
Expertiseadvies onderdeel van macrokader medisch-specialistische zorg 

Op basis van de vastgestelde prestatiebeschrijving voor het expertiseadvies is in de Beleidsregel 

Beschikbaarheidbijdrage academische zorg (BBAZ) een bedrag van bijna € 2,4 miljoen opgenomen. 
Dit bedrag moet volgens de NZa uit de BBAZ worden overgeheveld naar het macrokader voor de 

medisch-specialistische zorg (msz). In de begroting van VWS voor 2023 is € 2,2 miljoen toegevoegd 
aan het macrokader voor de msz. Dit is gebaseerd op een eerdere schatting van de NZa. Het totale 

bedrag van € 2,4 miljoen kon niet meer op tijd worden verwerkt. VWS zal de rest van het bedrag 

waarschijnlijk in de Voorjaarsnota verwerken.  

 

Expertiseadviezen worden dus onderdeel van het totale macrokader voor de medisch-specialistische 

zorg. Binnen dit kader is het aan zorgverzekeraar en zorgaanbieders onderling om ervoor te zorgen 

dat het bedrag op een juiste manier in de afspraken landt. 

Omschrijving prestatie expertiseadvies 

Het aanvragen van een expertiseadvies door een behandelend medisch specialist voor specifieke (al 

dan niet zeldzame) aandoeningen die belangrijke impact hebben op de gezondheid en behandeling 

van de patiënt, bij een (tertiaire of secundaire) medisch specialist met door de beroepsgroep 

erkende specifieke specialistische kennis en ervaring, waarmee voor de patiënt: 

o eerder of beter de diagnose te stellen is, al dan niet via beoordeling van verricht onderzoek, 

het adviseren van aanvullend onderzoek of anderszins, en/of  

o de behandeling en/of controle beter kan worden toegespitst op de toestand en situatie van 

de patiënt zonder dat de (hoofd)behandeling van de patiënt daarvoor overgedragen hoeft te 

worden aan de expert specialist en/of het expertisecentrum. 

 

Afbakening meedenk- en meekijk-expertiseconsulten 

De meedenk- en meekijk-expertiseconsulten passen niet binnen een constructie van onderlinge 

dienstverlening. Onderlinge dienstverlening wordt vaak toegepast als een bepaalde methode, 

ingreep of onderzoeksmodaliteit niet in het behandelende centrum uitgevoerd kan worden. Het niet 

aanwezig of beschikbaar zijn van deze zaken/mogelijkheden voor een bepaald onderzoek in een 

zorginstelling is een andere situatie en vraagstelling en staat los van een expertiseadvies. Daarom is 

onderlinge dienstverlening niet passend voor de registratie van deze expertiseconsulten. 


