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HOOFDLIJNEN BELEID MINISTER KLINK  
De vorige Nieuwsflits (1e jaargang, nr. 3) bevatte 
een overzicht van de hoofdpunten van het beleid 
van minister Klink. Aangezien deze zaken thans 
actueel zijn én de ‘setting’ voor de materiele en 
strategische belangenbehartiging van medisch 
specialisten bepalen, nogmaals de belangrijkste 
ontwikkelingen op rij. 
 
Per 1 januari 2008 gelden de volgende verande-
ringen:  
� Uitbreiding van het B-segment (deel van 

DBC’s waarbij het kostendeel van het DBC-
tarief vrij onderhandelbaar is) van 10% naar 
20%. 

� Afschaffing van de  lumpsum. Dit betekent 
dat het inkomen van de specialist niet meer 
van tevoren wordt afgesproken, maar wordt 
bepaald door aantal geleverde DBC’s, de 
normtijd per DBC en het uurtarief (Inkomen = 
DBC’s x normtijd x uurtarief.). 

� Beëindiging bouwregime. Er is geen sprake 
meer van door de overheid goedgekeurde en 
gegarandeerde investeringen in gebouwen. 
Ziekenhuizen lopen thans zelf risico op hun 
onroerend goed. 

 
Vanaf 1 januari 2009 moet worden uitgegaan van:  
� Afschaffing FB-systematiek (functionele 

budgettering). Gegarandeerde kostenvergoe-
dingen, via vooraf vastgestelde budgetten van 
ziekenhuizen, vervallen. Hiervoor in de plaats 
moeten jaarlijks alle kosten van het zieken-
huis en het honorarium van specialisten via 
z.g. integrale tarieven worden verdiend. Dit 
betekent dat ziekenhuizen vanaf die datum ri-
sico lopen op hun exploitatie.  

� Invoering maatstafconcurrentie. Minister 
Klink wil, naast de overgang van het huidige 
budgetsysteem naar gedeeltelijke vrije prijs-
vorming, een model van maatstafconcurrentie 
invoeren. Het beoogde, wellicht tijdelijke, 
model is een vorm van prijsregulering waarbij 
ziekenhuizen de vrijheid hebben om de prij-
zen per DBC en/of per verzekeraar te diffe-
rentiëren, zolang het gemiddelde van de de-
claraties de maatstaf (= gemiddelde maximale 
prijs die een instelling in rekening mag bren-

gen voor haar productie) niet overschrijdt. 
Gebeurt dit wel dan wordt dit afgeroomd door 
de NZa. 

� Invoering van vier segmenten: 
1. B-segment: planbare zorg. Geleverde zorg 

bepaalt inkomsten. Vrije prijsvorming en 
geen volumebeperking. 

2. B1-segment: geleverde zorg bepaalt in-
komsten. Wel maatstafconcurrentie ten 
aanzien van prijs. Geen volumebeperking. 

3. A1-segment: (bijv. Intensive Care) prijzen 
worden door NZa vastgesteld. Maatstaf-
concurrentie ten aanzien van prijs. 

4. A0-segment: (bijv. SEH; top referente 
zorg; traumazorg; opleidingen) financie-
ring via beschikbaarheidsvergoeding. 

� Verbetering DBC-systeem en invoering van 
een nieuw internationale diagnose classificatie 
(ICD-10). 

 
GEVOLGEN VOOR NVPC 
Door de nieuwe DBC’s verandert het systeem van 
ziekenhuisfinanciering en verwerving van inko-
men aanzienlijk. Deze verandering brengt tevens 
veel werk voor wetenschappelijke verenigingen, 
dus ook de NVPC, met zich mee. Inzet van de 
NVPC is om in dit nieuwe systeem zowel de posi-
tie, als het inkomen van de leden te borgen. Dat 
vergt veel voorbereiding, overleg en onderhande-
lingen met de Orde en DBC-Onderhoud. Kortom 
veel werk achter de schermen.  
Werden deze zaken voorheen centraal via de Orde 
geregeld, anno 2008 moet de NVPC zelf met 
DBC-Onderhoud ‘aan de slag’. Daarbij wordt 
onze vereniging regelmatig geconfronteerd met 
ingewikkelde/ondoorzichtige berekeningen en 
onmogelijke deadlines. Gevolg is dat de NVPC 
steeds meer tijd aan materiele belangenbeharti-
ging moet besteden. Immers de financiële belan-
gen voor de totale groep zijn groot. Dat maakt een 
professionele aanpak noodzakelijk. 
 
INKOMEN 
Zoals gezegd wordt per 1 januari 2008 het inko-
men van de vrijgevestigd specialist bepaald door 
het aantal DBC’s (productie) x normtijd x het 
uurtarief. De normtijden worden bepaald door 
DBC-onderhoud en het uurtarief door de Minister 



van Volksgezondheid. Per 1 januari 2008 is het 
uurtarief vastgesteld op € 135,50. 
Bovenstaande formule lijkt simpel, maar de prak-
tijk laat zien dat er heel wat haken en ogen zitten 
aan deze systematiek. Ook is de afgelopen maan-
den gebleken dat het nodige valt te verbeteren aan 
de methodiek van berekeningen van DBC-
onderhoud. Een chronologisch overzicht van de 
belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. 
 
