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HOOFDLIJNEN BELEID MINISTER KLINK 
(2) 
 
Inleiding 
Minister Klink heeft de hoofdlijnen van zijn be-
leid weergegeven in de brief ‘samen zorgen voor 
beter, proloog VWS-beleid 2007-2010’ van 
13 juni 2007 aan de Tweede Kamer. In deze 
nieuwsflits de hoofdlijnen. 
 
Gedachte achter stelselwijziging 
Minister Klink voert de stelselwijziging van zijn 
voorganger Hoogervorst uit, zoals deze op 
1 oktober 2006 door de invoering van de Wet 
Marktordening Gezondheidszorg (WMG) gestalte 
heeft gekregen. Achtergrond van de stelselwijzi-
ging is de opvatting, dat de geleidelijk gegroeide, 
gedetailleerde overheidssturing van het zorgstelsel 
steeds meer een belemmering was, voor een kwa-
litatief goed en doelmatig functionerende zorgsec-
tor. Een te veel aan centrale regelgeving en het 
ontbreken van adequate ‘markt’ prikkels stonden 
het realiseren van een innovatief zorgaanbod met 
een goede prijs-/prestatieverhouding in de weg. 
 
Daarnaast had de regering geen antwoord op de 
steeds sterker toenemende stijging van de uitgave 
in de zorg. Beide problemen kan de regering al-
leen maar oplossen door het systeem van centrale 
aanbodsturing geleidelijk op te geven en gelijktij-
dig meer vrijheden en verantwoordelijkheden te 
geven aan patiënten, zorgaanbieders en verzeke-
raars. Deze partijen krijgen in het nieuwe stelsel 
meer ruimte om zelf te beslissen. Tegelijkertijd 
worden zij zelf geconfronteerd met de financiële 
gevolgen van hun beslissingen. In de brief van 
13 juni 2007 geeft minister Klink aan hoe hij dit 
gaat aanpakken. De brief geeft zijn plannen weer 
voor de komende vier jaar. 
 
Hoofdpunten van de brief van 13 juni 2007 
Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn 
volgen hierna de hoofdpunten: 

• Het huidige B-segment (vrij onderhandel-
bare tarieven) wordt per 1 januari 2008 
uitgebreid van 10% naar 20%. Het gaat 
hier om planbare zorg. Dit segment valt 
niet onder de maatstaf (uitleg volgt hier-

na) en over de prijzen mag dan ook volle-
dig vrij worden onderhandeld door verze-
keraars en aanbieders (met uitzondering 
van het uurtarief van medisch specialis-
ten). 

• Afschaffen lumpsum van medisch specia-
listen per 1 januari 2008. Inkomen specia-
list is niet meer van tevoren afgesproken, 
maar is vanaf 1 januari 2008 het product 
van het aantal geleverde DBC’s, de norm-
tijd per DBC en het uurtarief. (Inkomen = 
DBC’s x normtijd x uurtarief.) 

• Per 1 januari 2008 wordt een begin ge-
maakt met het beëindigen van het zoge-
naamde ‘bouwregime’. Dit betekent dat 
vanaf dat moment geen sprake meer zal 
zijn van nieuwe door de overheid goedge-
keurde en gegarandeerde investeringen in 
gebouwen die worden verwerkt in de ta-
rieven en budgetten van ziekenhuizen. 

• Vanaf 1 januari 2009 zullen de kapitaal-
lasten (gebouwen, afschrijving… etc. van 
instellingen) integraal onderdeel uitmaken 
van de DBC-prijzen (zogenaamde inte-
grale tarieven.) Deze tarieven hebben 
dan betrekking op alle kosten (kapitaallas-
ten + honoraria medisch specialisten). 
Ziekenhuizen zijn tevens zelf verant-
woordelijk voor hun investeringsbeslis-
singen en de financiële consequenties 
daarvan. In tegenstelling tot voorheen, zal 
via de DBC’s alle kosten moeten worden 
terugverdiend. Het aantal patiënten en de 
tevredenheid bepalen de omzet en het in-
komen. Dit betekent dat de patiënt/cliënt 
centraal komt te staan. De ‘slag’ om het 
verkrijgen en behouden van patiënten be-
gint. Minder patiënten betekent minder 
inkomen voor de specialist en minder kos-
tenvergoeding voor het ziekenhuis. Bei-
den dragen dus financieel risico. 

• Huidige FB-systematiek (functionele 
budgettering) blijft in 2008 bestaan. Per 
1 januari 2009 wordt dit vervangen door 
integrale tarieven . 

