Veel gestelde vragen ordertarief en afname
patiëntmateriaal
Inleiding
Naar aanleiding van de circulaire Vaststelling beleidsregel
Eerstelijnsdiagnostiek, formulieren 2012-2014 aanpassingen regelgeving
met kenmerk CI/13/47C van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) van 20
november 2013 inzake nieuwe prestaties ordertarief zijn er een aantal
onduidelijkheden ontstaan die we hopen met deze publicatie weg te
nemen.
Om de onduidelijkheden helemaal weg te nemen, worden de
prestatieomschrijvingen voor beide ordertarieven (079989 en 079991)
in de beleidsregel eerstelijnsdiagnostiek (BR/CU-2079) en in de
beleidsregel medisch specialistische zorg (BR/CU-2111) aangepast per 1
juni 2014. Deze wijzigingen worden tegelijk doorgevoerd met de overige
aanpassingen in de DOT lijst.
Deze publicatie vervangt de eerder opgestelde vraag & antwoord
publicatie naar aanleiding van vragen die we hebben ontvangen na het
publiceren van de circulaire inzake het stopzetten van vergoedingen aan
huisartsen door huisartsen/ziekenhuislaboratoria van 9 november 2007.
Mochten er onverhoopt toch vragen onbeantwoord blijven, dan kunt u
deze vragen mailen naar het volgende e -mailadres: vragencure@nza.nl.
Vraag & Antwoord
Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen het ordertarief
inclusief en het ordertarief exclusief afname?
Het ordertarief exclusief afname is per 2014 toegevoegd aan de
prestatielijst om dubbele bekostiging van bloedafname te voorkomen.
Het is niet langer mogelijk dat zowel de huisarts (via een consult) als het
laboratorium (via het ordertarief) geld ontvangt voor de bloedafname.
Wat is het verschil tussen het ordertarief inclusief afname en het
ordertarief exclusief afname patiëntmateriaal?
Het ordertarief exclusief afname patiëntmateriaal (079989) geldt als het
gaat om analyse van bloed zonder dat het laboratorium het bloed zelf
afneemt. Dit om dubbele bekostiging van bloedafname (zowel door
huisarts via een consult en het laboratorium via het ordertarief) tegen te
gaan.
Het ordertarief klinisch-chemisch en microbiologische
laboratoriumonderzoeken (079991) mag in rekening worden gebracht bij
bloedanalyse inclusief bloedafname of bij aanname van overig
patiëntmateriaal. Dit ordertarief mag dus alleen nie t in rekening worden
gebracht bij aanname van bloed waarbij er geen bloedafname heeft
plaatsgevonden.
Vragen vanuit de praktijk:
1.Een huisarts, dan wel diens assistent, prikt zelf in de tijdsduur
van het eerste consult. Dit materiaal wordt vervolgens verzonden
naar het laboratorium.
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
Er kan een consulttarief door de huisarts in rekening worden gebracht
aan de patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar (ook als de
assistent prikt). In deze situatie kan geen apart tarief (consult) voor het
prikken van bloed in rekening worden gebracht.
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Het laboratorium kan het ordertarief exclusief bloedafname
(prestatiecode 079989) in rekening brengen aan de patiënt dan wel
diens ziektekostenverzekeraar.
Er dient in deze situatie geen vergoeding plaats te vinden door het
laboratorium aan de huisarts voor het bloedprikken.
2. Een huisarts prikt zelf dan wel de assistent op een ander
moment dan gedurende eerste consult (bijvoorbeeld indien een
aparte prikochtend wordt georganiseerd). Dit materiaal wordt
verzonden naar het laboratorium.
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
Er kan een consulttarief door de huisarts in rekening worden gebracht
aan de patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar (ook als de
assistent prikt). Ook kan een tweede consult gedeclareerd worden op het
moment dat de patiënt moet terugkomen voor het prikken van bloed
door de huisarts dan wel diens assistent (bijvoorbeeld op een daartoe
georganiseerde ochtend).
Het laboratorium kan het ordertarief exclusief bloedafname
(prestatiecode 079989) in rekening brengen aan de patiënt dan wel
diens ziektekostenverzekeraar.
Er dient in deze situatie geen vergoeding plaats te vinden door het
laboratorium aan de huisarts voor het bloedprikken.
3. Een huisarts verwijst voor het prikken de patiënt door naar
een laboratorium en het laboratorium verzorgt de bloedafname in
het laboratorium of bij een prikpunt.
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
Het laboratorium kan het ordertarief klinisch-chemisch en
microbiologische laboratoriumonderzoeken (prestatiecode 079991) in
rekening brengen aan patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar.
Het laboratorium betaalt werkelijke huurkosten aan de locatie waar
wordt geprikt (prikpunt).
De huisarts brengt, anders dan het eerste consult, niets in rekening.
Er dient in deze situatie geen vergoeding plaats te vinden door het
laboratorium aan de huisarts voor het bloedprikken.
4. Het laboratorium huurt een ruimte bij de huisarts en maakt
voor het prikken gebruik van een eigen prikker;
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
Het laboratorium kan het ordertarief klinisch-chemisch en
microbiologische laboratoriumonderzoeken (prestatiecode 079991) in
rekening brengen aan patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar.
Ook kan een vergoeding voor de werkelijke, marktconforme huurkosten
worden betaald aan de huisarts, indien het laboratorium bij de huisarts
een ruimte huurt en daar een eigen prikker laat prikken.
Zowel een huisarts als een laboratorium krijgt een vergoeding voor
praktijkkosten (waaronder een vergoeding voor de huur van het gebouw
waarin is gehuisvest) verdisconteerd in de tarieven. Om deze reden
vormt de huur van een gebouw dan ook een onderdeel van een
zorgprestatie. In beginsel dient een zorgaanbieder de gebouwkosten
hiervan te kunnen voldoen. Indien een zorgaanbieder echter een ruimte
‘over’ heeft dan wel om andere reden een ruimte ter beschikking stelt
aan een andere zorgaanbieder kan hiervoor een vergoeding gevraagd
worden. Op dat moment wordt door de verhurende zorgaanbieder
immers geen prestaties gedeclareerd die de verhuurde ruimte zouden
bekostigen. Van dubbele bekostiging is dan ook geen sprake. De NZa
stelt zich op het standpunt dat de huur gelet op het hiervoor gestelde
een marktconforme huur dient te zijn.

