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Diagnostiek door derden 
 

 
Deze folder is bestemd voor patiënten die 
tijdens de behandeling in het GHZ aanvullend 
onderzoek en/of diagnostiek nodig hebben. 
Dit betreft onder andere bloedafname en 
radiologisch onderzoek. 
 
Vergoeding diagnostiek 

Vanaf 2013 zijn de afspraken tussen 
zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de 
vergoeding van medisch specialistische 
behandelingen veranderd. Dit geldt ook voor 
de vergoeding van uw behandeling in het 
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ). In deze folder 
leest u wat dit concreet voor u betekent.  
 

DBC ZP 

Een behandeltraject wordt ‘DBC ZP’ 
genoemd, dit staat voor Diagnose Behandel 
Combinatie ZorgProduct. Uitgangspunt hierbij 
is dat een patiënt het gehele traject binnen 
één en hetzelfde ziekenhuis doorloopt. Dit 
geldt ook voor de zogenaamde medische 
ondersteunde diensten, zoals 
laboratoriumdiagnostiek (bijvoorbeeld bloed- 
en urine onderzoek) en radiologie 
(bijvoorbeeld röntgenfoto’s, MRI of CT-scan). 
 
U kiest zelf uw medisch specialist in het GHZ, 
met de daarbij behorende onderzoeken. Dit 
betekent dat diagnostiek en onderzoeken 
alleen worden vergoed als deze in en door 
hetzelfde ziekenhuis (GHZ) wordt afgenomen 
waar ook uw behandeling plaats vindt.  
Echter wanneer het Groene Hart Ziekenhuis 
elders binnen de regio 
onderzoeksmogelijkheden heeft, mag u daar 
ook het onderzoek laten uitvoeren. 
 

Wat betekent dit voor u? 

Kiest u voor een behandeling in het GHZ? 
Dan gaat uw zorgverzekeraar er vanuit dat  
 

 
eventuele diagnostiek/onderzoek ook in het 
GHZ plaats vindt. Natuurlijk kunt u redenen 
hebben om voor een andere aanbieder in 
diagnostiek/onderzoek te kiezen. U krijgt de 
rekening dan op uw thuisadres toegestuurd. U 
kunt met uw zorgverzekeraar bespreken of zij 
de rekening gaan vergoeden. 
 
Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij 
diagnostiek/onderzoek buiten het GHZ wél 
vergoed wordt: 
- Als het GHZ de diagnostiek die u nodig 

heeft niet zelf kan bieden en de specialist 
u moet doorverwijzen naar een externe 
aanbieder;  

- De wachttijd voor de diagnostische 
behandeling langer is dan vier weken; 

- Het onderzoek elders is uitgevoerd op 
verzoek van de medisch specialist van het 
GHZ. 

 
Opmerking: 
Er zijn diverse bloedafnamelocaties van het 
Groene Hart Diagnostisch Centrum in de 
regio Gouda: www.ghz.nl/bloedprikken. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij uw medisch 
specialist. 
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