
Een aangepast tariefsysteem

Waarom en hoe?

(CBB oktober 2012)



Huidige situatie (histologie)

• Het aantal coupes per 

code varieert van 1 tot 

20 en soms nog meer. 

• Het aantal beoordeelde 

coupes heeft geen 

relatie met het 

honorarium

501

503

507

512

Standaard HE’s en 

extra kleuringen

Immuno

Morfometrie

Moleculair complex 

(EGFR etc)

513

514

HPV

FISH / CISH



DOT maligne mamma (2012)
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Voordelen huidig systeem

• Helder systeem

• Makkelijk te automatiseren (koppeling 

verrichting aan code)

• Flexibel, bv wanneer wel of geen morfometrie 

code





Nadeel 1

• Geen relatie met 
workload:
– Naevus = colonresectie voor 

een carcinoom met 
uitgebreide 
lymfklierstagering

– Daadwerkelijke 
beoordelingstijd varieert 
hierbij tussen < 1 minuut en 
45 minuten (zelfde tarief). 

• Honorarium heeft geen 
directe relatie met zwaarte 
van de casemix

Licht zwaar
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Nadeel 2

• Goede kosten baten analyse onmogelijk. 

Medisch contact 2008



Kosten / baten analyse galblaas

Tarief nu: 

Honorarium €

26,60

Directe kosten € 36,18

Indirecte kosten ?

€ 62,78

Reëel Tarief : 

Honorarium (4’)

€ 8,00

Directe kosten € 18,00

Indirecte kosten ?

€ 26,00



Kosten / baten analyse

• Galblaas

• Neuspoliepen

• Appendix

• Abortus materiaal

• Lipomen

• Epidermale cysten

Afname van simpele 

diagnostiek leidt tot 

relatieve toename van 

workload zonder 

compensatie



Nadeel 3

• Diagnostiek met veel toegevoegde waarde wordt 
niet beter gehonoreerd dan diagnostiek met 
weinig toegevoegde waarde. 

• Voorbeeld: 
– Weinig: kleine huidexcisies ingestuurd door huisartsen 

zijn zelden kwaadaardig (vs, naevi, etc). 

– Veel: mammabiopten. Verschil tussen benigne en 
(pre-)maligne met alle consequenties. 

• Resultaat: 
– concurrentie op het binnenhalen van lucratieve 

diagnostiek voor huisartsen en huisartsenlaboratoria



Nadeel 4

• Efficiency wordt niet beloond, extra 

verrichtingen wel:

• Voorbeeld: cervixbiopten met vraagstelling 

dysplasie / carcinoom?. 

– Zonder immuno, lastig en zorgvuldig kijken; 

honorarium 501:  € 26,60 (tijd 5 a 10 minuten)

– Met immuno (p16 en KI-67) sneller te beoordelen. 

Honorarium echter 501 + 503 = € 79,80 (tijd circa 

3 a 4 minuten)



Eindrapport taakgroep

praktijktypering 1999

P.Blok, J.Meyer, F.J.W.ten Kate, 

M.E.F.Prins, T.Jonges, 

E.F.Weltevreden, Sj.Sc.Wagenaar

Hoe?



Conclusies 1999:

• Histologie  onder verdelen in vijf zwaarteklassen, 
conform de systematiek van de A.M.A. (American 
Medical Assosiation)

• Definities van het product “histologie” aan 
passen om zo meer uniformiteit in het 
declaratiepatroon te krijgen 

• Te laten onderzoeken of het PALGA 
coderingssysteem zo aangepast kan worden dat 
automatische declaratie via de diagnosecode 
mogelijk wordt



