
1 
 

Toelichting nieuw honorariumtariefsysteem (februari 2014) 

1. Inleiding 

Sinds 1 januari 2012 is de financiering van de ziekenhuiszorg sterk gewijzigd. De bedoeling van dit 
nieuwe systeem is dat de 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. Voor wat betreft de pathologie is dat nu niet 
het geval. Het is hierbij belangrijk om onderscheid te maken tussen het honorarium en het 
kostprijsgedeelte die samen de totale pathologiekosten in een DOT product bepalen. 

1.1. Honorarium: 

De NZA stelt voor het honorarium maximumtarieven vast. In het huidige systeem is er maar een zeer 
beperkte relatie tussen beoordelingstijd en deze tarieven. Zo wordt complexe diagnostiek met veel 
toegevoegde waarde (bv. mammaresecties) relatief slecht gehonoreerd, terwijl eenvoudige 
diagnostiek met weinig toegevoegde waarde (bv. neuspoliepen) relatief goed gehonoreerd wordt. 
Deze situatie moet gecorrigeerd worden om goed op DOTprijzen te kunnen onderhandelen. 

Door bovenstaande veranderingen in financiering van de ziekenhuiszorg zal ook scherper gekeken 
worden of pathologiediagnostiek wel geïndiceerd is en kan onder financiële druk gekozen worden 
om onderzoeken met weinig toegevoegde diagnostische waarde (bv. galblaasresecties) niet meer uit 
te voeren. Door het huidige eenheidstariefsysteem zal deze verschuiving van eenvoudige naar meer 
complexe diagnostiek niet tot uiting komen in de tarieven, terwijl de beoordelingstijd zal toenemen. 

1.2. Kostprijstarief voor ziekenhuizen intern en tussen ziekenhuizen onderling; B-segment (95%): 

In tegenstelling tot het honorariumtarief is het kostprijstarief voor het B-segment vrij 
onderhandelbaar binnen ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen onderling (inclusief ZBC’s). In de 
praktijk blijkt daarom vaak (maar niet altijd) het kostprijstarief al wel gedifferentieerd. Hiervoor is 
daarom niet een nieuw tariefsysteem noodzakelijk. In de huidige praktijk worden(maximum) NZA 
tarieven voor de 1ste lijn (zie hieronder) echter ook vaak gebruikt voor kostprijstarief doorberekening 
naar externe ziekenhuizen. In het nieuwe honorariumtariefsysteem is hiermee rekening gehouden. 

1.3. Kostprijstarief voor ziekenhuizen intern en tussen ziekenhuizen onderling; A-segment (5%): 

Voor het A-segment stelt de NZA kostprijstarieven vast. Hiervoor moeten de ziekenhuizen jaarlijks 
hun kostprijzen opgeven waarop dan een vast tarief per DOT binnen het A-segment wordt berekend. 
Deze kostprijstarieven worden niet gepubliceerd en staan los van dit voorstel voor een nieuw 
honorariumtariefsysteem. 

1.4. Kostprijstarief voor de 1ste lijn (alleen huisartsen): 

Voor de 1ste lijn (alleen huisartsen) stelt de NZA wel maximum kostprijstarieven vast. Deze 
kostprijstarieven zijn inmiddels door de NZA voor 2014 herijkt. Overigens betreft dit 
maximumtarieven en wordt in de praktijk vaak met een lager kostprijstarief gewerkt. 

Uiteindelijk moet een nieuw honorariumtariefsysteem goedgekeurd worden door de NZA. De NZA 
wil dat hierbij rekening gehouden wordt met de kostprijstarieven voor de 1ste lijn en zal willen 
voorkomen dat er een ongewenst prijsopdrijvend effect optreedt. Ook moet rekening gehouden 
worden met de ACM (autoriteit consument en markt) die controleert op prijsafspraken. 

