
Waarom geen aparte code voor MDO’s in het nieuwe 

honorariumtariefsysteem  

Inleiding 

Het NVVP bestuur heeft van meerdere pathologen het verzoek gekregen om voor het 

multidisciplinair overleg (MDO) een apart tarief aan de NZA voor te stellen. Gezien de sterke groei in 

het aantal MDO’s van de afgelopen jaren is dit een invoelbaar verzoek. Waarom hebben CBB en 

bestuur hier niet voor gekozen? 

Achtergrond nieuw tariefsysteem 

Doel van het nieuwe tariefsysteem is om zoveel mogelijk recht te doen aan de reële beoordelingstijd. 

Dit was urgent omdat sinds 1 januari 2012 de financiering van de ziekenhuiszorg sterk is gewijzigd 

waarbij zorgverzekeraars zorgproducten (DOT’s) bij ziekenhuizen inkopen en daarbij letten op 

kwaliteit en prijs van het zorgproduct. Het is daarom van belang dat de totale kostprijs van een DOT 

zorgproduct een reële kostprijs is, inclusief aandeel van de pathologie in deze kostprijs en dus ook 

inclusief de MDO tijd.  

Een bijkomend voordeel van dit nieuwe tariefsysteem is dat de onderlinge workload tussen 

pathologen op een veel betere manier vergeleken kan worden. Dit is vooral relevant met het oog op 

de Logex benchmark systematiek die voor de meeste pathologen in vrije vestiging gebruikt wordt, 

maar natuurlijk ook voor de pathologen in dienstverband, waarbij lokale werkafspraken bepaald 

kunnen worden door de totale hoeveelheid aan diagnostiek besteedde normtijd. 

Waarom geen aparte NZA declaratiecode voor MDO’s? 

Een belangrijke reden waarom er geen aparte code voor de MDO’s is, is de eis van de NZA dat het 

nieuwe systeem budgetneutraal ingevoerd moet kunnen worden. De gebruikte systematiek voor het 

rondrekenen van het nieuwe tariefsysteem is gebaseerd op het gemiddelde aantal coupes per 

nieuwe categorie. Op deze manier konden de oude codes relatief simpel worden omgezet worden in 

de nieuwe codes. Dit systeem is daarom zonder veel discussie door de NZA geaccepteerd en maakte 

het ook mogelijk om de impact per afdeling te bepalen en zeer beperkt te houden.  

De MDO’s worden niet consequent uniform geregistreerd en konden daarom dus niet makkelijk in de 

rondrekening worden meegenomen. Een oplossing zou zijn om het aantal MDO’s te schatten, waarbij 

de totale MDO normtijd dan in mindering gebracht had moeten worden over alle categorieën.  Dit 

zou een optie geweest zijn, maar dit zou de rondrekening complex en minder betrouwbaar maken. 

Bovendien is de NZA in principe geen voorstander van codes voor intercollegiaal overleg (zie de 

eerdere discussie over een aparte code voor consulten). 

Kortom, een officiële NZA declaratiecode voor MDO’s was en is niet haalbaar.  

Waarom ook geen extra aparte registratie (geen formele NZA 

declaratiecode)? 

Een andere optie is om MDO’s apart te registreren en dit als normtijd per afdeling te registreren.   

http://www.pathology.nl/images/actueel/Publicaties/Beroepsbelangen/Advies_revisies_en_consulten.pdf
http://www.pathology.nl/images/actueel/Publicaties/Beroepsbelangen/Advies_revisies_en_consulten.pdf


 

 

Indien we dit met alle afdelingen afspreken dan kan LOGEX deze tijd meenemen in het berekenen 

van de normtijd en dit voor de benchmark meenemen. Voor andere specialismen die dit willen 

overweegt LOGEX dit te doen, op voorwaarde dat dit op en betrouwbare manier gemeten kan 

worden.  

Een belangrijk nadeel hiervan is dat deze codes niet in de ziekenhuis DOT registratie terecht komen. 