• In 2009 wordt een wellicht tijdelijke vorm 
van DBC-bekostiging geïntroduceerd. De 



zogenaamde maatstafconcurrentie. 
Hierbij is sprake van een maximum van 
de gemiddelde prijs per DBC (maatstaf) 
die een ziekenhuis in rekening mag bren-
gen voor haar totale productie. De maat-
staf legt geen restricties op aan het volu-
me. Het volume blijft een uitkomst van 
onderhandelingen tussen verzekeraars en 
zorgaanbieders. Hoe de maatsstaf bere-
kend wordt is een technische exercitie. 
Komt een ziekenhuis met zijn totaal ge-
middelde DBC-prijs boven de maatstaf (= 
prijsplafond) uit, dan wordt het meerdere 
door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
‘afgeroomd’. 

• In het kader van de bekostiging van de cu-
ratieve zorg stelt minister Klink per 2009 
een viertal segmenten in: 

o Het B-segment: 20% planbare 
zorg. Is onlangs vastgesteld. Hier 
geldt prestatiebekostiging (= ge-
leverde zorg bepaalt inkomsten) 
en vrije prijsvorming. 

o Het B1-segment: deel van zorg 
waarbij aanbieders en zorgverze-
keraar over prijs onderhandelen. 
Hier geldt prestatiebekostiging 
met maatstafconcurrentie. 

o Het A1-segment: deel van zorg 
waarvoor wel integrale tarieven 
gelden, maar onderhandelbare 
prijzen niet mogelijk of wenselijk 
zijn. Vaste tarieven. Hier geldt 
prestatiebekostiging met maat-
stafconcurrentie (b.v. Intensive 
Care.) 

o Het A0-segment: Geen prestatie-
bekostiging. Financiering vindt 
plaats via beschikbaarheidsver-
goeding (b.v. SEH, top referente 
zorg, traumazorg, opleidingen). 
Valt niet onder de maatstaf. 

• Segmentering zal ook gaan gelden voor 
ZBC’s. Dit kan voor bepaalde ZBC’s tot 
gevolg hebben, dat zij te maken krijgen 
met meer regulering, wanneer zij (voor 
delen van hun productie) onder de maat-
staf komen te vallen. Door integrale tarie-
ven in A-segment kan ZBC, net als zie-
kenhuis, kapitaallasten wel in kostprijs 
opnemen. 

• Per 2009 kunnen verzekeraars beter selec-
tief contracteren. Dit houdt in dat verzeke-
raars op basis van kwaliteit- en prijsin-
formatie kunnen besluiten om niet met 

bepaalde ziekenhuizen/ZBC’s afspraken 
te maken. 

• Verzekeraars worden meer risicodragend. 
• Er zal afbouw plaatsvinden van zieken-

huis specifieke kosten in de maatstaf. 
Vanaf 2009 zal met jaarlijkse stappen van 
25% het instellingsspecifieke kostenni-
veau (historische kosten) verschuiven 
naar het gemiddelde kostenniveau. 

• Kwaliteit en service worden bepalend. Dit 
bepaalt immers de tevredenheid van de 
patiënt/cliënt. De patiënt/cliënt bepaalt het 
inkomen van de specialist en de kosten-
vergoeding van het ziekenhuis. 

• Huidige procesindicatoren worden ver-
vangen door kwaliteitsinformatie en out-
putindicatoren. De Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg (IGZ) speelt een onder-
steunende en coördinerende rol. 

• Verbetering DBC-systeem. Het verbeter-
plan ‘DBC: eenvoudig beter’ van juni 
2006 zal worden uitgevoerd. De finale be-
sluitvorming vindt plaats eind 2007. Kern 
van het verbeterplan is dat de huidige 
DBC’s vervangen worden door nieuwe 
zorgproducten. Hiernaast invoering van 
een nieuwe internationale diagnoseclassi-
ficatie (ICD-10).  

 
BETEKENIS BELEID VOOR PLASTISCH 
CHIRURGEN 

- Vervallen inkomenszekerheid (lumpsum) 
per 1 januari 2008. 

- Onderhandelingen over prijs en kwaliteit 
B-segment.  

- Toename behoefte aan individuele en 
maatschapsondersteuning (door invoering 
van maatstafconcurrentie zal het gevecht 
tussen specialismen ‘achter de poort van 
het ziekenhuis’ over ruimte, facilitei-
ten…etc. toenemen. Voorzieningen en in-
komen plastisch chirurgen komen onder 
druk. 

- Kwaliteit, herkenbaarheid van kwaliteit en 
imago worden steeds belangrijker in een 
zorgmarkt. Belangrijke taak NVPC. 

- Nieuw DBC-verbeterplan houdt tal van 
risico’s in (plastisch chirurg onderaanne-
mer; eigen onderhandelingspositie). Zal 
voor de NVPC veel tijd en inzet vergen 
om  positie van plastisch chirurgen goed 
te positioneren. 

