
 

 
Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg. 

 
Voor meer gedetailleerde informatie over registratie en declaratie van palliatieve zorg voor 
volwassenen, verwijzen wij u naar de Handreiking financiering palliatieve zorg. 
Aanvullende vragen kunt u stellen aan Chantal Pereira, adviseur palliatieve zorg IKNL.  
 
 

Factsheet medisch specialistische zorg 2021 

Registratie DBC palliatieve zorg: Volwassenen 
 

1. OPENEN ZORGTRAJECT 

Voor de inzet van het palliatief team wordt 
een zorgtraject geopend met de diagnose 
'palliatieve zorg'. Deze is beschikbaar bij de 
volgende specialismen: 
• Inwendige geneeskunde (0313.050) 
• Kindergeneeskunde (0316.9950) 
• Longgeneeskunde (0322.9950) 
• Neurologie (0330.9950) 
• Klinische geriatrie (0335.352) 
• Anesthesiologie (0389.990) 

GOED OM TE WETEN 

De DBC palliatieve zorg mag worden 
geopend naast een lopende DBC van de 
hoofdbehandelaar. 
 
Dit mag ook wanneer de 
hoofdbehandelaar en het lid van het team 
palliatieve zorg die de DBC palliatieve zorg 
opent en/of zorgactiviteiten hierin 
registreert, hetzelfde specialisme hebben. 

2. OVERLEG PALLIATIEVE ZORG (190006) 

Voor declaratie moet per subtraject 
tenminste het overleg palliatieve zorg 
(190006) worden geregistreerd. Dit wordt 
gevoerd door: 
• ten minste twee poortspecialisten van 

verschillende specialismen, of  
• één poortspecialist en één beroepsbe-

oefenaar die de poortfunctie uitvoert van 
verschillende specialismen. De beroeps-
beoefenaar die de poortfunctie uitvoert 
heeft middels opleiding aantoonbare 
expertise in pijn/palliatieve zorg. 

 

GOED OM TE WETEN  

Er is een verschil tussen de zorgactiviteiten 
overleg palliatieve zorg (190006) en 
multidisciplinair overleg (190005). 
 
Voor declaratie van de DBC palliatieve zorg 
is de registratie van een overleg palliatieve 
zorg (190006) nodig.  
 

3. ZORGACTIVITEITEN 

Specifiek voor het team palliatieve zorg is het 
consult door een lid van het team palliatieve 
zorg (190067) beschikbaar. 
 
Daarnaast kunnen ook reguliere en meer 
algemene zorgactiviteiten worden gebruikt. 

GOED OM TE WETEN  

De zorgactiviteit consult door een lid van het 
team palliatieve zorg (190067) is bedoeld 
voor zowel klinische als poliklinische 
consulten. 

https://palliaweb.nl/projecten/handreiking-financiering-palliatieve-zorg
mailto:c.pereira@iknl.nl?subject=Factsheet%20DBC%20palliatieve%20zorg


 

 
Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.  

 
Voor meer gedetailleerde informatie over registratie en declaratie van palliatieve zorg voor 
kinderen, verwijzen wij u naar de beroepsbelangencommissie van de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK).

Factsheet medisch specialistische zorg 2021 

Registratie DBC palliatieve zorg: Kinderen 
 

1. OPENEN ZORGTRAJECT 

Voor de inzet van het palliatief team opent 
de kindergeneeskunde een zorgtraject met 
de diagnose 'palliatieve zorg' (316.9950).  

GOED OM TE WETEN  

De DBC palliatieve zorg voor kinderen mag 
zowel losstaand als naast een lopende DBC 
van de kindergeneeskunde worden 
geopend. 

2. OVERLEG PALLIATIEVE ZORG (190006) 

Per subtraject moet tenminste de diagnose 
palliatieve zorg én overleg palliatieve zorg 
(190006) én een andere activiteit (zie 3. 
Zorgactiviteiten) worden geregistreerd voor 
declaratie. In het geval van palliatieve zorg 
voor kinderen bestaat het team palliatieve 
zorg tenminste uit  
• één poortspecialist met speciale 

expertise/ aanvullende scholing op het 
gebied van de kinderpalliatieve zorg en 

• een coördinerend verpleegkundige.   

GOED OM TE WETEN  

Per 1 januari 2019 is een verandering 
doorgevoerd in de definitie van deze 
zorgactiviteit. Deze toevoeging betreft de 
minimale bezetting van een team palliatieve 
zorg voor kinderen, conform de Richtlijn 
Palliatieve Zorg voor Kinderen. Hierdoor 
kunnen kinderartsen via registratie van deze 
zorgactiviteit, zorgproducten palliatieve zorg 
declareren. 
 

3. ZORGACTIVITEITEN 

Specifiek voor het team palliatieve zorg is 
het consult door een lid van het team 
palliatieve zorg (190067) beschikbaar. 
 
Daarnaast kunnen ook reguliere en meer 
algemene zorgactiviteiten worden gebruikt. 

 

GOED OM TE WETEN  

De zorgactiviteit consult door een lid van het 
team palliatieve zorg (190067) is bedoeld 
voor zowel klinische als poliklinische 
consulten. 
Voor huisbezoek kan een polikliniekbezoek 
geregistreerd worden. Bespreek in uw 
ziekenhuis welke afspraken hierover zijn 
gemaakt met de zorgverzekeraars. Ga 
hierbij ook na of uw medische 
aansprakelijkheid in de thuissituatie is gedekt.  
 

mailto:bbc@nvk.nl


 
Palliatieve zorg Nederland (PZNL) verbindt 
organisaties in de palliatieve zorg. Ze 
bevordert samenwerking en 
kwaliteitsverbetering. Alles in het belang van 
patiënten en hun naasten.

Over deze factsheet 
Deze factsheet heeft als doel om de 
mogelijkheden tot registratie van DBC-
zorgproducten palliatieve zorg te 
verduidelijken. Omdat zorgverleners 
onduidelijkheden signaleren bij het registeren 
van geleverde palliatieve zorg in het 
ziekenhuis, hebben het Integraal 
Kankercentrum Nederland (IKNL), het 
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK) de rol op zich 
genomen om, in samenspraak met de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het veld te 
informeren over de mogelijkheden van 
registratie van de DBC palliatieve zorg. De 
vermelde informatie is gebaseerd op wet- en 
regelgeving, geldig in 2021. 
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