1.5. Aan welke eisen moet het nieuwe honorariumtariefsysteem voldoen? 

- Een zo direct mogelijke relatie tussen werkbelasting en normtijd  

- Expertise belonen 

http://www.pathology.nl/beroepsbelangenblog
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- Herkenbaar 

- Relatief simpel en eenduidig 

- Goed uitvoerbaar  

- Efficiënt en innovatief werken belonen 

- Moet budget neutraal zijn 
 

2. Systematiek nieuw honorariumtariefsysteem: 

 Het nieuwe honorariumtariefsysteem is gebaseerd op de combinatie aard materiaal en 
verkrijgingswijze. Dit is conform de AMA (American Medical Association) methodiek en de 
toepasbaarheid hiervan is relatief eenvoudig. Deze methodiek maakt het mogelijk om 
automatisch declaratiecodes af te leiden.  

 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. 

 De indeling in zwaartecategorieën is gebaseerd op:  

 Het aantal verrichtingen (coupes / preparaten / extra bepalingen) per categorie. Eerder (G.A. 
Meijer et al.) is aangetoond dat er een goede correlatie bestaat tussen het aantal coupes en 
de beoordelingstijd 

 Moeilijkheidsgraad van de vraagstelling. Dit is mede gebaseerd op het Engelse systeem. Een 
aantal biopten, bijvoorbeeld lever en nierbiopten zijn hierdoor in een hogere 
zwaartecategorie geplaatst 

 De totale normtijd voor histo- en cytochemie (code 501), indicatieve cervixcytologie (code 502), 
immuno (code 503) en morfometrie (code 507) wordt verdeeld over de 6 nieuwe 
zwaartecategorieën op basis van het totale aantal coupes per zwaartecategorie. Bijvoorbeeld 
voor een beenmergbiopt worden 6 standaard kleuringen verricht en 9 immuno’s, in totaal 15 
verrichtingen. Voor een huidresectie bijvoorbeeld 3 standaard HE coupes. Het relatieve gewicht 
van het beenmergbiopt t.o.v. de huidresectie is dan 5 (15/3). 

 Voor wat betreft het honorariumtarief zijn de codes 501, 502, 503 en 507 niet meer apart 
declarabel. Aan de overige codes (505, 506, 508, 509, 510, 512, 513 en 514) verandert niets. 
Deze moeten op de huidige manier gebruikt blijven worden. 

3. Resultaat schaduwrapportage 

De 1ste analyse begin 2013 toonde enkele tekortkomingen. Daarom is besloten om gedurende 2 
maanden een schaduwrapportage in 8 afdelingen te houden (3 vrijgevestigde praktijken, 3 praktijken 
met loondienst en 2 academische afdelingen) waarbij de diagnostiek geregistreerd wordt volgens de 
huidige codes (501 etc.) en volgens de nieuwe manier in 6 zwaartecategorieën. In de eerdere analyse 
begin 2013 bleek dat de steekproef van toen 6 afdelingen in vergelijking met de landelijke Palga 
database zeer goed representatief was.  

De indeling in 6 zwaartecategorieën is als volgt bepaald (zie bijgevoegde Excelsheet).  

 Cat 1: eenvoudige huidjes (neoplasie vraagstelling) en o.a. neuspoliepen en galblazen. Ook urines 
en liquores vallen in deze categorie.  

 Cat 2: De meeste biopten, o.a. cervix, larynx, vagina, mond, slokdarm, en endometrium, en 
huidresecties. Ook de indicatieve cervixcytologie en tepelvochten.  NB: Voor multipele biopten 
uit maag, duodenum, dunne darm en colon is de categorie indeling afhankelijk van het aantal 
inzendingen (potjes). 

http://download.springer.com/static/pdf/591/art%253A10.1007%252Fs00428-009-0768-0.pdf?auth66=1382964577_aca61da79d88fdc9aa212f6279cf4aab&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/591/art%253A10.1007%252Fs00428-009-0768-0.pdf?auth66=1382964577_aca61da79d88fdc9aa212f6279cf4aab&ext=.pdf
http://www.rcpath.org/Resources/RCPath/Migrated%20Resources/Documents/G/G107_GuidelinesStaffingWorkload_Apr12.pdf
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 Cat 3: De meeste naaldbiopten: mamma, long, speekselklier, mediastinum, pancreas, 
peritoneum, ovarium, schildklier. Ook huidbiopten met niet neoplastische vraagstelling. 
Cytologische puncties uit solide organen/massa’s/tumoren zitten in cat 3 evenals pleura-, 
pericard- en ascitesvocht 

