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(Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met 

bedrijven
Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

• Geen

• Geen

• Geen

• Vrijgevestigd patholoog 

Disclosure belangen spreker



Zorgfinanciering voor 2005

• Functiegerichte budgettering (FB) parameters

• Onder andere aantallen:
• Eerste polikliniekbezoek
• Dagverpleging
• Opnames
• Verpleegdagen

• Oplopende kosten 

• Budgettering voor veel voorkomende ingrepen

• Oplopende wachttijden
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2005-2008 Introductie Diagnose 
behandel combinaties (DBC’s) 
later DOTs

• Een (gemiddelde) optelsom van zorgactiviteiten 
en verrichtingen per patiënt 

• Declaratie per DBC, niet per verrichting

• Doel: onderhandelen op basis van prijs van DBC
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Zeer fictief voorbeeld DBC

Operatieve behandeling borstkanker

• 1ste polibezoek (chirurgie)

• Röntgenfoto (radiologie)

• Biopt (pathologie)

• Operatie (chirurgie)

• IC opname  (intensivist)

• Beoordeling resectiepreparaat (pathologie)

• Revalidatie (fysiotherapie)

Gemiddelde prijs € 10.000,-

5



Financiering 
Gebouwen

• Tot 2008 gebouwen 
gefinancierd door de regering

• Vanaf 2008 zelf financieren

• Afschrijving en financiering op 
de balans van het ziekenhuis, 
meenemen totale zorgprijs
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Financiering 
ziekenhuisgebouwen 
2008

• Onderhandelingen met banken 
voor hypotheken

• Eisen aan eigen vermogen

• Eisen aan groei
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2008 -2010
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2012: Budgettering ook voor 
honorarium

Convenant 2012 - 2015

• Sinds 2012 honorarium 
gebudgetteerd, max 2,5% stijging per 
jaar

Nieuw convenant 2015- 2018

• Maximale groei van medisch-
specialistische zorg van 1,5% in 2014 

• 1% vanaf 2015 tot en met 2017 

• 1,6%  in 2018
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Uitgaven onder 
controle sinds 2012

• Zorguitgaven sinds 2012 qua % 
BBP niet gestegen.
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2012:  introductie FMS/Logex
benchmark verdeel model
Benchmarksystematiek:

• Uurtarief voor alle specialisten in één ziekenhuis zijn gelijk

• Onderlinge vergelijking van alle ziekenhuizen die bij de Logex
benchmark zijn aangesloten.

• Workload vergelijking met collega beroepsgenoten 
• chirurgen met chirurgen 

• Urologen met urologen

• pathologen met pathologen, etc.

• Wel verschillen in inkomen tussen specialisten tussen ziekenhuizen
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Logex benchmark voor de 
pathologie
• Benchmark gebeurt o.b.v. totale normtijd per specialist

• Normtijd wordt bepaald door registratie codes. 

• Oude tariefsysteem o.a. hiervoor aangepast. 
• Nieuwe tariefsysteem is een betere benadering van de workload per 

verrichting dan het oude systeem

• Er is minder ruimte voor het wisselend registreren van de declaratiecodes
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2015: Afschaffen NZA 
honorariumtarieven
• Integrale vrij onderhandelbare tarieven 

• Ziekenhuis (kosten) deel + specialisten honorarium = één tarief

• Tarieven volledig vrij onderhandelbaar tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis

• Géén NZA tarieven meer voor ziekenhuiszorg

• Oprichting Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s)
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Financiële kaders

Totaal budget 
voor de 

ziekenhuiszorg

• Minister

• FMS

• Ziekenhuizen NVZ

• NFU (universitaire centra)

• Zorgverzekeraars

• Verpleegkundigen en 
verzorgenden

Budget per 
ziekenhuis

• Zorgverzekeraars

• RvB

Budget voor 
specialisten

• RvB

• MSB

Honorarium 
per specialist

• MSB

• Vakgroep
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FMS = Federatie medisch specialisten
MSB = Medisch Specialistisch bedrijf



Opties verdelen honorarium per ziekenhuis 
vrije vestiging

Honorarium wordt verdeeld 
volgens Logex benchmark

• Financiële belangen van alle 
specialisten gelijkgericht

• Iedere vakgroep gelijk

1

Vakgroepen onderhandelen 
apart met MSB of met de RvB

• Financiële belangen niet gelijkgericht 
met de andere specialisten

• Iedere vakgroep voor zich

2
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Logex benchmarkmodel voordelen:

• Onderhandelingen over honorarium door bestuur MSB (chirurgen =
pathologen)

• Geen verschillen in uurtarief tussen specialismen (zoals voor het 
verdeelmodel)

