathassers. Bovenstaande verschilt, naar aanname, echter nog aanzienlijk per praktijk. 
 
Hoe om te gaan met de toename in normtijden is dus per praktijk maatwerk. Je zou kunnen 

stellen dat voor de eerstelijns diagnostiek er weinig hoeft te veranderen. Immers het betreft 
met name zwaartecategorie 1 en 2, er is geen MDO-tijd, de toename in normtijd is beperkt. 
Gemaakte prijsafspraken of fte-inzet zouden hiervoor stabiel gehouden kunnen worden. Voor 
de tweedelijns diagnostiek ligt dit anders.  Hier is tenminste de toename in MDO-tijd reden 
om te gaan onderhandelen met RvB,s, directies, of MSB’s. Immers deze is niet beïnvloed door 
veranderingen in de praktijk zoals boven geschetst. Aangezien wij de stijging in tijdsbesteding 
voor MDO’s nu op ongeveer 7% hebben gesteld t.o.v. 2013/ 2014 lijkt het redelijk dit om te 
zetten in extra fte. Dus uitgaande van een praktijk van 10 pathologen zou dat 0,7 fte kunnen 
betreffen waarbij dan de resterende 0,7 (totaal ongeveer 14%) fte wordt gecompenseerd 
door toegenomen efficiency/ uitbesteding macroscopie. Dit echter per praktijk uit te werken. 
Praktijken die dus nog geen efficiencyslag hebben gemaakt d.m.v. pathassers en/ of subspeci-
alisatie zouden de gestegen normtijd kunnen kapitaliseren in fte of het gesprek kunnen aan-

gaan om maatregelen te treffen voor efficiencyverbetering.  Het is aangewezen dit in de ko-
mende maanden te bespreken met de daarvoor geijkte gremia. 
 
In dit kader is ook het document “Handreiking kerntaken en werkbelasting klinisch patholoog 
in dienstverband” (zie NVVP website) van belang. Dit zal moeten worden aangepast aan de 
nog te verschijnen “Handreiking FTE model medisch specialisten” van de FMS. De CBB zal 
hierin een uitspaak willen doen, met inachtneming van bovenstaande, over het aantal norm-
minuten dat binnen een 45-urige werkweek (conform AMS CAO) maximaal kan worden be-
steed. Normminuten zijn echter geen klokminuten wat deze exercitie complex maakt 
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Naast een voorstel tot uniforme registratie van MDO’s zoals bovengemeld zal een ander aan-
dachtspunt voor het komende jaar de evaluatie van de normtijd voor casuïstiek binnen de 
zwaartecategorieën zijn.  
 
Namens de CBB, 
 
Peter de Bruin, 

Jan-Willem Leeuwis, 
Rycolt Hamoen, 
Bart Sturm, 
Heleen Doornewaard, 
Nicole Bulkmans 
 


