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Röntgendiagnostiek in de Wlz 

 

 

Röntgendiagnostiek die wordt aangevraagd door een Wlz-arts komt ten 

laste van de Zvw. Deze duiding sluit aan bij de feitelijke situatie waarbij 

de radioloog de foto beoordeelt en interpreteert, en lost een aantal 

praktische knelpunten op. Omdat de bekostiging en 

declaratiesystematiek moeten worden aangepast, gaat deze nieuwe 

duiding in per 1 januari 2020. 

 

Op dit moment duidt het Zorginstituut het uitvoeren van röntgendiagnostiek die 

wordt aangevraagd door een Wlz-arts in het kader van de specifieke behandeling1 

of de algemene medische zorg2 als onderdeel van zijn behandeling en die 

diagnostiek komt dus ten laste van de Wlz. Deze duiding vindt zijn oorsprong in 

de AWBZ zoals die enkele tientallen jaren geleden werd uitgevoerd. 

 

Recente ontwikkelingen, met name rond het project Rijdende Röntgen in 

Amsterdam, hebben er toe geleid dat we deze duiding hebben heroverwogen. De 

belangrijkste vraag daarbij is of röntgendiagnostiek behoort tot de zorg zoals 

medisch specialisten die plegen te bieden3, of niet. Als dit het geval is, komt die 

zorg, anders dan bij de bestaande duiding, ten laste van de Zvw.  

 

We hebben geconstateerd dat het gebruikelijk is dat de beoordeling en 

interpretatie van röntgendiagnostiek door de radioloog wordt uitgevoerd, en de 

aanvrager van de diagnostiek het verslag daarvan ontvangt. De aanvragend arts 

laat dit deel van zijn behandeling dus over aan de radioloog, en daarom behoort 

dit tot de zorg zoals medisch specialisten (ic radiologen) die plegen te bieden.  

 

Praktische consequenties 

We beseffen dat deze nieuwe duiding praktische consequenties heeft.  

 

Zo moet de NZa de consequenties voor de bekostiging beoordelen en de 

bekostiging zo nodig aanpassen.  

 

Röntgendiagnostiek die wordt aangevraagd door een Wlz-arts komt nu formeel 

ten laste van het instellingsbudget. In de praktijk weten ziekenhuizen niet vanzelf 

dat het een Wlz-cliënt betreft, zodat de zorg dan bij de zorgverzekeraar wordt 

                                                
1
 Artikel 3.1.1. eerste lid, onderdeel d Wlz 

2
 Artikel 3.1.1. eerste lid onderdeel d, ten eerste Wlz 

3
 Artikel 2.4 Besluit zorgverzekering 



 

 

 

 Pagina 2 van 2 

 

Zorginstituut Nederland 

Bedrijfsdiensten 

Automatisering 

 
Datum 

4 juli 2019 
 

Onze referentie 

2019035349 

 

gedeclareerd. Die onduidelijkheid wordt opgelost: alle röntgendiagnostiek komt 

ten laste van de Zvw. 

 

In de huidige situatie komt de röntgendiagnostiek ten laste van de Wlz-instelling, 

het vervoer van de cliënt naar het ziekenhuis komt nu veelal ten laste van de 

Zvw4. Het gebruik maken van een voorziening als de Rijdende Röntgen, waarbij 

de diagnostiek naar de cliënt komt, is voor de instelling aanzienlijk duurder dan 

een verwijzing naar het ziekenhuis. 

In de nieuwe situatie is de zorgverzekeraar integraal verantwoordelijk, zodat een 

integrale afweging omtrent kosten en kwaliteit beter mogelijk is. 

 

Het ziekenhuis hoeft in de nieuwe situatie geen verrichtingen te declareren bij de 

Wlz-instelling, maar kan de zorg altijd via de reguliere (Zvw-) route afhandelen. 

 

We constateren dat de nieuwe duiding aansluit bij de feitelijke uitvoeringspraktijk 

waarbij de radiololoog de foto beoordeelt en interpreteert, en dat daarmee een 

aantal praktische knelpunten worden opgelost. Omdat het veranderingen in 

bekostiging en declaratieprocedures betekent, besluiten we de nieuwe duiding in 

te laten gaan per 1 januari 2020. 

 

                                                
4
 Voor zover het gaat om vervoer dat valt onder artikel 2.14 Besluit zorgverzekering. 