Medio september 2007 ontving de BBC drie dikke 
rapporten (verantwoordingsdocument, wijziging 
DBC-pakket 2008 deel 1 en deel 2) van DBC-
onderhoud. Uit deze stukken  bleek dat voor plas-
tisch chirurgen de volgende zaken per 1 januari 
2008 worden gewijzigd: 
1. Verruiming van het B-segment met vrij on-

derhandelbare ziekenhuistarieven van 10% 
naar 20%. 

2. Vervallen van zorgtype 12 (spoedeisende 
hulp). De bekostiging van de SEH vindt vanaf 
dan plaats via DBC’s met zorgtype 11 (regu-
lier, bij een nieuwe zorgvraag) of 21 (ver-
volg). De NVPC is gevraagd hierin een keuze 
te maken. In reactie hierop heeft de BBC de 
Orde laten weten, dat bij afschaffing van de 
SEH DBC (zorgtype 12 spoedeisende hulp) 
de minuten verdeeld moeten worden over 
zorgtype 11 (reguliere zorg). 

3. Aanpassing productstructuur, waarbij per 
specialisme de top 40 DBC’s individueel de-
clarabel zijn. De top 40 is samengesteld op 
basis van de DBC’s met de hoogste omzet. 
Voor de overige DBC’s blijft de reeds be-
staande productstructuur gehandhaafd. Door 
de introductie van de top 40 wordt een groot 
deel van de DBC-omzet (ongeveer 70%) me-
disch herkenbaar. 

 
Naast bestudering van deze stukken, heeft de BBC 
in oktober tevens de, door DBC-onderhoud, toe-
gestuurde tarieven voor DBC’s onder de loep 
genomen. Hierbij kwamen merkwaardige ver-
schillen in minuten tussen de oude en nieuwe 
DBC’s aan het licht. Op het eerste gezicht, kon 
hier geen verklaring voor worden gevonden. Te 
meer omdat DBC-Onderhoud gebruik maakt van 
rekenprogramma’s, die zo ingewikkeld zijn, dat 
‘niemand’ hierin meer precies inzicht heeft. Aan-
gezien de gegevens uit de oktober-uitlevering per 
15 november 2007 aan de NZa ter vaststelling 
zouden worden aangeboden, heeft de BBC, DBC-
Onderhoud hierover geïnformeerd en tevens afge-
sproken, dat de BBC een en ander zelf zou nare-
kenen. DBC-onderhoud zou hiervoor de gegevens 
aanleveren.  

Na veel ‘touwtrekken’ werd door DBC-
Onderhoud de genoemde data aan de NVPC gele-
verd. Betreffende data waren echter incompleet en 
voor de BBC niet te doorgronden. Gezien het  
financiële belang (elk procent in het nadeel van de 
NVPC komt neer op ongeveer € 600.000 voor de 
totale groep van plastisch chirurgen) en de com-
plexiteit van deze problematiek, heeft het bestuur 
besloten Capgemini te vragen de berekeningen 
van DBC-Onderhoud op juistheid te controleren. 
Uit hun tussentijdse rapportage begin november 
bleek dat de berekeningen van DBC-onderhoud 
een aantal fouten bevatten. Er was reden om ern-
stig te twijfelen aan de juistheid van de gevolgde 
methodiek en daardoor aan de juistheid van de 
tarieven van 1 januari 2008.  
Tijdens overleg tussen de BBC en DBC-
Onderhoud hierover, bleek DBC-Onderhoud niet 
bereid om zaken inhoudelijk te bespreken, noch 
om correcties aan te brengen. DBC-Onderhoud 
stelde zich op het standpunt, dat de levering van 
de data aan de NZa niet uitgesteld kon worden. 
Hierdoor bestond de (reële) kans dat de NZa op 
basis van mogelijk foutieve data van DBC-
Onderhoud de tarieven van 1 januari 2008 zou 
vaststellen. 
De NVPC kon zich niet in deze gang van zaken 
vinden. Bovendien wil het ook niet de financiële 
consequenties van fouten van de zijde van DBC-
Onderhoud dragen. Derhalve heeft de NVPC op 
13 november jl. DBC-Onderhoud en de NZa 
schriftelijk aansprakelijk gesteld voor eventuele 
schade.  
In december bevestigde de eindrapportage van 
Capgemini de eerdere vermoedens. De methodiek 
die DBC-Onderhoud bij de berekening van de 
tarieven van 1 januari 2008 heeft gebruikt is niet 
juist en niet consistent  met de rondrekening van 
2005. De tarieven per 1 januari 2008 blijken niet 
meer gebaseerd te zijn op door de wetenschappe-
lijke verenigingen gevalideerde normtijden van 
2005. Capgemini adviseerde de NVPC de Orde 
dringend te verzoeken een audit te houden tav 
methodiek van de berekeningen van DBC-
Onderhoud. Aan de hand hiervan moet zo snel 
mogelijk een reparatie van fouten in methodiek en 
tarieven plaatsvinden.  
 