• Landelijke terugval in productie gedempt door verdeelmodel

• Zelfregulerend systeem. Landelijke productiestijging = meer FTE met 
gelijkblijvende benchmark
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Logex benchmark 
beperkingen
• Groei pathologie zonder FTE 

uitbreiding leidt tot verhoging
van de benchmark bij
gelijkblijvend honorarium

• Meer productie om daling
inkomen te compenseren, leidt
tot hogere benchmark!
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Effect uitbreiden FTE op de benchmark

2016
10% FTE 

uitbreiding
10% harder 

werken

FTE pathologen 60 66 60

Totaal uren 144000 144000 158400
Normuur /FTE 
(benchmark) 2400 2182 2640

Aantal norm FTE 60 66 60
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• FTE uitbreiding resulteert in evenredige vermindering van de benchmark en 
toename in norm-FTE’s voor de pathologie



Binnen FTE 
verdeelmodel

• Administratie en registratie, voorbereiden 
patiëntbespreking, roosters maken, overleg 
huisartsen en overige zorgverleners, 

• regionaal overleg (panels).

• Reguliere begeleiding van AIOS 

• Werkzaamheden die binnen of vanuit de 
eigen vakgroep nodig zijn voor het kunnen 
doen van patiëntenzorg

• Dus ook alles voor de ISO en management

• Qua MDO’s en ISO zwaardere belasting dan 
klinische specialismen
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Buiten FTE voor het 
verdeelmodel

• Vakgroep overstijgende (medisch) 
management en bestuurlijke taken

• Onderzoek

• Onderwijs (maar wel reguliere AIOS 
begeleiding)

• Werk voor de NVVP
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Toekomst: Logex MSB capaciteitsbegroting

• Lokale profielen per DBC (inclusief normtijd pathologen) op basis van 
Logex benchmark voorafgaand jaar

• Productieafspraken met ziekenhuis en zorgverzekeraars voor komend
jaar

• Aantal benodigde FTE vooraf in te plannen

• Inkomen voor komend jaar duidelijk (als de productie daadwerkelijk 
gehaald wordt)
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Conclusies Logex benchmark verdeelmodel 
vrije vestiging
• Logex benchmark model in principe zelf regulerend

• Toename van workload uitgedrukt in toename FTE resulteert in meer 
norm-FTE en in meer honorarium

• Uitbreiding aantal pathologen leidt niet tot afname in honorarium 
wanneer FTE ook naar rato wordt uitgebreid
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Conclusies vrije vestiging

• Groei zorg ≠ vanzelfsprekend groei inkomen

• Bij verdeling middels Logex blijven de belangen van de specialisten 
gelijkgericht.

• Geen alternatief voor Logex, behalve er buiten blijven 

• Onderhandelingen met MSB’s vooral over FTE’s

• Blijvende nivellering tussen specialisten inkomens
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Situatie specialisten 
in dienstverband

• Verschillende organisatievormen:

• Vakgroep in de staf 

• Sinds 2017: Budget Organisatorische Eenheid 
(BOE), verdeling honorarium binnen deze 
BOE

• In dienst van een zelfstandig laboratorium

• Stichting (PABLO labs)

• BV
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Financiële kaders dienstverband

Totaal budget 
voor de 

ziekenhuiszorg

• Minister

• FMS

• Ziekenhuizen NVZ

• NFU (universitaire centra)

• Zorgverzekeraars

• Verpleegkundigen en 
verzorgenden

Budget per 
ziekenhuis

• Zorgverzekeraars

• RvB

Budget voor 
specialisten

• RvB

• VMSD

• Stichting

• BV

• BOE/vakgroep

Honorarium 
per specialist

• VMSD

• BOE/vakgroep

• Stichting

• BV
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FMS = Federatie medisch specialisten
VMSD = Vereniging Specialisten in Dienstverband
BOE = Budget organisatorische eenheid (sinds 2017)



Toekomst dienstverband

• FTE opgave cruciaal voor compenseren toenemende 
complexiteit diagnostiek

• (nog) geen gangbare benchmarkmethodiek

• Rol VMSD soms nog beperkt (?)

• Lokale situatie erg verschillend

• Organisatie in BOE kan behulpzaam zijn

• Handreiking productieafspraken

26

https://www.demedischspecialist.nl/file/1574/download?token=lIPWrqCV


Nabije toekomst financieel kader

• 1,6% groei in 2018
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Bruno Bruins



Toekomst

1. Budget groeit niet vanzelf mee 
met de vraag

2. Cruciaal is onderhandelen 
over FTE’s

3. Focus op kwaliteit èn
efficiency  
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Value based health 
care

• Waarde = kwaliteit / kosten

• Organisatie per zorgpad

• Bundled-payment (DBC); geen declaratie per 
verrichting

• Sturen op kwaliteit en financiën

• Voorbeeld Karolinska Stockholm

• https://www.youtube.com/watch?v=Fm114f
FyFzk

• Pathologen niet buiten het ziekenhuis !!!
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https://www.youtube.com/watch?v=Fm114fFyFzk
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