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Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

N I E U W S F L I T SE X T R A ! !

 +++ EXTRA LEDENVERGADERING IN SEPTEMBER +++ BBC VOORKOMT KORTING +++

 EXTRA LEDENVERGADERING
In de vorige Nieuwsbrief heeft u allen de problematiek rond 
de decimering van onze opleidingscapaciteit kunnen lezen. 
Irene Mathijssen heeft u het gevecht tegen de politieke 
bierkaai voorgeschilderd en collega Hovius heeft u via een 
ingezonden brief opgeroepen om een adhesiebetuiging te 
sturen voor de organisatie van een extra ledenvergadering 
omtrent de identiteit en capaciteit van de plastische 
chirurgie in Nederland.
Vele adhesiebetuigingen zijn binnengekomen op het 
secretariaat en ook het bestuur acht het noodzakelijk dat wij 
gezamenlijk de verantwoording moeten gaan nemen over 
een strategie voor de toekomst van de plastische chirurgie 
in Nederland.
Naast bovenstaande problematiek zijn er dit jaar weer zoveel 
DBC ontwikkelingen dat het zinvol is om alle leden goed 
voor te lichten over de do's en don'ts in DBC-land. De BBC  
zal u anderhalf uur bijspijkeren op deze vergadering en 
vragen over de DBC's beantwoorden. KOMT ALLEN !

namens NVPC bestuur,
Mick Kreulen, vice-voorzitter

BBC VOORKOMT KORTING VAN 12,24% OP ONS INKOMEN !

U zult vernomen hebben dat er weer onrust is rond het 
inkomen van medisch specialisten. Minister Klink heeft in 
zijn begroting 2010 een korting van 0,5 miljard euro staan 
op specialisteninkomens (25% van het totaal). CVZ 
onderzoek zou laten zien dat medisch specialisten zo’n 450 
miljoen euro overdeclareren, volgens Vectis zou dit ruim 730 
miljoen euro zijn. Mazars Accountants stelden vast (in 
opdracht van de Orde van Medisch Specialisten) dat vrije 
beroepsoefenaren van 2007 op 2008 10% meer declareerden. 
Na correctie voor inflatie (3%) en toegestane groei (3%) 
zou een budgetoverschrijding van 4% resteren (=80 
miljoen); Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een 
reeds eerder geconstateerde fout in het ondersteuners-
percentage (dat niet gecorrigeerd werd, ondanks aandringen 
van de Orde en de beroepsverenigingen), de ondersteuners 
groeiden 36%, na correctie 30%; de poortspecialisten laten 
zelfs een daling zien van 4% (na correctie).
Ondanks dat de gegevens van Mazars het meest betrouwbaar 
lijken, heeft minister Klink hier vooralsnog geen boodschap 
aan. De wegen om de korting te bedingen zijn het terug 
dringen van de te declareren minuten, dan wel korten op het 
uurloon. De minister heeft aangekondigd het akkoord over 
het uurloon te willen opzeggen en heeft zich juridisch 
hierop voorbereid.
De minister wilde een nieuwe rondrekening om het volume 
“maximaal toegestane declarabele minuten” terug te 
dringen. De minister gaf Capgemini hiertoe de opdracht. Het 
is zuiver om een totale nieuwe rondrekening uit te voeren. 
Gekozen werd echter om alleen te kijken naar de 
rondrekening 2005 en hierin enerzijds de gedeclareerde 
omzet 2005 te vervangen door 2007 en anderzijds het aantal 
specialisten in de betreffende pilot-ziekenhuizen/maat-
schappen aan te passen. De Orde en beroepsverenigingen 
tekenden protest aan tegen de systematiek, maar zoals te 
verwachten zonder succes. Onder dreiging van een forse 
geldboete (500.000 euro per beroepsvereniging) werden we 
gedwongen de gegevens van de rondrekening 2005 aan te 
leveren.
In het eerste concept van Capgemini zouden wij een 
generieke korting van 12,24% krijgen op de declarabele 
minuten. Onder tijdsdruk werd door grote inspanning van uw 
BeroepsBelangen Commissie, J.W. Thissen en de betrokken 
maatschappen aangetoond dat er 4 plastisch chirurgen meer 
in de betreffende ziekenhuizen werkten. Capgemini heeft dit 
aangepast in de definitieve rapportage en dit betekent dat 

wij geen minutenkorting krijgen op basis van deze 
rondrekening. Voor onze beroepsgroep hebben we een 
korting van ruim 7 miljoen euro kunnen voorkomen.
We kunnen echter nog niet gerust zijn. De minister kan nog 
steeds het inkomen terugbrengen door het uurtarief te 
verlagen. Maar deze eerste aanval hebben we kunnen 
afslaan.
namens de BBC,
Léon van Adrichem, voorzitter

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 16 SEPTEMBER 19.00 - 22.00 UUR

DOMUS MEDICA, UTRECHT
(Agenda en stukken volgen)

+++ RESERVEER IN UW AGENDA !! +++


