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Samenvatting 
Om lokaal het convenant over de specialistenhonoraria 
(2012-2014) inhoud te geven, is in frequente uitwisseling 
tussen het Bestuur van de medische staf, de raad van 
mandatarissen van vrijgevestigde maatschappen en de 
adviseurs van Raadgevers in de Zorg gewerkt aan een 
verdeelmodel voor het Slingeland Ziekenhuis.  
Vanuit de eerste ervaringen hiermee kijken wij terug op het 
proces en schetsen we enkele kenmerkende elementen van 
het model waarin verdienen én verdelen centraal staan. De 
ervaringen met het verdeelmodel kunnen van nut zijn als 
met ingang van 2015 voor ziekenhuizen en medisch 
specialisten gezamenlijk integrale tarieven worden 
gehanteerd. 
 

Inleiding 
Het convenant dat de Orde, ZN en de minister van VWS 
sloten in het najaar van 2010, houdt in dat lokaal een model 
wordt vastgesteld voor de verdeling van de 
honorariuminkomsten dat recht doet aan het beginsel 'loon 
naar werken'.  
De inzet van het stafbestuur van het Slingeland Ziekenhuis 
is hierbij vanaf het begin geweest het harmoniseren van de 
inkomens met behoud van een productiviteitsprikkel én het 
meekrijgen van alle maatschappen in een proces van het 
vormen van een sterk collectief. Dit heeft gevolgen voor hoe 
het proces is vormgegeven en voor het resulterende 
verdien- en verdeelmodel. 
 

Kenmerken van het proces  
Hoewel de Medische Staf van het Slingeland Ziekenhuis een 
aparte kamer kent voor vrijgevestigden, werden de zaken 
rond het model gestuurd door het voltallige Stafbestuur. 
Het convenant geeft het collectief van vrijgevestigden een 
onderhandelingspositie ten opzichte van het bestuur van 
het ziekenhuis en van de zorgverzekeraars. Daarom was het 
van belang structuur en besluitvorming van het collectief 
van vrijgevestigden goed uit te werken, met daarin een 
bepalende rol voor de Raad van Mandatarissen, de 
gemandateerde vertegenwoordigers van alle vrijgevestigde 
maatschappen. 
In een vroeg stadium heeft het Stafbestuur Raadgevers in 
de Zorg gevraagd om het ontwikkelen van een 
verdeelmodel procesmatig en inhoudelijk te begeleiden. 
Hierdoor is in de driehoek Raad van Mandatarissen (RvM) / 
Stafbestuur / adviseurs, een productief samenspel tot 
ontwikkeling gekomen. 
Hoewel niet altijd vooraf expliciet geformuleerd, is nu vast 
te stellen dat de volgende elementen kenmerkend zijn voor 
het proces op weg naar een vastgesteld verdeelmodel: 
 Een grote mate van openheid van maatschappen en 

stafbestuur waarmee over en weer de verwachtingen 
zijn gedeeld en een dito bereidheid om inzicht te 
geven, bijvoorbeeld in omzetgegevens. Dit is 
beantwoord door vanaf het begin transparantie na te 

streven over het te doorlopen proces.  
 Aandacht voor de specifieke problematiek van 

(groepen) specialismen, bij voorbeeld regionaal 
georganiseerde maatschappen, of voor historisch 
verklaarbare verschillen per specialisme en ook voor 
hoe het DBC systeem in voorgaande jaren uitwerkte. 
Deze zaken zijn in het begin in uitvoerige gesprekken 
met (vaak compleet aanwezige) maatschappen 
geïnventariseerd en waar mogelijk verwerkt in het 
verdeelmodel of tenminste gedocumenteerd. 

 De besluitvorming is zo gestructureerd, dat vòòr de 
zomer de contouren van het verdeelmodel konden 
worden gepresenteerd en bediscussieerd, waarna door 
de RvM richtinggevende uitspraken zijn gedaan voor 
het uitwerken van het model. Zo kon extra aandacht 
worden gegeven aan minder bevredigende onderdelen 
of om varianten verder uit te werken. Door een 
bewuste, maar ook gunstige fasering en sturing kreeg 
het proces een als prettig ervaren tempo en ritme en 
konden na terugkoppeling de eindbeslissingen op tijd 
worden genomen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 De lijn van openheid en het betrekken van alle 
maatschappen is consequent in het gehele proces 
vastgehouden. Dit hield in dat bezwaren van 
maatschappen voltallig in de RvM werden bespro-ken 
en daar al dan niet werden gehonoreerd. In één enkel 
geval is aan Raadgevers gevraagd te adviseren over een 
maatwerkoplossing. 

 

Kenmerkende aspecten van het verdeelmodel 
Het Slingeland verdeelmodel rekent 85% van het 
toegekende budget als 'vast' en 15% als 'variabel'; het 
variabele deel dient als compensatie van kosten en om 
knelpunten in het model te ondervangen. 
Van het vaste deel ontvangt elke maatschap een 
arbeidsbeloning per FTE, die staat voor circa 43% van het 
totale budget. Hier komt bovenop een percentuele toeslag 
voor inconveniënten ofwel dienstenbelasting, waarmee 
ongeveer 6% van het budget is gemoeid.  
Het resterende deel van het vaste budget wordt over de 
maatschappen verdeeld op basis van de 
productiviteitsscore. 

