Toelichting op de overeenkomst “Consultdiensten oncologische zorg Pathologie panels”
met het IKNL.
Overeenkomst NVVP en IKNL
Onlangs heeft het NVVP bestuur overeenstemming bereikt met het IKNL over een
structurele financiering voor diagnostische pathologie panels. In het kort betekent dit dat
er structurele financiering mogelijk wordt gemaakt voor diagnostische pathologie panels
op het gebied van maligne lymfomen, weke delen tumoren, en maligne melanomen. De
regeling gaat dit jaar in. De commissie voor beentumoren en het mesotheliomenpanel
vallen niet onder deze regeling. Het gehele document kan op de NVVP website worden
nagelezen.
Drie typen panels
Inmiddels heeft het IKNL de voorzitters van de bestaande panels en alle
afdelingshoofden al aangeschreven en verzocht aan te geven welke regionale panels en
welke experts in aanmerking komen voor deze betaling. Voor 2012 is uitgegaan van
panels op het gebied van de lymfomen, wekedelen en melanomen, met (op basis van de
bestaande frequentie) een vergoeding per maand of per drie weken.
Uurvergoeding per panel en kosten extra testen
Het IKNL heeft aangegeven alleen een uurvergoeding voor paneldiagnostiek te willen
betalen, en geen vergoeding per casus. Extra verrichtingen zoals immunohistochemie of
moleculaire diagnostiek vallen onder reguliere patiëntenzorg en niet onder de regeling.
Indien nodig moet hiervoor materiaal ter consult worden doorverwezen naar een ander
laboratorium. De CCB zoekt uit hoe de declaratie van deze verrichtingen het best
verwerkt kan worden (ODV). Deze visie wordt door het NVVP bestuur geaccepteerd.
Daarnaast was er bij het IKNL een beperkte financiële ruimte voor het geheel van de
consulentendiensten.
Experts en panels
Het NVVP bestuur heeft getracht de voorwaarden om voor financiering in aanmerking te
komen, zo te formuleren, dat de exacte manier waarop een panel functioneert, zo
flexibel mogelijk is. Vanwege het feit dat het budget beperkt was, is de financiering van
de panels gebaseerd op 2 expert pathologen per panel. Het NVVP bestuur is van
mening dat een groter aantal experts per panel wenselijk is. In dat geval moeten de
inkomsten onder alle panelleden worden gedeeld. Het is dus uitdrukkelijk niet onze wens
dat per panel slechts maximaal 2 pathologen als experts functioneren en de
vacatiegelden onderling verdelen. Ook kan een deel van de inkomsten worden gebruikt
voor administratieve ondersteuning. Dit kan door de leden van een panel in onderling
overleg worden afgesproken.
Criteria voor experts
Criteria om als expert te functioneren hebben wij bewust (nog) niet geformuleerd. Wij
gaan er vanuit dat panels hier prudent mee omgaan en in eerste instantie zelf
beoordelen wie als expert kwalificeert. De gronden waarop iemand als expert
kwalificeert moeten wel worden vastgelegd en worden door IKNL, zo nodig in overleg
met de NVVP beoordeeld. De bevindingen van het panel moeten vanzelfsprekend
worden vastgelegd. Voor IKNL is van belang dat paneldiagnostiek ook kan leiden tot
aangepaste diagnoses en daarmee aangepaste patiëntbehandeling. Zoals gebruikelijk is
bij oncologie besprekingen, kan worden volstaan met het formuleren van een conclusie
of advies. Op deze wijze kan aanzienlijk op administratie worden bespaard.

Panel en workload
Het IKNL is deels uitgegaan van panels zoals die in de oude IK regio’s bestonden
(lymfoom panels en weke delen panels) en deels is gekeken naar andere vormen van
panel diagnostiek. Dit is niet definitief. Wel is voorlopig per panel een gelijke financiering
beschikbaar die geen rekening houdt met eventuele verschillen in ‘workload’ die een
panel te verwerken krijgt. In de toekomst wil de NVVP toe naar een situatie waarbij de
financiering per panel gerelateerd is aan de incidentie van kanker in de regio die naar
een bepaald panel instuurt. Dit is ook de structuur die vermoedelijk voor de oncologische
consultdiensten gaat gelden. Laboratoria zijn dan vrijer om zich aan te sluiten naar een
panel van eigen keuze. Dit zal zeker een rol gaan spelen als de mogelijkheden van
digitale microscopie verder verbeteren. Het totale budget dat beschikbaar is voor
paneldiagnostiek in Nederland blijft echter gelijk.
Panel en patiëntbehandeling
Het NVVP bestuur is van mening dat panel diagnostiek een belangrijke bijdrage levert
aan de kwaliteit van zowel de diagnostiek voor de individuele patiënt, als aan het
diagnostisch niveau van de Nederlandse pathologie. Wij hopen dat deze regeling
hieraan een bijdrage kan leveren. Als wij als pathologen deze structuur succesvol
kunnen invoeren en dat inzichtelijk kunnen maken, geeft dat in de toekomst wellicht
mogelijkheden tot verdere uitbreiding van deze vorm van diagnostiek.
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