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Opbouw presentatie

-Wat is er veranderd sinds 01-01-2015?

-Declaratie van zorg door SEH-arts, Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist

-Wat betekent integrale bekostiging Medisch Specialistische Zorg?

-Wat is een MSB en waarom zijn deze opgericht?

-Hoe wordt de zorg nu geleverd en betaald?

-Wie wordt beter van taakherschikking?

-Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?



Integrale Bekostiging vanaf 1 januari 2015

Wegvallen van scheiding tussen honorarium voor Medisch Specialist en 

kostendeel Ziekenhuis door declaratie van zorg via een tarief

VERLEDEN:

Vrijgevestigde Specialist declareert honorarium en Ziekenhuis declareert 

kostendeel en honorarium specialisten in dienstverband.  Aanvankelijk gescheiden 

later gezamenlijk.

DBC/DOT:

Ziekenhuis declareert in zorgproduct het honorarium en de ziekenhuiskosten 

gelijktijdig in een factuur. De specialist declareert dan “VIA” het ziekenhuis



Integrale Bekostiging vanaf 1 januari 2015

• Het doel van deze verandering is om medisch specialist en ziekenhuis samen 

de kosten te laten bepalen en bewaken.

• Betere beheersing van het Macrokader Zorg door een gemeenschappelijk 

budget voor medisch specialistische zorg te hanteren

• Vrije Vestiging en fiscale faciliteiten ondernemers werden hiermee onzeker.

• De belastingdienst stelde aanvullende eisen aan het behoud van het fiscale 

ondernemersschap omdat het declaratierecht 1-1-2015 zou vervallen.



Bekostiging tot 1 januari 2015

Factuur per DBC/DOT met aparte vermeldingDOT 2014

Honorariumcomponent 

(plafond NZa)

Kostencomponent 
CWZ

Verdeelmodel

Maatschap I. Maatschap II. Maatschap III. Maatschap IV.



Voorwaarden behoud vrij ondernemerschap

Inrichten van Medisch Specialistisch Bedrijf = MSB

Onderneming met bedrijfsrisico:

– Personeel in eigen dienst met alle risico’s

– Investeringen door MSB met kans op zowel gunstig als ongunstig rendement

– Samenwerkings Overeenkomst met ziekenhuis zonder direct invloed op bedrijf

– Goedkeuring van bedrijfsplan MSB VOORAF door belastingdienst

OF ANDERS……..

Dienstverband (AMS) bij ziekenhuis



Bekostiging vanaf 1 januari 2015
Integraal Tarief CWZ

DOT 2015

Deel MSB

Honorarium & Kosten Deel CWZ

Verdeelmodel

Organisatorische 
Eenheid

Organisatorische 
Eenheid

Organisatorische 
Eenheid

Organisatorische 
Eenheid



Bekostiging vanaf 1 januari 2015
Integraal Tarief CWZ

DOT 2015

Deel MSB

Honorarium & Kosten Deel CWZ

Verdeelmodel

Organisatorische 
Eenheid

Neveninkomsten

Kosten Personeel, 
Investeringen

Organisatorische 
Eenheid

Organisatorische 
Eenheid

Organisatorische 
Eenheid

Overname kostendeel

Geen andere verdeling!



Toverwoord in het CWZ voor traject

GELIJKGERICHTHEID



Gekozen voor transparante vorm: 

Verhouding en Verantwoording

MSB Ziekenhuis (WTZI)

Maat Maat Maat

BV

Overeenkomst

van
Samenwerking



Casus MSB ter toetsing fiscus medio juli 2014

Concept Samenwerkings Overeenkomst met CWZ, maatschapovereenkomst voor 

alle deelnemende specialisten, omzetten van vakgerichte maatschappen in 

Organisatorische Eenheden met eigen contracten

Bedrijfsplan: omvang van in- en uitgaven bij samengaan vrijgevestigde 

specialisten, omvang van personeel wat in dienst zal komen bij MSB

Investeringsplannen

Visie op markt met beleidsplan en SWOT analyse



2 oktober 2014

Als eerste in Nederland:

Goedkeuring 

belastingdienst 

na vooroverleg casus 

MSB-CWZ 

Licht op groen!



Media Aandacht Goedkeuring



Valt hoogste baas van belastingdienst  ook op..



Blijkbaar toch zitten slapen….?



Schrikt Dijsselbloem toch wakker!!!

Dat vind ik een zorgwekkend bericht. De ontwikkeling die we, kabinet, willen Is 

dat de "schijnconstructie" van ondernemerschap binnen ziekenhuisorganisaties 

ophoudt en dat specialisten gewoon In dienst van het ziekenhuis komen. Belangrijke 

reden voor dat laatste Is kostenbeheersing. Het management van onze ziekenhuizen 

is, gegeven de zwakke positie t.o.v. de maatschappen, onvoldoende in staat om de 

kosten te beheersen. Wat wel van hen wordt geëist door verzekeraars. En terecht!



Toch niet zo goed opgelet in Den Haag..?



Toneelstuk toch niet zo goed geregisseerd..



Oktober 2014: Nijmegen MSB-CWZ in de steigers



Things to do………………

Naslagwerk

Maatschapscontract

Afwikkeling 
Mts.Verzekeringen

Knelpunten

Inventariatiebesprekingen

Onvoorzien

Contract Organisatorische Eenheden

Goodwillreglement

Overige

Naslagwerk

Maatschapscontract

Afwikkeling 

Mts.