 Cat 4: Eenvoudige resecties bv schildklier en lastiger biopten bv lymfklier en prostaat. Voor 
cytologie alleen EBUS/EUS puncties in cat. 4 

 Cat 5: Lastiger biopten vooral beenmerg, lever en nierbiopten en lastiger resecties bv uterus met 
adnexen en mammaresecties zonder (schildwacht)lymfklieren 

 Cat 6: Grote oncologische resecties inclusief colonresecties.  

 Aparte codes voor consulten en vriescoupes, beide met dezelfde normtijd als categorie 4. 

3.1. Normtijd per zwaartecategorie 

De normtijd varieert van 7,5 minuten in cat. 1 tot circa 84 minuten in cat.6 (zie tabel 1). In deze tabel 
wordt de nieuwe berekende normtijd vergeleken met de gemiddelde normtijd op basis van de oude 
codes. Hieruit blijkt dat het nieuwe systeem veel beter differentieert dan het oude systeem tussen 
eenvoudige en complexe diagnostiek (zie ook figuur 1). Deze normtijden lijken goed aan te sluiten bij 
de ervaren werklast voor de patholoog, zeker als je de MDO besprekingen voor de zwaarste 
categorie in beschouwing neemt. 

Tabel 1: per categorie uitgezet oude en nieuwe normtijd in minuten. 

categorie % onderzoeken oude normtijd nieuwe normtijd % normtijd nieuw 

1 33% 13,9 7,5 15% 

2 36% 13,4 15 31% 

3 21% 17,0 19 23% 

4 4% 24,2 37 9% 

5 4% 28,5 53 13% 

6 2% 22,6 84 9% 

 

3.2. Vergelijking met eerdere tussenanalyse 

De getallen in de definitieve analyse wijken licht af van de tijdens de ALV gepresenteerde resultaten. 
Dit komt doordat in de definitieve versie gecorrigeerd is voor het aantal inzendingen conform de 
nieuwe toebedelingsregels (bv. één declaratiecode per huid neoplasie) en doordat de indicatieve 
cervixcytologie (B-nummers) in de berekening is meegenomen (toename van % onderzoeken en 
verdeling normtijd cat 2). De onderlinge verhouding tussen de zwaartecategorieën is vrijwel 
onveranderd. 

Figuur 1: 

Uitgezet zijn de aantallen 
verrichtingen per zwaartecategorie, 
uitgedrukt in percentage van het 
totale aantal verrichtingen (grijze 
balken). De rode lijn is de nieuwe 
berekende normtijd per verrichting 
per zwaartecategorie. De blauwe lijn 
is de gemiddelde oude normtijd per 
nieuwe zwaartecategorie zoals deze 
op de oude manier berekend zou 
worden. 
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3.3. Verschuiving in totale normtijd 

De grote meerderheid van de verrichtingen vallen in categorieën 1, 2 en 3. Er is een verschuiving van 
normtijd van categorie 1 naar categorieën 4, 5 en 6.  

Figuur 2: Aangegeven is totale normtijd per 
categorie (uitgedrukt in %). De toename in normtijd 
in categorie 4, 5 en 6 gaat vrijwel uitsluitend ten 
koste van de normtijd van categorie 1. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Impact 

Het effect op de totale normtijd voor vrijgevestigde praktijken is per definitie nul (omdat het totale 
aantal minuten niet verandert). De maximale negatieve impact voor een afdeling is op basis van deze 
schaduwrapportage (N=8) -1%. Voor de beide academische afdelingen is de voorspellende waarde 
van de impactanalyse beperkt, omdat de schaduwrapportage door de elektronische 
ordercommunicatie niet volledig volgens de nieuwe indeling uitgevoerd kon worden.  

