Normtijdentraject 2016
Met de komst van de integrale tarieven is er veel veranderd in de beloningsstructuur van medisch
specialisten. Waar voorheen de normtijdentool fungeerde als verdeelsleutel voor het honorarium
budget, is er nu alle ruimte om het eigen honorarium te bepalen in overleg met het medisch
specialistisch bedrijf (MSB). Ieder MSB kan zelfstandig een besluit nemen over de verdeling van de
honoraria. In de praktijk blijkt dit echter niet eenvoudig.
In opdracht van de FMS biedt LOGEX een vernieuwde normtijdentool. Dit voorjaar start het
normtijdentraject waarin de producten genormeerd moeten worden. Alle wetenschappelijke
verenigingen zijn benaderd om hun zorgproducten te controleren op de normtijden. De BBv is
namens de NVvH betrokken en zal onder voorbehoud van hieronder beschreven randvoorwaarden
deel nemen aan de werkgroep die is opgesteld vanuit de FMS om deze tool te optimaliseren.
Het belangrijkste verschil met de bestaande normtijdentool (destijds door DBC-Onderhoud en de
NZa onderhouden) is dat de nieuwe normtijdentool een interne benchmarktool is. Elke WV mag zelf
normeren, het rond rekenen zoals destijds door de NZa werd gedaan, gebeurt in de nieuwe tool niet.
Elke wetenschappelijke vereniging kan dus naar eigen goeddunken normtijd toekennen aan een
zorgproduct.
De NVvH is van mening dat het model zoals nu opgesteld is, onvoldoende voldoet aan de behoefte
om lokaal de integrale tarieven te berekenen. En wel om de volgende redenen:
1. Het ontbreken van een eenduidige rechtmatige wijze van toekenning van normtijden kan tot een
scheve verdeling van het honorarium budget leiden. Door verschillende methodes van toekenning
kan dit leiden tot een toekenning van honoraria die geen recht doet aan de inspanning die geleverd
worden door de medisch specialisten.
2. Lokale verschillen kunnen ontstaan door verschillende accentpunten in zorg (populatie, focuszorg,
academische zorg etc.). Normtijden moeten dus lokaal altijd nader worden geanalyseerd voordat ze
gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de integrale tarieven.
3. Het normtijden-systeem draagt het risico in zich dat historische onrechtmatigheden in de
honorering in stand gehouden worden. In het geval van chirurgen betekent dit dat zij relatief veel
activiteiten leveren die niet eenvoudig in een zorgproduct onder te brengen zijn, wat makkelijker
kan leiden tot een lage(re) honorering.

De NVvH is voornemens deel te nemen aan het normtijdentraject mits LOGEX een heldere
omschrijving van de toekenning van normtijden geeft en controle gaat uitvoeren op deze
toekenning. Daarnaast ziet de NVvH geen nut in het toekennen van normtijden indien er geen relatie
is met de uitkomst van zorg. Deze randvoorwaarden zullen gecommuniceerd worden met de FMS
en LOGEX.
Meer informatie volgt, voor vragen kunt u mailen naar : s.sluiter@nvvh.knmg.nl

