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Per 1 september 2011 zijn de honorariumtarieven DOT 2012 vastgesteld 

door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. In dit 

document wordt kort de aanleiding van de tariefberekening en het 

gevolgde proces besproken. In het traject zijn de nodige documenten 

geschreven en gepubliceerd. Dit document dient als leeswijzer; de 

verschillende documenten die zijn gepubliceerd zijn benoemd en de 

onderlinge samenhang is beschreven. 

 

 

1. Aanleiding nieuwe berekeningsmethodiek 

honorariumbedragen 

 

In de afgelopen jaren zijn de honorariumbedragen berekend aan de hand 

van normtijden en het uurtarief. De normtijden zijn bepaald door de 

medisch specialisten en gevalideerd aan de hand van tijdsregistraties. 

Deze validatie werd gedaan via een zogenaamde rondrekening. Door een 

rondrekening worden de doelmatigheidsontwikkelingen die in de tijd zijn 

ontstaan verwerkt in de tariefstelling. De laatste rondrekening die is 

toegepast in de tarieven heeft betrekking op gegevens over het jaar 

2005.  

 

In de jaren 2008 en 2009 is het budgettair kader medisch specialisten 

overschreden. Om te voorkomen dat overschrijdingen zich doorzetten in 

latere jaren, heeft de minister van VWS de NZa een aanwijzing gegeven 

om de honorariumtarieven 2010 en 2011 te korten. Aan de elementen 

normtijd en uurtarief is een kortingsfactor toegevoegd.  

 

De invoering van de DOT in 2012 impliceert een grote wijziging in de 

productstructuur. Het aantal producten neemt substantieel af en deze 

worden specialisme onafhankelijk. Dit noodzaakt om nieuwe tarieven te 

berekenen. Hergebruik van de gedateerde normtijden en de 

gedifferentieerde korting heeft hierbij niet de voorkeur. In overleg met 

het veld een methodiek ontwikkeld.  

 

Het ministerie van VWS heeft in een aanwijzing van 25 juli 2011 

(kenmerk van VWS: MC-U-3073588) het gebruik van de ontwikkelde 

methodiek voorgeschreven. In deze aanwijzing is aangegeven van welk 

macro bedrag bij de tariefberekening uitgegaan moet worden.  

 

 

2. Het doorlopen proces van methodiek tot 

honorariumbedragen 

 

In januari 2012 heeft de NZa middels een consultatiedocument 

‘Honorarium Medisch Specialisten DOT 2012’ gepubliceerd met daarin 

een aanzet tot een nieuwe methodiek voor de berekening van de 

honorariumtarieven. Deze methodiek is voorgelegd aan een 

klankbordgroep waarvoor de volgende partijen uitgenodigd zijn: Orde 

van Medisch Specialisten (de Orde), Wetenschappelijke Verenigingen 

(WV’en) van alle medisch specialismen (poorter en ondersteuner), 

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie 

van Universitaire Medische Centra (NFU), Zelfstandige Ziekenhuizen 

Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 

 

Gedurende een intensief traject met in totaal zeven 

klankbordgroepbijeenkomsten is de methodiek doorontwikkeld. Een 

overzicht van de diverse bijeenkomsten is weergegeven in onderstaande 

tabel. 

 

De eerste 5 klankbordgroepvergaderingen hebben in het teken gestaan 

van de ontwikkeling van de nieuwe methodiek. De laatste 2 
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klankbordgroepvergaderingen stonden in het teken van de 

impactanalyse. Met deze analyses zijn de verwachte effecten van de 

nieuwe tarieven voor de verschillende groepen van zorgaanbieders in 

beeld gebracht. 

 

 

Bijeenkomst Datum Onderwerp 

Klankbordgroep 1  20 januari 2011 Bespreken opzet nieuwe methodiek 

Klankbordgroep 2 28 februari 2011 Discussie onderhandelingsakkoord en beantwoording 

consultatievragen 

Klankbordgroep 3 14 maart 2011 Toedeling BKZ naar specialismen 

Klankbordgroep 4 20 april 2011 Verfijning methodiek naar vrijgevestigde specialisten 

en dienstverbanders 

Klankbordgroep 5 23 mei 2011 Toedeling BKZ naar specialismen 

Klankbordgroep 6 28 juli 2011 Uitkomsten tariefberekening en impactanalyses 

Klankbordgroep 6b 11 augustus 2011 Uitkomsten uitbijteranalyse en uitvalproducten 

 

 

3. Leeswijzer gepubliceerde documenten 

Er zijn diverse documenten gerelateerd aan de honorariumtarieven 

2012: 

1. De aanwijzing VWS 

Hierin wordt de aanwijzing van de minister van VWS met betrekking tot 

het vaststellen van honorariumbedragen 2012 beschreven. 

 

2. Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg 
In deze beleidsregel wordt het beleid van de NZa rondom het vaststellen 

van tarieven, zowel voor het kostendeel als het honorariumdeel, 

beschreven. 

 

3. Toelichting honorariumberekening 
In dit document wordt de volledige berekeningsmethodiek en de 

gehanteerde bronnen gedetailleerd beschreven. Het gaat hierbij om het 

budgettair kader medisch specialisten, de toedeling naar specialismen via 

fte-cijfers, het gehanteerde prouductiebestand, de gehanteerde 

normtijden en tot slot de berekening van de honorariumcomponenten. 

 

4. Honorariumbedragen 2012 
In deze tarieventabellen staan de honorariumbedragen medisch 

specialistische zorg voor 2012. Het zijn de uitkomsten van de 

honorariumtariefberekening. Deze honorariumbedragen worden per 2012 

in rekening gebracht bij de zorgverzekeraars en de patiënten. 

 

5. Impactanalyses 
In deze analyses worden de effecten van de honorariumbedragen op 

verschillende niveaus (bijvoorbeeld instellingsniveau) weergegeven. Het 

betreft een geïntegreerde en geactualiseerde versie van de documenten 

die in klankbordgroep 6 besproken zijn. 

 

6. Audit honorariumberekening 
Dit document bevat de audit die verricht is op de honorariumberekening. 

 

7. Audit impact 
Dit document bevat de audit die verricht is op de impactanalyses. 

 

8. Verantwoording normtijden DBC-O 
Dit document bevat de verantwoording van DBO-Onderhoud met 

betrekking tot het normtijden traject. 
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9. Verantwoording honoraria DOT 2012 van DBC-O 
Dit document bevat de verantwoording van DBC-Onderhoud van de 

uitwerking van de honorariumtarieven in een tarievenpakket. Dit 

tarievenpakket is te vinden op de website van DBC-Onderhoud (zie: 

http://www.dbconderhoud.nl/) De tarieven zijn tevens te vinden op de 

website van de NZa; 

(http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/medisch_specialisten/reg

elgeving/tarievenenprestatiesDBC) 

 

Eerdere versies van documenten met betrekking tot de methodiek en de 

impactanalyses zijn besproken in de klankbordgroepvergaderingen. Deze 

vergaderstukken zijn gepubliceerd op de website van de NZa. 


