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V
rijgevestigdemedischspecia-
listen latenzichnauwelijks
verleiden tot eenbestaan in
loondienst, zoblijktuit een

inventarisatie vandeOrdevanMe-
dischSpecialisten.Vanaf 1 januarimo-
genookvrijgevestigde specialisten
nietmeer rechtstreeksdeclarerenbij
verzekeraars.Decombinatie vande
nieuwedeclaratieregels eneensubsi-
dieregelingzoudespecialistenprik-
kelenomin loondienst te treden.

Bent u verrast dat specialisten
massaal voor de vrije vestiging
blijven kiezen?
‘Wijhebbendeverwachtingvande
politiekdatdenieuwedeclaratiere-
gels tot eenmassaleoverstapvanvrije
vestigingnaar loondienst zou leiden
nooitgedeeld.Bovendienwillenveel
ziekenhuizenhunspecialistenhele-
maalniet in loondienstnemen.’

Waarom willen specialisten zelf-
standig blijven?
‘Specialistenwillen invloedhebben
opdewijzewaaropdezorg indezie-
kenhuizen isgeorganiseerd.Het leidt
totkwalitatief betereenefficiëntere
zorg.Datblijktookuit internationale
vergelijkendeonderzoeken. InNeder-
landhebbenwerelatief weinigme-
dischspecialistenperhoofdvande
bevolking, terwijldekwaliteit vande
zorghierheelhoog is. Buitenlandse
zorgbestuurderskomenhierkijken
omte lerenhoewehethierhebben
georganiseerd.’

Betekent het dat ziekenhuizen
waar specialisten in loondienst
werken slechter zijn georgani-
seerd?
‘Nee,maarwijhebben indenieuwe
caowel vastgelegddatmedischspeci-
alisten in loondienstmeer inspraak
krijgen indeziekenhuizenwaarze
werken.’

DeOrdevanMedischSpecialisten
endeNederlandseVerenigingvan
Ziekenhuizenhebbenvorig jaardrie
juridischemodellenuitgewerkt
waaruit vrijgevestigde specialisten
kunnenkiezen. In loondienst treden,
eensamenwerkingsmodelwaarbijde
specialistenzelfstandigblijvenen
hunfacturenbijhet ziekenhuis indie-
nenenhetparticipatiemodelwaarin
despecialistenmede-eigenaarwor-
denvanhet ziekenhuis.De specialis-
tenkiezenmassaal voorhet samen-
werkingsmodel, dathetmeeste lijkt
ophunhuidige juridische status.

Zelfstandigen kunnen toch hele-
maal niet uitsluitend voor één op-
drachtgever werken. Vrezen spe-
cialisten niet door de belasting-
dienst als schijnzelfstandigen te
worden aangemerkt?

‘Wijhebbenonzemodellenvorig jaar
al aandeBelastingdienst voorgelegd.
Zehebbenaangegevenhet samen-
werkingsmodel te steunenmitsde
specialistenvoldoendeonderne-
mersrisico lopen.Het verschiltper
ziekenhuishoedeafsprakenexact
wordenvormgegevenendeBelas-
tingdienstmoetdeuitwerkingvan
het samenwerkingsmodelper zieken-
huisnoggoedkeuren.Dat isgeen for-
maliteit,maar ikverwachtdatalle
samenwerkingsmodellenuiteinde-
lijkgoedzullenwordengekeurd.’

Indrie ziekenhuizenhebbende
specialistengekozenommede-eige-
naarvanhet ziekenhuis teworden.
Het is financieel eenonzekere stap,de
EersteKamermoetnog instemmen
meteenplanvanSchippersomzie-
kenhuizen toe te staanwinstuit teke-
renaanaandeelhouders.

In uw eigen Catharina Ziekenhuis
worden de specialisten mede-ei-
genaar, u dus ook. Wat betekent
het voor u en uw collega’s per-
soonlijk als het parlement niet in-
stemt met de voorstellen om zie-
kenhuizen winst te laten uitke-
ren?
‘Wij kiezenniet voorditmodelomdat
weonszelf winstwillenuitkeren. Ik
werkal 22 jaar inhetCatharina,het
voeltnual als ‘mijn’ ziekenhuis.Het
gaatmij aanhethart alshet slecht
zougaanmethetCatharina.Niet voor

mijnportemonnee,maarvoordepa-
tiënten inderegioEindhovendievan
onsafhankelijk zijn.Wij verwachten
dathetparticipatiemodel ertoe leidt
dat iedereenopdezelfdewijzebetrok-
kenraaktbijhet ziekenhuiswaar-
doorwedezorgbeterkunnenorgani-
seren.Wewillenbehalvedevrijgeves-
tigde specialisten inhetCatharina
ookdespecialistendienu in loon-
dienstwerken, zoalsdekinderartsen,
demogelijkheidbiedenomaandeel-
houder tewordenvanhetCatharina.’
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‘Zelfstandigespecialistheeft
meer invloedopziekenhuis’

Interview
Janko de Jonge, Orde
Medisch Specialisten

Politicidachtenten
onrechtedat specialisten
massaal indienst zouden
tredenvanziekenhuizen,
aldusdevicevoorzitter van
despecialistenvereniging.

Ikwilmijzelfniet
winstuitkeren.
Ikwildathet
goedgaatmet
mijnziekenhuis

Effectenhuis SNSSecurities
staat indeetalage.Moederbe-
drijf SNSBank lietdonderdag
wetende ‘strategischeopties'
voorhetonderdeel teonder-
zoeken.Datbetekentmeestal
datverkoopwordtonderzocht.
Bij SNSSecuritieswerkentach-
tigmensen. SNSBank is inhan-
denvandestaat. Aanvankelijk
hoordeookReaal totdatbe-
drijf,maardat is losgeknipten
heetnuVivat, en isooktekoop.
Vivatmelddegistereneen fors
verlies: 112miljoeneuro.Door
dedalingvanderentemoester
voor 144miljoeneurovoorzie-
ningenwordengetroffen.

SNSonderzoekt
verkoopSecurities

BijdeRotterdamsewoningcor-
poratieHavenstederheeft een
financieelmedewerker in to-
taal 140duizendeuroaangeno-
menvaneen financieelbureau,
Fifa Finance. Inruilmoestde
medewerker financiële con-
tractenafsluitenmetFifa. Fifa
speeldeookeencruciale rolbij
debijna-ondergangvanwo-
ningcorporatieVestia. Eerder
wasalbekendgemaaktdatde
medewerkervanHavensteder
wasontslagen.Hijkreegde
steekpenningentussen2005
en2010.Hoeveel schadedede-
rivatencontractenHavenste-
derberokkenen, isnognietbe-
kend.

Havensteder

Efectenhuis

140duizendeuroaan
steekpenningen

Buitenlandse
ziekenhuizen
komenkijken
hoewijhetheb-
bengeregeld


