
 

 

Eindhoven/’s Hertogenbosch, 7 december 2018 
betreft: 2e DTO in 2019 
 

 

Beste collega, 

Onze regionale DTO-commissie biedt u voor komend jaar weer een DTO aan. Daarover hebt u bericht 

gekregen. Feit is dat de zorgverzekeraar CZ, onder andere, u heeft laten weten dat u komend jaar niet 1 maar 2 

keer een DTO op uw nascholingsagenda moet zetten. Er komen nu  verzoeken binnen bij Meetpunt Kwaliteit, 

de stichting KOH en de afzonderlijke laboratoria om een tweede DTO te mogen plannen. Ik kan me voorstellen 

dat u niet blij bent met de mededeling dat de DTO-commissie heeft besloten het aanbod te beperken tot één. 

Ik wil dit graag toelichten. 

De DTO-commissie steekt veel tijd in de ontwikkeling van het DTO (zie kader op de volgende pagina) omdat wij 

denken dat we alleen dan een zinvol, kwalitatief goed product kunnen leveren. Daarnaast verricht Meetpunt 

Kwaliteit veel werkzaamheden die essentieel zijn voor een goed DTO. Het aantal DTO-bijeenkomsten dat de 

commissieleden jaarlijks voor alle huisartsen verzorgen is heel hoog. Hoewel ze er met plezier energie en uren 

insteken betekent dat een behoorlijke belasting voor de klinisch chemici. Wat u mag weten is dat al deze 

investeringen door de zorgverzekeraar weliswaar verplicht gesteld worden, maar NIET worden betaald. Dit 

terwijl de tijd dat laboratoriumonderzoek goed gehonoreerd werd, al lang voorbij is en het voor de laboratoria 

een worsteling is om uit de rode cijfers te blijven.  

Vanwege de tijdsbelasting en het gebrek aan bereidheid van de zorgverzekeraar om de laboratoria tegemoet te 

komen in de kosten (elk gegeven DTO kost de DTO-commissie, afgezien van de ontwikkelkosten, ruim 700,-) 

heeft de DTO-commissie - tegen zijn eigen professionele principes in -besloten zich te beperken tot één DTO 

per groep per jaar.  

We zullen middels een kopie van deze brief ons standpunt kenbaar maken aan de zorgverzekeraars en willen 

hierover nogmaals met hen in overleg.  

We vertrouwen op uw begrip en zullen u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte houden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Annelies Lucas, huisarts,  

Medisch Directeur Diagnostiek voor u 

voorzitter DTO-commissie Zuid- en Noordoost Brabant 

 

leden van de DTO-commissie : 

Dirk Bakkeren (Máxima Medisch Centrum), klinisch chemicus 
Joyce Curvers (Catharina Ziekenhuis), klinisch chemicus 
Ivon van der Linden  (Bernhoven), klinisch chemicus 
Margo Molhoek (Diagnostiek voor U), klinisch chemicus 
Mieke Koenders (Elkerliek Ziekenhuis), klinisch chemicus 
Pauline Verschuure (St. Anna Ziekenhuis), klinisch chemicus 
Rein Hoedemakers (Jeroen Bosch Ziekenhuis), klinisch chemicus 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisch Toets Overleg (DTO) voor de regio Noord- en ZuidOost Brabant 

 

In 2014 namen de zorgverzekeraars het verplicht geven van DTO op in hun contract met de klinisch chemische 

laboratoria. In onze regio was dat de aanleiding een  DTO-commissie op te richten waaraan de klinisch chemici 

van Diagnostiek voor U en van alle regionale ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, 

Maxima Medisch centrum, st Anna Ziekenhuis, ziekenhuis Bernoven, Elkerliek ziekenhuis) deelnemen.  

 

De leden van de DTO-commissie ontwikkelen de DTO-modules voor alle huisartsen en zijn samen 

verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit. Zij treden op als consulent bij de groepsbijeenkomsten.   De DTO-

commissie wordt bij beide taken ondersteund door Meetpunt Kwaliteit.  

 

Meetpunt Kwaliteit zorgt voor het vorm geven aan de e-learning, deze beschikbaar stellen aan de huisartsen, 

het verwerken van de resultaten. Meetpunt Kwaliteit regelt de organisatie van de groepsbijeenkomsten en 

coördineert de deelname daaraan door de klinisch chemici. 

Meetpunt Kwaliteit levert ook het belangrijkste onderdeel van het DTO, de feedbackcijfers. Daartoe heeft 

Meetpunt Kwaliteit heeft de laboratoriumwaarden van als labs geüniformeerd zodat per huisarts de werkelijke 

feedback cijfers gegenereerd kunnen worden, gebenchmarkt aan elke gewenste groep of regio.  

 

Jaarverslagen van de DTO commissie zijn in te zien op de site van Meetpunt Kwaliteit: 

www.MeetpuntKwaliteit.nl/DTO/ 

 

 

 

http://www.meetpuntkwaliteit.nl/DTO/