- De mogelijkheid om ook buiten het zie-
kenhuis goed aan de slag te kunnen wordt, 
voor degenen die dit willen, steeds inte-
ressanter. Dit vereist allerlei inspanningen 



(o.a. hogere kwaliteitscriteria privé-
klinieken) De NVPC zal zich hier actief 
mee bezighouden. 

 
Conclusie 
De beleidsplannen van minister Klink brengen 
veel veranderingen met zich mee. Het inkomen 
wordt onzeker. De risico’s van het vrije beroep 
nemen toe. Er komt een nieuw DBC-systeem. Er 
zal veel gedaan moeten worden aan het imago en 
de kwaliteit. De plastisch chirurgen moeten zich 
goed gaan positioneren ten aanzien van andere 
specialismen. De optie om meer buiten het zie-
kenhuis te kunnen werken moet worden versterkt. 
Dit vraagt om een pro-actieve en professionele 
NVPC. De kwaliteit van belangenbehartiging zal 
in sterkere mate het inkomen en prestige bepalen. 
 
EPD IN 2009 VERPLICHT 
Vanaf 2009 moeten alle artsen en apothekers 
meewerken aan het elektronisch patiëntendossier 
dat van iedere burger zal worden aangelegd. Het 
kabinet heeft hiertoe besloten op vrijdag 6 juli 
2007.  
 
KWALITEITSGELDEN (2) 
In Nieuwsflits nummer 2 hadden wij het over de 
kwestie rond de inning van en zeggenschap over 
de kwaliteitsgelden. Het gaat om de € 0,50 dat 
onderdeel is van het nieuwe uurtarief van 
€ 132,50 (prijspeil 2006). De kwaliteitsgelden 
zullen via het zogenaamde vereveningsfonds op 
één centraal punt worden gestort. Het gaat om een 
bedrag van circa € 10 miljoen per jaar.  
In de vergadering van de Cie WOK (wetenschap, 
opleiding en kwaliteit) van de Orde op 21 juni jl. 
werd door de Orde aangegeven, dat over de 
rechtspersoon, de samenstelling van het bestuur, 
de zeggenschap en de verdeling van de gelden nog 
nader met de wetenschappelijke verenigingen 
(WV’en) zou worden gesproken. Deze toezeggin-
gen blijken achteraf ‘een wassen neus’. De Orde 
is niet van plan om over de op te richten rechts-
persoon, de samenstelling van het bestuur en 
daarmee de zeggenschap met de WV’en te over-
leggen. De Orde stelt zich op het standpunt dat er 
een stichting moet komen waarin de Orde samen 
met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het bestuur 
vormen. Zo niet dan stelt de Orde dat geen geld 
voor kwaliteitsbeleid beschikbaar komt. Dit 
standpunt lijkt primair ingegeven teneinde de 
eigen positie ten aanzien van kwaliteitsbeleid te 
versterken.  
Deze houding stelt WV’en (waaronder de NVPC) 
voor een dilemma. Op gebied van kwaliteit heb-
ben de WV’en van oudsher het primaat. Hiernaast 

hebben alle WV’en 100% representativiteitsgraad. 
Alle specialisten zijn lid. Dit gegeven doet de 
WV’en van mening zijn, dat zij rechtstreekse zeg-
genschap moeten krijgen over kwaliteitsgelden. 
Geen onnodige bureaucratie (aanvraag procedu-
res, toetsingscommissies…etc.). Dit dreigt nu wel 
te gebeuren. WV’en zijn wel bereid om beste-
dingscriteria af te spreken en achteraf verant-
woording af te leggen. WV’en willen echter recht-
streekse zeggenschap over kwaliteitsgelden die 
door de vakgenoten zelf worden betaald. De 
NVPC legt zich dus niet zomaar neer bij het 
standpunt van de Orde en ZN. In overleg met de 
andere WV’en zal gekeken worden wat te doen. 
Na de vakantie krijgt deze kwestie een vervolg. 
Wij houden u op de hoogte.  
 
PLASTICUP 2007 
 
Zondag 2 september 2007 vindt de toertocht Me-
chelen - Francorchamps - Mechelen plaats. Orga-
nisatie : TWC Mechelen.  
Startplaats : A ge Wienhoes  
Adres : Oude Heerbaan 9 
Plaats : Wittem 
Starttijd : 9.00 uur 
Inschrijven : www.twcmechelen.nl of 

  p.rooijens@vumc.nl 
Verzamelen : zaterdag om 17.00 uur in Zuid- 
Limburg, inchecken hotel, borrel en gezamenlijk 
diner. Team moet bestaan uit 3 renners, met daar-
in minimaal 1 vrouw en 1 staflid.  
 
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. 