Voorstel aangepast systeem

• A.M.A. systeem is gebaseerd op een 

combinatie van aard materiaal en type 

ingreep

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5

Appendix Neuspoliepen Mamma biopt Mamma 

lumpexcise

Pancreas 

resectie

naevi Tonsillen Cervix biopt Cervix conus Colon resectie

Vas deferens Galblazen Colon biopt Lever biopt Maag resectie

mucoceles Endometrium 

biopt

Pancreas biopt KNO resectie

Bronchus biopt Lymfklier biopt

Beenmerg biopt



Nu

501

503

507

512

Standaard HE’s en 

extra kleuringen

Immuno

Morfometrie

Moleculair complex

513

514

HPV

FISH / CISH

2014 / 2015

512 Moleculair complex

513

514

HPV

FISH / CISH

Ama 1

Ama 2

Ama 3

Ama 4

Ama 5

vriescoupe

Consult extern

Voorlopig voorstel aangepast systeem, CBB 2012



Kostenneutraal

Aantal maal 
geregistreerd Kostprijs Totale kosten

Normtijd 
(uurtarief    €

127,96)

Totaal 
honorarium Totaal omzet

050501 1.131.439 € 44,29 € 38.113.139 12,5 min € 22.940.455 € 61.053.594

050503 179.570 € 173,32 € 24.958.253 25 min € 7.677.653 € 32.635.906

050507 15.803 € 91,1 € 1.192.590 25 min € 697.968 € 1.890.558

Totaal 1.326.812 € 95.580.060

Totale tijd € 64.263.982 19.027.313 min € 31.316.076

Totale tijd / kosten (DIS data)



honorariumtijd: 19.027.313 minuten

Lab kosten: € 64.263.982,-

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5

10% 25% 40% 10% 5%

voorbeelden

Appendix Neuspoliepen Mamma biopt Mamma lump Pancreas res

naevi Tonsillen Cervix biopt Cervix conus Colon res

Vas deferens Galblazen Colon biopt Lever biopt Maag res

mucoceles Endometrium 

biopt

Pancreas biopt KNO res

Bronchus biopt Lymfklier biopt

Beenmerg 

biopt



Uitgangspunt

• De normtijd per zwaartecategorie moet in het 

aangepaste tariefsysteem een zo reëel 

mogelijke weergave van de daadwerkelijke 

werkbelasting zijn. 



Hoe onderlinge zwaarte bepalen?

• Normtijd verdelen op basis van het 

gemiddelde aantal coupes per categorie 

(artikel Meijer*) ?

• Zoals in de VS?

• Anders?

* Meijer GA et al.:  Activity-based differentiation of pathologists' 

workload in surgical pathology. Virchows Arch. 2009 Jun;454(6):623-8. 



Plan van aanpak (1)

• Het in beeld brengen van de inhomogeniteit 

van de huidige registratie (voor de NZA) 

• Steekproef van representatieve afdelingen 

(perifeer en academisch) de procentuele 

onderverdeling tussen de 5 categorieën 

berekenen. 

• Voor honorarium en kostencomponent (eis 

van de NZA!)



Risico’s

• Draagvlak bij NZA

• Draagvlak in het veld. 

– Mogelijk negatief effect in een aantal centra met 
lichte “casemix”

– Maatregel: goede informatie en mogelijkheid tot 
inspraak via bulletin, website en informatieve 
bijeenkomst

• Toebedelen van nummers moet opnieuw 
worden gedefinieerd



Alternatief?

• Huidig systeem bewaren

• Immuno code opsplitsten in eenvoudig en 

moeilijk tarief (obv aantal immuno’s)

• AMA categorieën voor 501 en immuno 

opsplitsen in 2 of meer categorieën

• Anders? 



Nu

501

503

507

512

Standaard HE’s en 

extra kleuringen

Immuno

Morfometrie

Moleculair complex

513

514

HPV

FISH / CISH

2014 / 2015

512 Moleculair complex

513

514

HPV

FISH / CISH

Ama 1

Ama 2

Ama 3

Ama 4

Ama 5

vriescoupe

Consult extern

Voorlopig voorstel aangepast systeem, CBB 2012



Hoe nu

• Offerte voor berekening gevraagd bij Logex en 

DBC-onderhoud (R&D)

• Aanleveren analyse resultaten bij DBC-

onderhoud (jan / feb 2013)

• Nadere doorrekening bevindingen door DBC-

onderhoud (mrt 2013) op basis van de 

landelijke PALGA database

• Go / no go waarschijnlijk maart 2013



Een aangepast tariefsysteem

Waarom en hoe?

(CBB oktober 2012)