Tabel 3: De impact qua normtijd op de 8 geanalyseerde afdelingen.   

Type organisatie Impact normtijd 

Vrijgevestigd 2% 

Vrijgevestigd -1% 

Vrijgevestigd 0% 

Loondienst 3% 

Loondienst 5% 

Loondienst 11% 

Academisch 34% 

Academisch 33% 

 

Figuur 3: impact op totale normtijd in algemene (links) en academische afdelingen (rechts) 
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3.5. Aparte declaratie code voor vriescoupes  

Vriescoupes komen relatief zelden voor (<1%). De tijdsbesteding hiervan is echter zo groot dat 
vriescoupe diagnostiek als aparte code in een DOT zorgproduct geregistreerd moet worden.  Ook 
hiervoor is de voorgestelde normtijd conform zwaartecategorie 4. Dit voorstel wordt waarschijnlijk 
door de NZA overgenomen. 

3.6. Geen aparte declaratie code voor consulten  

Het huidige systeem voorziet niet in een honorariumtarief voor consulten. Dit betreft diagnostiek 
waarbij de patholoog de casus ter beoordeling naar een externe patholoog stuurt , meestal een 
expert in de academie, omdat het een zeer lastige casus betreft of op verzoek van de patiënt (in het 
kader van een 2nd opinion).  Deze beoordelingstijd wordt nu niet in de DBC systematiek geregistreerd 
en de beoordelingstijd van de consultgever is onzichtbaar.  Een aparte code hiervoor voorziet in deze 
leemte. Het aantal consulten is beperkt (<1%), maar voor een aantal academische pathologen is het 
aantal consulten dat zij geven een belangrijk deel van hun diagnostische werkzaamheden. De 
voorgestelde normtijd is conform zwaartecategorie 4. 

Dit voorstel is helaas uiteindelijk toch niet door de NZA overgenomen, ondanks begrip van DBC en 
NZA voor onze argumenten. Nader bericht van de CBB volgt hierover in een latere nieuwsbrief. 

3.7. Kostprijstarieven voor de 2e lijn (ziekenhuis) diagnostiek 

De NZA stelt geen maximum kostprijstarieven vast voor de ziekenhuisdiagnostiek. In de praktijk 
worden echter de maximum kostprijstarieven voor de 1ste lijn door veel afdelingen ook gebruikt als 
uitgangspunt voor contracten met externe 2e lijn aanvragers. Het loslaten van de huidige 
declaratiecodes heeft als onbedoeld neveneffect dat deze tarieven opnieuw bepaald moeten 
worden.  

Om ernstige problemen qua kostprijstarieven bij invoering van het nieuwe honorariumtariefsysteem 
te voorkomen kan een afdeling ervoor kiezen om voor wat betreft het kostprijstariefgedeelte binnen 
de ziekenhuiszorg de codes 501, 502, 503 en 507 te handhaven. Bijvoorbeeld een mammabiopt met 
immuno krijgt dan zwaartecategorie 3 voor het honorariumtarief en codes 501 en 503 voor de HE en 
immuno kostprijstarief (dus zonder honorariumtariefcomponent). 

3.8. Maximumkostprijstarieven voor 1ste lijn (huisartsen) diagnostiek 

De NZA heeft inmiddels voor 2014 de maximum kostprijstarieven herijkt voor de 1ste lijn diagnostiek. 
Voor de nieuwe zwaartecategorieën moeten ook nieuwe maximumkostprijstarieven voor de 1ste lijn 
worden vastgesteld. Dit zal alleen voor zwaartecategorieën 1, 2 en 3 relevant zijn.  Hiervoor zal de 
NZA bij de ziekenhuizen de kostprijzen opvragen per verrichtingscode en zo opnieuw de 
kostprijstarieven vaststellen (zoals ook nu voor de huidige verrichtingencodes gebeurd is). Dit kan 
alleen achteraf. Voor de overbruggingsperiode zijn tijdelijke maximale kostprijstarieven vastgesteld 
voor de zwaartecategorieën 1, 2 en 3 conform de methodiek die gebruikt is voor de nieuwe 
honorariumtarieven. De tarieven hiervoor zijn echter doorgerekend budgetneutraal voor de 1ste lijn. 
Een eventuele negatieve impact wat betreft de maximum kostprijstarieven voor de 1ste lijn zal 
daarom zeer beperkt of afwezig zijn. 

