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Declaratiebepalingen voor de pathologie (gebaseerd op beleidsregel NZA)  

 

Algemene regels voor declareren: 

Ook in het nieuwe tariefsysteem geldt in principe de regel dat onder één pathologie onderzoek 
wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of 
celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting  worden verwijderd in verband met één 
zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de 1ste en 2e lijn.  

Insturen gecombineerd onderzoek: 

Gecombineerd cytologisch en histologisch onderzoek van één patiënt krijgt aparte declaratiecodes. 
Bijvoorbeeld: bronchusbrush, longspoeling en longbiopt van één patiënt: categorie 3 voor de brush 
samen met de spoeling en apart categorie 3 voor het longbiopt.  

Basisdeclaratiecode (gebaseerd op de 6 nieuwe zwaartecategorieën): 

De basisdeclaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en verkrijgingswijze, zoals 
vastgesteld in bijlage 1. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in 6 
zwaartecategorieën. Deze declaratiecode wordt afgeleid van de Palgavelden “aard materiaal” en 
“verkrijgingswijze” en niet van de palgacodes. De declaratiecode wordt dus bepaald op het moment 
van ontvangst van het materiaal, maar kan achteraf uiteraard worden gecorrigeerd voor autorisatie.   

Hierbij geldt dat per onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, één basis declaratiecode 
geldt, met uitzondering voor maag, dunne darm en colon biopten, waarbij het aantal inzendingen 
bepalend is voor de declaratiecode.  Deze codes komen in de plaats van de 501, 502, 503 en 507 
codes. Deze kunnen voor het honorarium niet meer gedeclareerd worden. 

De zwaarste categorie (ZC 6) is vrijwel uitsluitend voor zware oncologische resecties, waarvan een 
aantal maar in een beperkt aantal ziekenhuizen wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld resectie voor maag, 
slokdarm, pancreas en hoofd/hals tumoren. De normtijd hiervoor is inclusief de tijd voor het 
bespreken tijdens multidisciplinair overleg. 

Het nieuwe tariefsysteem geldt niet voor de het bevolkingsonderzoek naar cervixcarcinoom. 
Hiervoor blijft de oude code gehandhaafd. 

Extra declaratiecodes: 

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, 
een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd.  

Daarnaast moeten de extra moleculaire verrichtingen en andere verrichtingen (puncties, EM) 
conform de huidige methodiek extra gedeclareerd blijven worden. 

NB: Deze regels bepalen op welke manier gedeclareerd moet worden. Het is nog niet zeker of het 
praktisch haalbaar is om verrichtingen met verschillende declaratiecodes onder een nummer te 
declareren.  

 

Aanvullende regels voor specifieke inzendingen: 

Histologie: 

Huid: 

- De declaratiecode voor huiden wordt mede bepaald door de vraagstelling; neoplasie of 
ontsteking. Iedere inzending voor een neoplasie (indien in aparte potjes ingestuurd) krijgt 
één aparte declaratiecode. Ook actinische keratoses en melanocytaire naevi zijn neoplasieën. 



Declaratiebepalingen definitief 
 

2 
 

Meerdere inzendingen met als vraagstelling een ontsteking krijgen één declaratiecode omdat 
het één ziekte betreft.  

- Daarnaast bepaalt de ingreep de declaratiecode. Alleen resecties met als doel de laesie 
radicaal ter verwijderen mogen als resectie gedeclareerd worden. Shave excisies, 
excochleaten en curretages moeten worden beschouwd als biopten. 

- Voorbeeld:  

o 3 shave excisies in het gelaat met 3x als vraagstelling verruca seborrhoica krijgt 3x de 
declaratiecode ZC 1.  

o 4 huidbiopten met als vraagstelling psoriasis krijgen samen één declaratiecode (ZC 3) 

o 2 inzendingen bestaande uit een resectie voor een basaalcelcarcinoom met een extra 
resectierand wegens dubieuze radicaliteit krijgt één declaratiecode (ZC 2), omdat het 
één ziekte (een neoplasie) betreft 

- Voor huidresecties volgens Mohs geldt één declaratiecode per te verwijderen tumor (ZC 4), 
eventueel in combinatie met één extra code voor vriescoupes 

- In het geval van een resectie wegens melanoom (of andere neoplasie) met schildwachtklier 
geldt 1 code per inzending (ZC 5). 

- Deze regels voor de huid gelden ook voor vulva en penisbiopten. 

Weke delen: 

Voor weke delen moet onderscheid gemaakt worden tussen biopten (ZC 3), resecties voor benigne 
laesies (ZC 2) en resecties voor maligne laesies (ZC 6). De laatste categorie geldt uitsluitend voor 
oncologische resecties, dus niet voor resecties voor bijvoorbeeld (atypische) lipomen.  

Dunne darm en colonbiopten: 

Dunne darm en colonbiopten inclusief poliepexcisies worden naar aantal inzendingen (potjes) 
ingedeeld (niet naar het aantal biopten): 

≤ 2 potjes categorie 1; 3 t/m 5 potjes categorie 2; > 5 potjes categorie 3. 

In de toekomst kunnen in protocolmodule voor BVO colon van Palga t/m 10 potjes onder 1 T-
nummer verslagen worden. Bij >10 inzendingen moet een 2e nummer aangemaakt worden. 

Duodenum-, maag- en oesophagusbiopten 

Gecombineerde duodenum-, maag- en oesophagusbiopten bij één patiënt gelijktijdig afgenomen 
krijgen per orgaan een aparte declaratiecode op de volgende manier: 

- Slokdarmbiopten: categorie 2 onafhankelijk van aantal potjes per orgaan 

- Duodenumbiopten: 2 potjes categorie 1; 3-5 potjes categorie 2; > 5 potjes categorie 3 

- Maagbiopten: 2 potjes categorie 1; 3-5 potjes categorie 2; > 5 potjes categorie 3 

 

Cytologie: 

Cytologie wordt als volgt ingedeeld: 

- cat 1: urines en liquoren 

- cat 2: indicatieve cervixcytologie en tepelvochten 

- cat 3: puncties uit solide organen/massa's/tumoren, en pleura-, pericard- en ascitesvocht 

- cat 4: EBUS/ EUS puncties 
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NB1: cervixcytologie in het kader van BVO valt niet in dit tariefsysteem. 

NB2: immuunhistochemie op ingeblokt materiaal of glaasjes krijgt geen aparte code. 