Kenmerk

Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.
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Kenmerk

5. Het laboratorium gebruikt ruimte bij huisarts en maakt gebruik Fout! Verwijzingsbron
van de huisartsassistent door deze (deels) in dienst te nemen.
niet gevonden.
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
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neemt voor een paar uur, kan het laboratorium het ordertarief klinischchemisch en microbiologische laboratoriumonderzoeken (prestatiecode
079991) in rekening brengen aan patiënt dan wel diens
ziektekostenverzekeraar.
Er kan dan geen consult meer gedeclareerd worden door de huisarts. De
assistent krijgt in deze situatie loonkosten betaald door het laboratorium.
Voor wat betreft de vergoeding van huurkosten wordt in deze situatie
verwezen naar het gestelde onder punt 4.
6. De patiënt krijgt afnamemateriaal (potjes etc.) van de huisarts
en levert dit met patiëntmateriaal (urine, feces, etc.) in bij een
laboratorium.
 Wat mag er in rekening worden gebracht?
Als de huisarts de aanvrager is van het onderzoek, kan er een
consulttarief door de huisarts in rekening worden gebracht aan de
patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar. Voor het aanvragen van
het onderzoek en het leveren van afnamemateriaal mag bij elkaar 1
consult in rekening worden gebracht.
Het laboratorium kan het ordertarief klinisch-chemisch en
microbiologische laboratoriumonderzoeken (prestatiecode 079991) in
rekening brengen aan de patiënt dan wel diens ziektekostenverzekeraar.
Er dient in deze situatie geen vergoeding plaats te vinden door het
laboratorium aan de huisarts voor het afnemen van patiëntmateriaal.
Afsluiting
De NZa stelt het belang van de consument voorop en vindt het dan ook
een gewenste ontwikkeling dat een patiënt direct en afdoende geholpen
wordt. Het is echter aan de zorgaanbieder zelf om een patiëntvriendelijke
en doelmatige methode te ontwikkelen voor bloedafname. Indien dit
inhoudt dat de patiënt voor een bloedafname doorverwezen wordt naar
een laboratorium of moet terugkomen op een bepaald ‘prikspreekuur’
kan hiervoor op de bovenvermelde wijze een vergoeding voor worden
ontvangen.