Tabel 4: Maximum kostprijstarieven voor de 1ste lijn. NB: dit betreft niet de honorariumtarieven.   

Zwaartecategorie Maximum kostprijstarief  voor de 1ste lijn 

1 € 34,05 

2 € 67,73 

3 € 86,76 
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4. Openstaande punten die voor 1 januari 2015 geregeld moeten zijn: 

4.1. Toebedelen van nummers 

Het nieuwe honorariumtariefsysteem probeert het toebedelen van verrichtingen zo eenduidig 
mogelijk te definiëren in de tabel en in een begeleidend document waarin de afspraken worden 
vastgelegd. Deze afspraken zullen worden bekrachtigd door de NZA. Toch zullen er waarschijnlijk 
onduidelijkheden blijven bestaan die we al doende zullen moeten verduidelijken.  De indeling in 
categorieën kan eens per jaar worden aangepast (in overleg met de NZA).  

Overigens hebben afdelingen er zelf belang bij de declaraties kloppend te krijgen omdat anders het 
pathologiegedeelte van een bepaald DOT zorgproduct te hoog of te laag uitvalt. De NVVP heeft 
daarom inmiddels softwareleveranciers gevraagd om software te ontwikkelen die afdelingen kunnen 
gebruiken om de juistheid van de declaraties te controleren. Zie ook code correct declareren. 

4.2. Invoeren van nieuwe zorgactiviteiten in de ziekenhuissystemen 

De ziekenhuizen zijn verplicht nieuwe door de NZA vastgestelde zorgactiviteiten tijdig in hun 
systemen door te voeren. Deze worden via de zorgactiviteitentabel (in te lezen in de ZIS systemen) 
en toelichting daarop beschikbaar gesteld, als onderdeel van de release Rz15a. De instellingen 
worden hierover ook via een gebruikersdocument geïnformeerd, waarin wijziging en motivatie kort 
wordt beschreven (gebruikelijk bij elke release). Daarnaast is het gebruikelijk dat er een zogenaamde 
LOB lijst (lijst ondersteunende activiteiten in het B segment) wordt gepubliceerd, als 
informatieproduct voor een indicatie van de normtijd en tarief van ondersteunende codes (voor 
onderhandeling en integraal tarief).  

NB: We raden aan om de voorwaardes voor declareren te controleren. Bij sommige ziekenhuizen zijn 
mogelijk nog beperkingen op de declaratieregels aanwezig die niet meer nodig zijn en mogelijk 
problemen geven met het nieuwe systeem. Bijvoorbeeld dat niet 2 keer dezelfde declaratiecode bij 
een rapport gedeclareerd kan worden. 

4.3. Invoeren van nieuwe zorgactiviteiten in de afdelingssoftware 

De systemen op de afdelingen zullen moeten worden aangepast aan de nieuw indeling. Bright-one 
zal op korte termijn met een voorstel komen om dit op een inzichtelijke en controleerbare manier in 
U-DPS aan te passen. Ook Finalist is op de hoogte van de gewenste veranderingen. Met Sysmex moet 
nog contact gelegd worden. 

5. Conclusies: 

5.1. Voor wat betreft het honorariumtarief: 

Het nieuwe honorariumtariefsysteem voldoet in belangrijke mate aan de eerder genoemde 
uitgangspunten. De relatie tussen werkbelasting en normtijd is veel beter dan in het huidige systeem 
(zie figuur 1). Het systeem beloont expertise omdat moeilijke biopten in een zwaardere categorie 
zitten. Bovendien vertaalt groei in complexe diagnostiek zich direct in toename van de totale 
normtijd.  

Het nieuwe systeem heeft een negatieve impact op het honorarium voor de 1ste lijndiagnostiek. Deze 
negatieve impact was voorzien maar is door de gebruikte methodiek beperkt gebleven en 
acceptabel.  

