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Aanpassingen nieuw honorariumdeclaratiesysteem (februari 2015) 

Inleiding 

Per 1 januari 2015 is het nieuwe declaratiesysteem ingevoerd.  Dit nieuwe systeem is 
gebaseerd op combinatie aard materiaal en verkrijgingswijze. In uitzonderingsgevallen wordt 
de zwaartecategorie ook gebaseerd op klinische informatie zoals bij huid, lever en 
nierbiopten waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen biopten met als vraagstelling 
ontsteking en biopten met als vraagstelling neoplasie. Verder belangrijke punten: 

 De onderlinge verhouding tussen de 6 zwaartecategorieën is gebaseerd op: 
- Het aantal verrichtingen (coupes / preparaten / extra bepalingen) per categorie 
- Moeilijkheidsgraad van de vraagstelling. Een aantal biopten, bijvoorbeeld lever en 

nierbiopten zijn hierdoor in een hogere zwaartecategorie geplaatst 

 Indicatieve cervixcytologie is inmiddels ondergebracht bij zwaartecategorie 1 

 Voor vriescoupes is een aparte declaratiecode ingevoerd  

 Revisies kunnen conform de reguliere diagnostiek worden gedeclareerd, omdat hiervoor 
in het revisie-gevende ziekenhuis een nieuwe DOT is geopend 

 Er is geen aparte declaratiecode voor consulten. Voor het toch registreren van de 
consulten is afgesproken declaratiecode conform zwaartecategorie 4 te declareren. 
Omdat voor deze patiënten in het consultgevende ziekenhuis geen DOT is geopende 
wordt deze beoordelingstijd niet geregistreerd 

 De oude codes 501, 502, 503 en 507 zijn niet meer declarabel voor het honorarium 

 Het nieuwe systeem is niet bedoeld voor het berekenen van een kostprijstarief binnen 
de ziekenhuiszorg. Voor deze kostprijzen kunnen de oude code 501, 502, 503 en 507 wel  
gebruikt blijven worden voor intern gebruik en voor contractafspraken met externe 
aanvragers.  

 Aan de overige codes (505, 506, 508, 509, 510, 512, 513 en 514) verandert niets. Deze 
moeten op de huidige manier gebruikt blijven worden. 

 De NZA stelt per 1 jan 2015 géén maximumtarieven meer vast voor de 
honorariumcomponent. Het honorarium moet daarom onderhandeld worden met de 
ziekenhuizen 

 De NZA stelt uitsluitend nog tarieven vast voor de 1ste lijn zorg (huisartsen). En dit betreft 
uitsluitend maximum integrale tarieven voor de 1ste lijn. Hier wordt géén onderscheid 
gemaakt tussen kostencomponent en honorariumcomponent. Ook voor de 1ste lijn dient 
daarom  het honorarium onderhandeld te worden met de aanbiedende partij. 

Invoeren van correcte declaratieregels 

De pathologen zijn verantwoordelijk voor het correct declareren. De software leveranciers 
hebben hiervoor de software aangepast (DT; leverancier van o.a. UDPS, Finalist; leverancier 
van LMS en Sysmex). De declaratie algoritmes zijn aangepast aan de instructies voor 
declareren (zie bijlage). De algoritmes worden nog geëvalueerd en de verwachting is dat er 
nog (hopelijk beperkte) aanpassingen volgen.  

In een aantal gevallen zal niet direct duidelijk zijn in welke categorie een inzending 
thuishoort. Ook in dit geval is de patholoog verantwoordelijk voor het kiezen van de best 
passende categorie. Het wordt sterk geadviseerd dat alle afdelingen hiervoor een standaard 
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procedure opstellen. Dit helpt discussies met zorgverzekeraars, externe inzenders, de NZA 
en accountants te voorkomen. 

Normtijd per zwaartecategorie 

De rondrekening resulteerde in onderstaande normtijden. Deze normtijden zijn inclusief de 
tijd die nodig is voor multidisciplinair overleg (zie eerdere discussie). Deze normtijden 
worden gebruikt voor bepaling van de integrale tarieven voor de 1ste lijn (huisartsen) en 
worden door Logex gebruikt voor het bepalen van werklast benchmark voor pathologen. 

 

Tabel 1: normtijd in minuten per zwaartecategorie en maximale integrale tarieven voor de 
huisartsen 

Categorie (code) 
Normtijd in 

minuten 
Integraal maximum 

tarief voor huisartsen# % onderzoeken % normtijd  

1 (050516) 7,7 € 57,25 39% 18% 

2 (050517) 15 € 113,94 30% 27% 

3 (050518) 20 € 145,86 21% 24% 

4 (050519) 38 Nvt 4% 10% 

5 (050520) 54 Nvt 4% 13% 

6 (050521) 86 Nvt 2% 9% 

# Huisartsendiagnostiek valt buiten zwaartecategorieën 4, 5 en 6. Het betreft een integraal 
tarief. Er wordt geen onderverdeling gemaakt tussen kostprijstarief en honorariumtarief 

Impact 

Het effect op de totale normtijd voor vrijgevestigde praktijken is in principe nul (omdat het 
totale aantal minuten door de manier van rondrekenen niet is niet veranderd).  

Voor wat betreft de totale honorariumtijd heeft het nieuwe systeem een negatieve impact 
op het honorarium voor de 1ste lijndiagnostiek. Deze negatieve impact was voorzien maar is 
door de gebruikte methodiek beperkt gebleven. Voor wat betreft het kostentarief is de 
impact in principe nul omdat bij het bepalen van de integrale kostprijzen voor de 1ste lijn het 
kostprijsgedeelte budgetneutraal is rondgerekend. 

Qua effecten op honorariumtijd is met Logex afgesproken dat zij na kwartaal 1 een 1ste  
impact analyse zullen doen. Indien hier onverwachte bevindingen uit komen zal na analyse 
van de oorzaak worden overwogen het systeem (indien mogelijk) aan te passen.  

De NZA zal monitoren wat de impact van het nieuwe systeem is op het totale budget voor de 
1ste lijn. Ook hierop zal eventueel bijgestuurd kunnen worden. 

 

Toekomst 

 Inventariseren van problemen bij implementatie en zoeken naar oplossingen i.o.m. de 
softwareleveranciers. 
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 Inventariseren van onduidelijkheden of onvolkomenheden in het tariefsysteem. Op basis 
hiervan zal de CBB met voorstellen komen voor aanpassingen. Inventarisatie gebeurt o.a. 
middels het NVVP forum (zie link). 

 Opnemen van de declaratiecodes in de landelijke Palga database voor het monitoren van 
de totale werklast van pathologen. Deze data kunnen o.a. worden gebruikt voor 
Manpower analyses. 

Bijlagen: 

Tabel (versie 27) met correctie indicatieve cervix cytologie 

Instructies voor declareren 

Specifieke voorbeelden voor declareren 

Oorspronkelijk voorstel 

Achtergrond geen aparte code voor MDO 

Afspraken voor revisies en consulten 


