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Factsheet
Financiering van Covid-19 diagnostiek middels SARS-CoV-2 PCR
Tarieven
Medisch microbiologische laboratoria verrichten Covid PCR-diagnostiek voor de GGD, naast de
diagnostiek die zij uitvoeren voor de patiënten in de instelling(en) waar ze aan verbonden zijn en
daarbuiten. Voor de diagnostiek voor de GGD gelden landelijke all-in maximumtarieven vastgesteld
door het ministerie van VWS (link). Sinds 1 juni 2020 is dit €65,- per afgenomen test. Dit is een
integraal tarief van alle kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de diagnostiek (zoals kosten
van afnamematerialen, transport, testmaterialen en personeel, laboratoriumruimte, apparatuur,
logistieke-, administratieve en ICT-kosten) en honorarium voor de arts-microbioloog, zonder een
verdere onderverdeling.
De verrichtingen voor de GGD vallen onder de zorg die niet verzekerd is door de Diagnose
Behandeling Combinatie (DBC). Declaraties worden gedaan door de zorginstelling (het ziekenhuis of
een zelfstandige laboratoriuminstelling) en niet door artsen-microbioloog. Het declaratietarief is
niet afhankelijk van het al dan niet verbonden zijn van artsen-microbioloog aan de instelling.

DBC-verzekerde zorg en niet-DBC-verzekerde zorg
DBC-verzekerde zorg
Medisch microbiologische laboratoria doen verrichtingen voor ziekenhuizen en zorgpartijen
daarbuiten. Zij hebben daarbij te maken met twee financieringsvormen: voor DBC-verzekerde zorg
(ziekenhuizen) en voor niet-DBC-verzekerde zorg (andere zorgpartijen).
De diagnostische verrichtingen, waaronder Covid-diagnostiek, die worden gedaan voor ziekenhuizen
vallen onder de DBC-verzekerde zorg. Ziekenhuizen declareren geen verrichtingen, maar DBC’s. De
kosten voor laboratoriumverrichtingen maken onderdeel uit van een DBC (link). De DBC-tarieven
zijn integrale tarieven voor zowel kosten als voor het honorarium van alle bij de DBC betrokken
medisch specialismen. Ziekenhuizen maken samen met hun Medisch Specialistische Bedrijven
(MSB’s) afspraken over welk deel van de totale DBC-omzet de totale honorariumlumpsum is voor de
vrijgevestigde medisch specialisten. Het MSB verdeelt deze honorariumlumpsum over de
vrijgevestigd medische specialismen via een vaste systematiek. Medisch specialisten kunnen ook in
loondienst van het ziekenhuis zijn aangesteld en werken dan voor een vast salaris.
Omdat de reguliere zorg door de Covid-pandemie onder druk is komen te staan is er een
aanzienlijke afname van DBC-verzekerde zorg (link). Ziekenhuizen kennen daardoor een aanzienlijk
omzetverlies in 2020. Dientengevolge daalt ook de honorariumlumpsum van de MSB’s. Als gevolg
hiervan zal ook het honorarium van vrijgevestigd artsen-microbioloog voor DBC-verzekerde zorg
dalen. Ziekenhuizen zijn met verzekeraars voor 2020 een compensatie voor het DBC-omzetverlies
overeengekomen (link). Het ziekenhuis maakt met de MSB’s vervolgens afspraken over compensatie
van de daling van de honorariumbudget. MSB’s moeten vervolgens beslissen hoe deze compensatie
doorwerkt voor de afzonderlijke specialismen.
Niet-DBC-verzekerde zorg
Naast werkzaamheden in het kader van DBC-verzekerde ziekenhuiszorg doen veel laboratoria ook
diagnostiek voor andere zorgpartijen zoals huisartsen en verpleeghuizen. Zo zijn er huisartsenlabs
die alleen werkzaamheden doen voor niet-DBC-verzekerde zorg. Voor deze verrichtingen wordt per
verrichting gedeclareerd. De tariefcodes die gehanteerd moeten worden voor deze werkzaamheden
zijn afkomstig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vallen onder de lijst ‘overige
zorgproducten’ (OZP) (link). Ook deze tarieven zijn integraal.
Daarnaast wordt diagnostiek uitgevoerd in het kader van publieke gezondheidszorg, welke niet
wordt vergoed door de verzekeraar maar door de Rijksoverheid. In geval van een vrijgevestigde

arts-microbioloog wordt in lokaal overleg de honorariumcomponent van niet-DBC-verzekerde
zorgwerkzaamheden overeengekomen met de betreffende zorginstelling.
Onder de niet-DBC-verzekerde zorg valt ook de GGD-Covid-diagnostiek. De kosten voor de GGDCovid-diagnostiek worden niet vergoed door de verzekeraars maar door de Rijksoverheid. Hiervoor
geldt momenteel wel een maximumtarief, namelijk €65,- per afgenomen test. Declaraties worden
gedaan door de zorginstelling (het ziekenhuis of een zelfstandige laboratoriuminstelling). Ook over
de honorariumcomponent van deze diagnostiek moet lokaal worden overlegd tussen zorginstelling
en de vrijgevestigde arts-microbioloog.

Werkzaamheden en honorering van artsen-microbioloog
Een deel van de artsen-microbioloog is in dienst van de zorginstelling en ontvangt een vast salaris,
andere artsen-microbioloog zijn vrijgevestigd (meestal in een maatschap). Vrijgevestigde artsenmicrobioloog ontvangen honorarium voor DBC-verzekerde zorg en niet-DBC verzekerde zorg en
maken hiertoe lokaal afspraken met instellingen en het MSB.
Artsen-microbioloog zijn binnen de ziekenhuizen verantwoordelijk voor diagnostiek, consultatie,
infectiepreventie en de organisatie van het laboratorium en de diagnostische keten. Door hun
centrale rol in de aanpak van de Covid-crisis in de ziekenhuizen was 2020 voor artsen-microbioloog
een bovengemiddeld druk jaar. De honorering van de artsen-microbioloog is echter gekoppeld aan
de DBC-productie van het ziekenhuis, die in 2020 beduidend lager uitvalt. Zonder
compensatiemaatregelen zouden artsen-microbioloog daarom voor hun ziekenhuiswerk beduidend
minder honorarium krijgen over 2020 terwijl de werklast niet is gedaald, maar juist is gestegen. Dit
geldt trouwens ook voor een aantal andere medisch specialismen. Daarnaast is de werklast van de
artsen-microbioloog aanzienlijk verhoogd door de werkzaamheden ten behoeve van de Coviddiagnostiek voor de GGD’en sinds 1 juni.
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