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Datum 5 april 2016 
Betreft Mededeling Laboratoria betreffende tarieven laboratori-

umbepalingen uitgevoerd in het kader van de Prenatale 
Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie 
(PSIE) in 2016 

  
 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

RIVM/DVP is als uitvoeringsinstantie verantwoordelijk voor de regionale 
coördinatie van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE. Hieron-
der vallen onder andere het contractbeheer en de betalingen aan de labo-
ratoria. Het RIVM/CvB heeft, als landelijke regisseur van het bevolkings-
onderzoek, RIVM/DVP opdracht gegeven om u het volgende mede te de-
len betreffende te tarieven die gehanteerd worden voor de uitbetalingen 
in 2016: 
 
“In januari van dit jaar werd het RIVM geconfronteerd met een zodanige 
stijging van de maximale tarieven voor laboratoriumonderzoek dat o.a. 
wordt uitgevoerd in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten 
en Erytrocytenimmunisatie (PSIE), dat de kosten voor het bevolkingson-
derzoek hiermee met circa 25% zouden toenemen. Aangezien er geen 
financiering is voor deze onvoorziene meerkosten op basis van de NZA 
tarieven (maximale tarieven vastgesteld door de NZA voor de eerstelijns-
diagnostiek1) zien wij ons genoodzaakt te kiezen voor de mogelijkheid om 
niet het maximale tarief uit te betalen in 2016. 
 
Het RIVM is over deze kostenverhoging per 1-1-2016 niet geïnformeerd 
door de NZA. Indien dit bekend geweest zou zijn bij het RIVM dan zouden 
er andere afspraken zijn vastgelegd in de nieuw opgestelde annex bij het 
contract geldend vanaf 1-1-2016 voor de werkzaamheden uitgevoerd door 
de laboratoria in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE. 
 
Op grond van artikel 8, lid 4, sub 4.1, bestaat de mogelijkheid om de con-
tracten die zijn afgesloten met de laboratoria voor de werkzaamheden die 

                                                

1 Met ingang van 2013 geeft de NZA geen “Beleidsregel tarieflijst Instellingen” meer uit voor tweedelijns zorgin-

stellingen 
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worden uitgevoerd in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIE te be-
eindigen omdat deze onvoorziene maatregel van de NZA (plotselinge 
prijsverhoging) maakt dat wij de maximale tarieven niet kunnen vergoe-
den. Echter teneinde de continuïteit van het bevolkingsonderzoek niet in 
gevaar te brengen kiezen wij ervoor de contracten niet te ontbinden en 
gedurende het jaar 2016 de tarieven zoals vastgesteld voor het jaar 2015 
te handhaven.  
 
Daarnaast is er in overleg met VWS besloten dat wij voor 2017 en verder 
een eigen RIVM/VWS tarief gaan hanteren in plaats van de NZA tarieven – 
vastgesteld voor de eerstelijnsdiagnostiek - te volgen. Gedurende het jaar 
2016 zal dit tarief worden bepaald en vastgesteld door VWS.” 
 
Zodra meer bekend is zullen wij u hierover nader informeren. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mw E.H. Soeters, MFM 
Programma Directeur 
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (RIVM-DVP) 