  

Inconveniënten 
Uitgangspunt van het convenant is: gelijke beloning bij 
gelijke werkbelasting en productiviteit. Hoewel ook voor 
productiviteit verschillende maten te gebruiken zijn, is 
vooral veel discussie gewijd aan de parameters voor 
inconveniënten in het verdeelmodel.  
Uiteindelijk is gekozen voor een opslagpercentage over 
de basisbeloning, waarin zijn gecombineerd: 
• de relatieve frequentie van diensten, in overeen-

stemming met de systematiek van de AMS én 
• een viertal zwaarteklassen om de intensiteit uit te 

drukken. Aanvankelijk is hiervoor gekeken naar het 
markante patroon van de acute opnamen in dienst-
uren, later is dit aangepast door alle specialismen 
onderling elkaars dienstenintensiteit te laten scoren. 
Deze score komt trouwens in grote mate overeen 
met de resultaten van de andere methode. 



De techniek hiervan verschilt: de productie per FTE van 
poortspecialismen, uitgedrukt in patiënten eenheden (een 
weging van (dag)opnamen, 1e polikliniekbezoeken en 
verpleegdagen), wordt afgezet tegen het gemiddelde van 
hetzelfde specialisme in alle Nederlandse ziekenhuizen. 
Voor medisch ondersteunende specialismen is gekozen voor 
trendvolgerschap: j een gewogen productiviteitsindex is 
bepaald voor de vier poortspecialismen die zij het meeste 
ondersteunen. In één geval leverde deze benadering geen 
direct bevredigende uitkomst op. 
De uitkomsten in het model zijn uiteindelijk 
geharmoniseerd doordat de RvM zich heeft uitgesproken 
over de maximale bandbreedte. Het verschil tussen de 
minst- en de meestverdienende maatschap is € 50.000 per 
FTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste ervaringen en vooruitblik  
Na tot stand komen van het verdeelmodel zijn afspraken 
gemaakt met het bestuur van het ziekenhuis en met 
zorgverzekeraars over o.a. het variabel deel en de 
informatievoorziening. Door vlotte informatievoorziening 

en hechte samenhang in het collectief kan snel worden 
gereageerd op de productiecijfers. De  maatschappen zijn 
goed doordrongen van de collectieve en individuele 
belangen om de doelstellingen te realiseren: het in 
voldoende mate 'vullen' van het honorariumbudget. Het feit 
dat alle maatschappen zeer intensief betrokken zijn 
geweest bij het tot stand brengen van het verdien- en 
verdeelmodel zal hier zeker aan bijdragen. Het Stafbestuur 
neemt het initiatief het verdeelmodel met de RvM te 
evalueren en als hier aanleiding toe is het model verder te 
verbeteren. 
 
Frank Leguijt 

 
 
 
Raadgevers in de Zorg  
Raadgevers in de Zorg is een samenwerkingsverband van adviseurs in de gezondheidszorg met diverse achtergronden. Wij 
beschikken over complementaire deskundigheid m.b.t. bekostiging en bedrijfsvoering van ziekenhuizen en van vrijgevestigde 
medisch specialisten, verandermanagement in de context van (medisch) professionals en ervaring in professionele (individuele en 
collectieve) dienstverlening aan medische professionals. 
 

Publicaties van Raadgevers in de Zorg:  
Een professioneel stafcollectief verdient een professioneel verdien- en verdeelmodel (zomer 2012) 
Dokter, manager, bestuurder … eigenaar? (oktober 2012) 
Notitie: Medisch Specialisten als aandeelhouder van ziekenhuizen [het ‘hoe’ toegelicht] (maart 2013) 
Waarom zouden dokters niet eigenaar worden van hun ziekenhuis? (weblog InnovatiefOrganiseren, juni 2013) 
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Maatwerk Anesthesiologie 
Het verdeelmodel 'sec' gaf bevredigende uitkomsten 
voor de productiviteit van poortspecialismen en 
medisch ondersteunende specialismen, maar niet voor 
een hybride specialisme als Anesthesiologie dat 
daarnaast ook de medische leiding over de intensive 
care voert. De oplossing daarvoor is gevonden in een 
gewogen productiviteitsscore. Hierin scoren de OK-
ondersteuning en pijnbehandeling, ieder naar rato van 
de honorariumomzet, op de gebruikelijke wijze als 
medisch ondersteunend, respectievelijk 
poortspecialisme. De productiviteit van de IC 
activiteiten wordt bepaald door deze af te zetten 
tegen een benchmark bestaande uit ca. dertig 
vergelijkbare IC afdelingen. Ook deze weegt mee naar 
verhouding van de omzet.  
Na instemming met de methode door de 
anesthesiologen heeft de RvM deze oplossing op maat 
bekrachtigd en de uitkomst in het model opgenomen. 

Logex- en Slingeland verdeelmodel 
De meeste ziekenhuizen hebben gebruik gemaakt van 
het verdeelmodel dat door Logex® is ontwikkeld. Het 
Logex-model en het Slingeland verdeelmodel 
verschillen van elkaar, zowel in de procesgang als ook 
in de inhoud. 
Het proces: Logex heeft van veel ziekenhuizen 
informatie verzameld en deze, voor drie grootteklassen 
ziekenhuizen, teruggekoppeld als benchmark 
informatie. Als een financieel collectief zich over 
enkele variabelen uitspreekt, resulteert een kant-en-
klaar verdeelmodel. In de Slingeland aanpak was de 
RvM actief betrokken bij de keuze en weging van 
parameters van het model. Naar de inhoud zijn de 
verschillen - begrijpelijkerwijs - kleiner. Beide modellen 
maken gebruik van productieparameters en fulltime 
equivalenten. Elementen in het Slingelandmodel die bij 
Logex niet voorkomen zijn: inconveniënten, het 
beginsel van de basisbeloning, de aparte benadering 
van medisch ondersteunende specialismen en 
maatwerkoplossingen. In het Logex-model speelt DBC-
omzet een rol  -  wij hebben deze parameter bewust 
buiten het model gelaten.  
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