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Aan : Leden NVVP 
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Onderwerp : 
Toelichting bij NZa document Financiële inbedding moleculaire tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek, categorie B en C, d,d, 13-12-2022 

Bijlage : 
Financiële inbedding moleculaire tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek, categorie B 
en C, d.d. 13-12-2022 (document NZa) 

 
 
Inleiding 
In de ALV van 28 juni 2022 is het Adviesrapport van de multidisciplinaire projectgroep tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek in samenhang met het plan van aanpak van het NVVP bestuur besproken. Het 
rapport geeft een overzicht van het diagnostiek domein van de overlap in tumor- en 
erfelijkheidsdiagnostiek, een begripsbepaling, knelpunt analyse en oplossingsrichtingen met 
handvatten voor toepassing in de praktijk van de zorg.  
 
Door de ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek voor classificatie en therapie predictie is er voor 
de NVVP een nieuw samenwerkingsveld ontstaan. De klinische pathologie en de klinische genetica 
(VKGN), en parallel de KMBP en de Laboratorium Specialist Klinische Genetica (VKGL). De wet en 
regelgeving (WGBO vs WBMV), kwaliteitssystemen, verslaglegging en financiering van de tumor 
respectievelijk erfelijkheidsdiagnostiek zijn verschillend en dit geeft diverse knelpunten in het 
diagnostische overlap gebied. Bovengenoemde Advies projectgroep is een eerste concrete proeve van 
de nieuwe samenwerking. De Advies projectgroep heeft de tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek 
verdeeld in 4 categorieën A t/m D. In het kader van de afstemming en samenwerking zijn voor de NVVP 
de categorieën B en C het meest actueel en relevant.  
 
Samenwerking NVVP, VKGN, VKGL en NVMO 
In opvolging van de Adviesprojectgroep is in januari 2023 een  werkgroep tumor- en erfelijkheids 
diagnostiek ingesteld waarin de NVVP (klinisch pathologen en KMBP), VKGN, VKGL en de NVMO 
participeren. Participatie van de NVMO is heel belangrijk omdat hiermee de gehele zorgketen is 
vertegenwoordigd. De werkgroep begeleidt de implementatie van de adviezen en wordt ondersteund 
door de besturen van de betrokken verenigingen.  
 
De voor tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek benodigde expertise behoort niet zonder meer tot het 
standaard kennispakket van de KMBP, i.i.g. niet voor de categorieën B en C. Bij het uitvoeren van deze 
diagnostiek door pathologie laboratoria is daarom samenwerking en kennis delen nodig en gewenst. 
In opvolging van de Adviesprojectgroep is om deze reden een KMBP toegetreden tot de Werkgroep 
Klinische Oncogenetica (WKO) van de VKGN. Voor pathologie laboratoria die deel uitmaken van 
universitaire centra met een afdeling klinische genetica is dit makkelijker te organiseren en 
onderhouden dan voor niet-UMC pathologie laboratoria. De sectie KMEP heeft een oriënterend 
onderzoek verricht onder de niet-UMC afdelingen of organisaties Pathologie die moleculaire 
diagnostiek verrichten om na te gaan welke laboratoria in aanmerking willen of kunnen komen voor 
deze diagnostiek. Dit zijn op het moment 3 à 4 pathologie laboratoria. Het NVVP bestuur heeft er voor 
gekozen om in de eerste stappen op weg naar samenwerking in tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek in 
te zetten op de categorie B diagnostiek. De werkgroep tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek zal in een 
pilot nagaan hoe inhoud en vorm te geven aan een bestendige samenwerking van een UMC/AvL 
klinische genetica afdeling en een niet-UMC afdeling binnen een pathologie netwerk. De pilot moet 
leiden tot een concept SLA dat kan dienen als een model binnen een pathologie netwerk. 
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Bekostiging van moleculaire tumor- en erfelijkheidsdiagnostiek 
De verschillen in wettelijke regeling van pathologie (WGBO) en erfelijkheidsdiagnostiek (WBMV) 
betekent ook een verschil in financieringssystematiek. De pathologie diagnostiek wordt vergoed uit 
het budget van de zorgverzekeraars en de erfelijkheidsdiagnostiek uit de algemene middelen van VWS. 
De diagnosecodes en betaaltitels verschillen derhalve. Tot voor kort had ieder universitair centrum 
onderlinge afspraken tussen pathologie, klinische genetica of derden over de bekostiging van 
diagnostiek op dit overlap gebied.  
 
In de opvolging van het Adviesrapport is een ad hoc werkgroep samengesteld om dit knelpunt voor de 
UMC’s en mutatis mutandis ook voor de niet-UMC laboratoria op te lossen. In de werkgroep 
participeerden vertegenwoordigers van de NVVP, VKGN, VKGL, ZN, NZa en het ZIN. In de periode mei 
– november 2022 is de werkgroep 7x bij elkaar geweest en dit heeft geresulteerd in het document 
“Financiële inbedding moleculaire tumor en erfelijkheidsdiagnostiek, categorie B en C, d.d. 13-12-
2022” (bijlage). 
 
Het belang van dit document is dat het duidelijkheid verschaft aan de zorgaanbieders 
(ziekenhuizen/inkoop, laboratoria pathologie en genetica), de zorgvragers (oncologen), 
zorgverzekeraars en NZa over het type diagnostiek, de indicatiestellingen en de organisatie van deze 
zorg. Door middel van flowcharts en casus beschrijvingen is toegelicht hoe in concrete situaties de 
financiële inbedding moet worden geïnterpreteerd. Het verdere beheer van het document valt onder 
de bovengenoemde werkgroep tumor- en erfelijkheidsonderzoek. De NVVP draagt zorg voor de juiste 
afstemming van dit document in het ZIN tranche 2 traject. 
 
Vervolg traject 
Via de werkgroep tumor- en erfelijkheidsonderzoek houdt het bestuur de leden op de hoogte van de 
voortgang van dit samenwerkingstraject. Het document “Financiële inbedding …” is een dynamisch 
document beheerd door de werkgroep en zal periodiek worden geëvalueerd. Input van betrokken 
leden of afdelingen pathologie  is welkom. 
 