Een ander nadeel hiervan is dat het systeem er minder duidelijk op wordt. Er ontstaat dan meteen 

discussie over wat je wel en niet als MDO kan registreren. Hier zal veel variatie tussen afdelingen 

ontstaan, vergelijkbaar met de eindeloze discussies over wat wel en niet gesplitst moet worden en 

wat de definitie is van morfometrie. Het nieuwe systeem beoogt aan deze discussie juist een eind te 

maken. Het belangrijkste nadeel is echter dat het MDO niet in de DOT systematiek terecht komt en 

dus ook niet in de totale DOT kostprijstarief meegenomen kan worden. 

Hoe wel om te gaan met MDO’s in het nieuwe tariefsysteem? 

De normtijd voor de zware categorieën (5 en 6) is nu in principe inclusief de tijd voor het MDO. De 

normtijd voor deze categorieën is relatief hoog maar kan met het MDO erbij goed worden 

gerechtvaardigd. In het  nieuwe systeem leidt groei in categorieën 5 en 6 tot toename van de MDO 

normtijd. Dus groei in MDO tijd wordt vertaald in groei in totale normtijd. Indien we vinden dat de 

normtijd voor categorie 5 en 6 onvoldoende is om de tijd voor het MDO te includeren, of dat er 

bijvoorbeeld ook voor categorie 4 MDO tijd bij moet komen dan kan de verhouding tussen de 

normtijden onderling worden aangepast. 

Aparte MDO code leidt niet tot meer normtijd/geld voor de pathologie 

Voor alle specialismen geldt dat specialisten in vrije vestiging met de LOGEX benchmark onderling 

worden vergeleken op de hoeveelheid diagnostiek/zorg die geleverd wordt. Het registreren van MDO 

(in of buiten het tariefsysteem) zal niet leiden tot extra normtijd / geld voor de pathologie ten 

opzichte van andere specialismen. Extra geld voor de pathologie voor de vele MDO’s is in feite alleen 

lokaal te regelen door afspraken hierover binnen de staf te maken. 

Samenvatting 

 Het invoeren van een extra declaratie code voor MDO’s is bij de NZA niet haalbaar. 

 Het registreren van MDO’s voor de pathologie zonder declaratiecode is mogelijk. Dit kan ook 

in de LOGEX benchmark methodiek worden meegenomen. Deze verrichtingen worden echter 

niet geregistreerd in de ziekenhuis DOT systematiek. 

 Het apart registreren van MDO’s leidt niet tot meer normtijd voor de pathologie 

 Het is lastig om betrouwbaar en uniform te MDO’s te registreren indien dit geen formele NZA 

code is.  

 De normtijd voor oncologische preparaten dekt nu in principe ook de tijd die nodig is voor 

het MDO. Op deze manier wordt het MDO ook in de DOT verrichtingen meegenomen 



 Normtijden tussen de verschillende zwaartecategorieën kunnen ieder jaar onderling worden 

aangepast indien dit nodig is om beter recht te doen aan de tijd die met de MDO’s gemoeid 

is 

 Groei in MDO’s vertaald zich in het systeem zoals nu voorgesteld wel in toename van 

verrichtingen in de zware categorieën en dus in toename van de totale pathologie normtijd 

Conclusie 

Een aparte NZA code voor MDO’s is onhaalbaar. Het apart registreren van MDO’s is mogelijk maar 

heeft grote nadelen. De beoogde voordelen: MDO tijd zichtbaar maken en toename van MDO’s laten 

vertalen in groei in totale normtijd voor de pathologie worden beiden niet bereikt, omdat de MDO 

tijd niet vertaald wordt in de DOT registratie en de totale normtijd voor de pathologie niet toeneemt. 

In het huidige voorstel dat per 1 jan 2015 ingaat, vertaalt groei in MDO’s zich in principe in gelijke 

toename van de zware categorieën. Groei van MDO’s is in het nieuwe systeem zoals het nu is 

voorgesteld, is wel zichtbaar in de DOT registratie en vertaalt zich in het nieuwe systeem wel in groei 

in totale normtijd. Bovendien is het mogelijk om jaarlijks de onderlinge normtijden tussen de 

zwaartecategorieën aan te passen indien de MDO tijd nu onvoldoende in de zwaardere categorieën 

gedekt wordt.  
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