
 

Advies voor revisies en consulten  

De extra declaratiecode voor consulten extern is niet door de NZA 

gehonoreerd.  

Argument NZA: “Dit is strijdig met lijn NZa om geen overleg tussen twee specialisten te faciliteren met een 

zorgactiviteit (ZA). Dit punt is besproken in extra toetsoverleg 20/1. Extern consult Pathologie is bedoeld voor 
(telefonische) beoordeling / second opinion van pathologisch onderzoek door een patholoog in een ander 
ziekenhuis. Dit betreft onderlinge dienstverlening. Geen noodzaak om dit in het DBC systeem zichtbaar te 
maken d.m.v. een landelijke ZA, dit kan met een interne code worden gerealiseerd. Op dit punt wordt de 
uitwerking afgewezen.”  

We hebben meerdere malen aangegeven het hier niet mee eens te zijn, maar de NZA blijft bij haar 
standpunt.  

Hoe nu verder met revisies en consulten?  

Revisies:  

Dit betreft coupes die worden opgevraagd door een ziekenhuis die de behandeling van de patiënt 
heeft overgenomen van het ziekenhuis waar de eerste beoordeling van de coupes heeft 
plaatsgevonden. Voor deze patiënt wordt in het 2e

 ziekenhuis een nieuwe DBC geopend. In principe 
kan het 2e

 ziekenhuis opnieuw de beoordelingstijd registreren. De declaratiecode wordt dan in de 
DBC van het 2e ziekenhuis geregistreerd.  

Bijvoorbeeld: in ziekenhuis 1 wordt een pancreasbiopt genomen waarop de diagnose 
pancreascarcinoom wordt gesteld. Conform het nieuwe systeem wordt hiervoor zwaartecategorie 3 
geregistreerd = 19 minuten voor de patholoog in de betreffende DBC geregistreerd. De patiënt wordt 
overgenomen voor operatie in ziekenhuis 2. In dit ziekenhuis wordt een nieuwe DBC geopend en de 
coupes worden opgevraagd en opnieuw door de patholoog beoordeeld. Ook nu kan hiervoor 
zwaartecategorie 3 = 19 minuten voor de patholoog in de betreffende DBC worden geregistreerd. Dit 
laatste gebeurt mogelijk nog niet in alle reviserende ziekenhuizen.  

Consulten:  

Dit betreft coupes die door de patholoog in ziekenhuis 1 ter consult naar een patholoog in ziekenhuis 
2 worden verstuurd. De patiënt blijft in ziekenhuis 1 en er wordt dus geen nieuwe DBC geopend in 
ziekenhuis 2. Ons voorstel is dat de patholoog in ziekenhuis 2 dan een zwaartecategorie code 4 
declareert (=37 minuten).  

Voor alle consulten wordt dan per consult 37 minuten in het consultgevende ziekenhuis 
geregistreerd, zodat de werkbelasting voor de patholoog goed zichtbaar wordt. Deze normtijd wordt 
echter niet in een DBC geregistreerd.  

Advies (op voorstel van de CBB, besluit van bestuur 18-3-2014):   
1. Aangeven aan alle afdelingen dat normtijden voor revisies geregistreerd kunnen worden 

conform het nieuwe tariefsysteem per 1 jan 2015. Dit maakt de werkbelasting voor 
reviserende afdelingen goed zichtbaar en de extra beoordelingstijd wordt goed geregistreerd 
in de DBC methodiek  

2. Alle consultgevende afdelingen te adviseren per 1 jan 2015 voor ieder consult declaratiecode 

ZC 4 te registreren (=37 minuten). Dit maakt de werkbelasting voor consultgevende 

afdelingen goed zichtbaar. Registratie in de DBC methodiek is helaas niet mogelijk. 