Daarnaast beloont het nieuwe systeem efficiency omdat bijvoorbeeld het niet aanvragen van 
immuno’s niet leidt tot minder honorarium. Ook is het systeem in principe relatief simpel, eenduidig 
en goed uitvoerbaar, maar dit laatste zal nog wel mogelijk forse aanpassingen vergen van afdelingen, 
afhankelijk van hoe de afdelingen de declaraties nu hebben geregeld. 

http://www.orde.nl/assets/structured-files/AFB%20%20DOWNL_BEROEPSBELANGEN/DOWNLOADS_BEROEPSBELANGEN/Gedragscode%20Correct%20Declareren.pdf
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5.2. Voor wat betreft de kostprijstarieven: 

Het nieuwe systeem is niet bedoeld voor het berekenen van een kostprijstarief binnen de 
ziekenhuiszorg. Het loslaten van de huidige codes wat betreft het kostprijstarief is daarom een 
complicerende factor die invoering van het nieuwe honorariumtariefsysteem bemoeilijkt.  

Een oplossing hiervoor is dat afdelingen die dit willen ervoor kunnen kiezen om voor wat betreft het 
kostprijstariefgedeelte de codes 501, 502, 503 en 507 te handhaven voor intern gebruik en voor 
contractafspraken met externe aanvragers. Deze codes zullen wel verdwijnen uit de NZA tabellen.  

Maximum kostprijstarieven voor de 1ste lijn worden achteraf door de NZA per nieuwe 
zwaartecategorie vastgesteld. Tot deze nieuwe herijking zijn maximum kostprijstarieven (NB: alleen 
voor de 1ste lijn) vastgesteld conform de methodiek voor het honorarium maar budgetneutraal voor 
de 1ste lijn.  

6. Besluit: 

Het bestuur vindt dat in voldoende mate aan de voorwaarden is voldaan  zoals die zijn gesteld tijdens 
de ALV van november 2013 en zal DBC onderhoud / NZA het volgende verzoeken: 

Honorarium:  

 Het voorgestelde honorariumtariefsysteem met 6 nieuwe zwaartecategorieën per 1 januari 2015 
in te voeren. 

 Daarnaast ook een aparte declaratiecode voor vriescoupes conform zwaartecategorie 4 in te 
voeren.  

 Opnieuw te overwegen een aparte declaratiecode voor consulten extern conform 
zwaartecategorie 4 in te voeren.  

Kostprijstarief voor de 1ste lijn diagnostiek:  

 Opnieuw kostprijstarieven per zwaartecategorie vast te stellen conform de huidige  NZA 
methodiek 

 Totdat deze nieuwe kostprijstarieven kunnen worden vastgesteld tijdelijke maximum 
kostprijstarieven voor de 1ste lijn diagnostiek vast te stellen conform het voorstel budget neutraal 
voor de 1ste lijn. 

NB: De NZA stelt geen kostprijstarieven vast voor ziekenhuizen intern of voor onderlinge 
dienstverlening tussen ziekenhuizen (inclusief ZBC’s) voor het B-segment. Afdelingen kunnen 
hiervoor indien gewenst codes 501, 502, 503 en 507 nog wel (maar uitsluitend) voor het 
kostprijstariefgedeelte blijven gebruiken 

7. Vervolg 

Het voorstel is inmiddels door DBC-onderhoud formeel aan de NZA worden voorgelegd. De NZA 
heeft informeel aangegeven in principe achter de uitgangspunten van het nieuwe systeem te staan, 
maar het voorstel zal in verschillende rondes formeel door de NZA beoordeeld gaan worden.  

 

8. Tot slot: 

We zijn ervan overtuigd dat er in het nieuwe honorariumtariefsysteem een veel betere relatie is 
tussen workload/complexiteit en beloning en we hopen hiermee een belangrijke belemmering voor 
de verdere ontwikkeling van ons vak te hebben weggenomen. 

 

De CBB, mede namens het bestuur 