Verzekeringen

Personeel

Knelpu Verdienmodel

Huishoudelijk 
Reglement

Reactie Fiscus

Naslagwerk

Verzekeringen

Personeel
Personeel

Personeel
Huishoudelijk 

Reglement



01-01-2015: Jonkerbosch MSB Nijmegen uit steigers



Nieuwe naam en logo 



Personeel in dienst MSB

- Secretaresses, ondersteuning van de vroegere maatschappen nu OE

- Management Assistenten voor het MSB

- Medisch Typistes, uitstervend

- ANIOS, faciliterend voor de leermomenten van AIOS

- Chefs de Clinique, net klaar met opleiding en meer ervaring opdoen

- Verpleegkundig Specialisten

- Physician Assistants



Taakherschikking

- Term wordt gebruikt voor de verandering van taken die tot 01-01-

2015 alleen door dokters gedaan/gedeclareerd mochten worden

- Maar sinds 01-01-2015 ook door Physician Assistents en 

Verpleegkundig Specialisten mogen worden uitgevoerd en 

gedeclareerd

- Dat biedt mogelijkheden….!!



Door bril van managers, bestuurders, overheid



Taakherschikking = besparing

PA en VS kosten minder dan dokters

Deel taken die eerst de dokters uitvoerden worden overgenomen 

door PA en/of VS

De kosten van deze overgenomen taken worden dus lager…?

Wat klopt niet in deze argumentatie??



Ook al ziet het er allemaal hetzelfde uit……



De verschillen zitten in de details!!!



Blijven de taken wel gelijk??

PA en VS voeren deze taken niet op dezelfde manier uit als de dokter

•Vele zorgtrajecten worden met meer dimensies uitgevoerd

•De afstemming met andere zorgverleners is anders

•Vooral de zorg voor de patiënt is intensiever

•De kwaliteit van de uitgevoerde taken is vaak beter dan door 

dokters

Maar de tijdinvestering is ook groter



Taakherschikking is niet altijd goedkoper!

PA en VS kosten minder dan dokters

Deel taken die eerst de dokters uitvoerden worden overgenomen 

door PA en/of VS

Maar deze taken worden anders uitgevoerd en kosten meer tijd

De kosten van deze overgenomen taken worden dus niet 

automatisch lager…?



Wat doen dokters in vrijgekomen tijd?



Dit doen dokters in vrijgekomen tijd!



Taakherschikking is niet (altijd) goedkoper!

• PA en VS nemen routine taken over van dokters, maar dit gaat 

gepaard met meer (kwali)tijd!

• Dokters krijgen meer tijd voor hoger gespecialiseerde zorg, wat 

ook tijd en kosten intensiever is!

• Taakherschikking kan niet gelijk gesteld worden aan kosten 

reductie, maar aan doelmatigere inzet van professionals met 

verhoging van de kwaliteit van zorg!



Zorgprofessionals willen BETER maken

In tegenstelling tot 

overheid/zorgverzekeraars/managers/bestuurders willen zorg 

professionals:

Zelf BETER worden door zich steeds meer te ontwikkelen, zodat 

de geleverde zorg BETER wordt

maar vooral dat de patienten BETER BETER worden

Bij marktwerking zou dat meer opleveren:…maar in 

gebudgeteerde zorg mag MEER en BETERE zorg niets extra’s 

kosten?!



Taakherschikking ook binnen MSB

Al jaren leiden de CWZ specialisten de nieuwe groep zorg professionals op:

-Verpleegkundig Specialisten

-Physician Assistants

Ze worden ingezet voor specifieke trajecten in de medisch specialistische zorg, bv:

-Zorg voor de opgenomen patiënten

-Poliklinische trajecten

-Case managers



Taakherschikking ook binnen MSB

- PA&VS zijn van toegevoegde waarde voor duidelijk afgebakende zorgtaken

- Het is voor de patient prettiger door continuiteit en kwaliteit

- Het is voor de VS&PA uitdagender werk dan waar ze eerst functioneerde

- Medisch specialist vertrouwt minder complexe zorg aan hen toe met gerust 

hart

- Medisch Specialist kan zich op meer complexe zorg richten



Taakherschikking ook binnen MSB

- Het CWZ ontvangt het integrale tarief

- Het MSB neemt de medisch specialistische zorg op zich en krijgt daarvoor 

een vergoeding (honorarium)

- Het MSB levert deze zorg te samen met artsen al dan niet in opleiding, 

medisch specialisten EN de PA&VS

- Taakdifferentiatie wordt door het MSB geregeld en op het aanbod 

afgestemd zonder prijsdifferentiatie!



Taakherschikking ook binnen MSB

- Doordat MSB de PA en de VS betaalt, al dan niet gedetacheerd, is de 

discussie over wat medisch domein is en wat kwaliteit is minder relevant.

- Ook discussie over deel wat specialist en wat ziekenhuis betaalt kan over 

boord.

- Daarnaast mogen zorg trajecten waarin VS en/of PA een taak hebben sinds 

01-01-2015 ook gedeclareerd worden



Taakdiffentiatie biedt vele mogelijkheden voor de 
toekomst van de zorg