OVERLEG MET ANDERE WETENSCHAP-
PELIJKE VERENIGINGEN 
Omdat deze problematiek zich niet beperkt tot de 
NVPC, heeft de NVPC alle voorzitters van de 
Beroepsbelangen Commissies op de hoogte ge-
bracht van de conclusies van Capgemini. Tevens 
heeft de NVPC een gezamenlijk (informatief) 
overleg over dit onderwerp georganiseerd. Er was 



veel belangstelling bij de andere wetenschappelij-
ke verengingen voor dit onderwerp. Op 
18 december 2007 vond het overleg plaats op het 
kantoor van de NVPC. Uitkomst van dit overleg is 
een gezamenlijke brief aan de Orde. In deze brief 
vragen tien wetenschappelijke verenigingen aan 
de Orde om zo snel mogelijk een audit uit te voe-
ren. Tijdens de vergadering van de Kamer Vrij 
Beroep afgelopen januari heeft de Orde in reactie 
hierop toegezegd deze audit (o.a. op foute metho-
diek) te laten uitvoeren. De NZa zal hierbij ook 
een rol vervullen. De wetenschappelijke vereni-
gingen zullen zowel bij de formulering van de 
opdracht, als bij de uitvoering van de audit be-
trokken worden.  
De BBC houdt nauwkeurig de vinger aan de pols 
om toe te zien dat de toezeggingen van de Orde 
ook worden waargemaakt. 
 
Al met al kan worden gezegd dat door de inspan-
ning en initiatieven van de BBC van de NVPC de 
‘onderste steen is bovengekomen’. De NVPC 
heeft in dit kader kosten gemaakt en thans wordt 
bekeken of deze kosten op DBC-onderhoud kun-
nen worden verhaald. Punt van zorg blijft dat me-
thodiek en berekeningen van DBC-Onderhoud 
niet altijd betrouwbaar zijn. Dit betekent dat dit 
steeds weer moet worden nagelopen en gecontro-
leerd. In specifieke gevallen zal hiervoor externe 
expertise moeten worden ingehuurd.  
De verwachting is, dat de conclusies van Capge-
mini in de audit zullen worden herbevestigd. De 
samenwerking met andere wetenschappelijke 
verenigingen blijkt in deze kwestie lonend. Ge-
zamenlijk kunnen wij druk zetten op landelijke 
partijen en wordt naar wetenschappelijke vereni-
gingen geluisterd.  
 
BTW 
Per 1 januari 2008 is de wetgeving ten aanzien 
van BTW voor (para)medici veranderd. Naar aan-
leiding hiervan heeft onze directeur een notitie 
voor het bestuur opgesteld. Deze notitie is ook aan 
alle leden gemaild.  
Eind januari heeft de NVPC met Zelfstandige 
Klinieken Nederland (ZKN), de Orde, de Neder-
landse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), oog-
artsen en Ernst & Young overleg gehad over deze 
kwestie. Hieruit bleek dat het Ministerie van Fi-
nanciën werkt aan een BTW-besluit. Ernst & 
Young adviseert om in afwachting van dit besluit 
‘even niks te doen’. Gezien de overeenkomstige 
belangen, is afgesproken op dit gebied gezamen-
lijk op te trekken.  
In afwachting van nadere ontwikkelingen advi-
seert het bestuur haar leden op dit moment voor 

keuringen en vastellingen en voor me-
disch/therapeutische diensten geen BTW in reke-
ning te brengen tot dat eerder genoemd besluit is 
genomen en openbaargemaakt. Ernst en Young 
acht het zeer onwaarschijnlijk dat met terugwer-
kende kracht BTW zou kunnen worden geheven. 
Bovendien moet de BTW nog verwerkt worden in 
nieuwe tarieven. Dit betekent dat u  niet anders 
kan dan u te houden  aan de bestaande tarieven.  
Wij houden u van de voortgang op de hoogte. 
 
CONTRIBUTIE 2008 
Als het goed is heeft u de contributienota voor 
2008 ontvangen. De vereniging heeft het, zoals u 
kunt lezen, druk met andere zaken dan het innen 
van contributie. Onze activiteiten brengen wel 
uitgaven met zich mee. Wij verzoeken u vlot te 
betalen. 
 
CONTACT 
Wilt u reageren op één van bovenstaande berich-
ten? Of heeft u tips, suggesties of vragen aan het 
bestuur? Schroom niet en mail dit naar 
secretariaat@nvpc.nl. 


