
Hoofdstuk 1 
Zorgstelsel, medisch specialist, ondernemerschap en 
fiscus 

1.1 Zorgstelsel in Nederland en medisch specialistische zorg (msz) 

1.1.1 Zorgstelsel in Nederland : kosten en financiering  
Het zorgstelsel in Nederland is vastgelegd in de Wet marktordening gezondheidszorg 
(WMG), die de ontwikkeling en ordening van alsmede het toezicht op de markten van de 
gezondheidszorg regelt. De bij die wet ingestelde Nederlandse Zorgautoriteit NZa is belast 
met toezicht op de markt van de gezondheidszorg. 
De kosten van dit stelsel werden in 2018 geschat op € 100 miljard, waarvan € 77 miljard 
voor de genezende zorg en € 19 miljard voor de overige welzijnszorg (w.o. jeugdzorg; 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg) en € 4 miljard voor beheer. De kosten voor medisch-
specialistisch zorg was in 2018 € 28 miljard. Er werken in 2020 naar verwachting (van het 
CBS) 1,5 miljoen mensen, 15.5% van alle werkzame personen, in de zorg. 

Tabel 1: Kosten en financiering zorgstelsel in 2018:100 miljard  
1A: Kosten
Uitgaven aan € miljard

Medisch-specialistische zorg 28
Huisartsenzorg incl. multidisciplinaire zorg 4
GGZ 7
Geneesmiddelen 6
Verpleging en verzorging 19
Overige aanbieders (o.w. tandartsen) 13
Subtotaal 77
Gehandicaptenzorg 10
subtotaal geneeskundige en langdurige zorg 87*
Kinderopvang, jeugdzorg en overig welzijnszorg 9
Beleid en beheer 4
Totaal 100

 Bron: CBS 

1B: Financiering 
Financiering € miljard

Via Zorgverzekeringswet (Zvw) (vergoedingen door verzekeraars** aan zorgverleners) 44

Via Wet Langdurige Zorg (Wlz) 20

Via premies aanvullende verzekeringen 4

Via de betalingen eigen risico Zvw en eigen bijdragen Wlz 5

Door overige eigen betalingen 6

Door de overheid (Jeugdwet; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO) 19

Overige financiering 2

Totaal 100
Bron : CBS 

*het door het CBS geschatte bedrag aan geneeskundige en langdurige zorg van € 87 miljard zal volgens de 
huidige minister in 2019 op € 92 miljard uitkomen en in de komende kabinetsperiode tot 2022 nog eens met 
€ 10 miljard kunnen stijgen (door vergrijzing; stijging personeelskosten)  
**Verzekeraars ontvangen premies van de verzekerden (ca 43.5% van de omzet van verzekeraars) en een 
jaarlijkse bijdrage (ca 56.5%) uit het Zorgverzekeringsfonds (via de zogenoemde risico-verevening), welk fonds 
wordt “gevuld” door de via de loon- en inkomstenbelasting verkregen inkomensafhankelijke bijdragen zvw van 
de belastingplichtigen. 
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De medisch-specialistische zorg bestaat uit zorg die wordt verleend door instellingen, 
waaronder ziekenhuizen, umc’s (universitaire medische centra), zbc’s (zelfstandige 
behandelcentra), medisch specialistische bedrijven MSB (zie verderop in deze paragraaf en 
paragraaf 1.3.3), maar ook de medisch specialisten, die (deels) zelfstandig beroepsmatig 
medisch specialistische zorg verlenen (de zogenoemde solisten).  
In 2018 waren er in Nederland 112 ziekenhuizen (ondergebracht bij 79 ziekenhuis-
organisaties) met 134 buitenpoliklinieken,76 categorale instellingen (bv. kankercentra; 
dialysecentra e.d.) en 229 zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Er zijn 8 universitaire medisch 
centra (Bron: volksgezondheidenzorg.info).

In het afgesloten Hoofdlijnenakkoord over de medisch-specialistische zorg 2019-2022 
(HLA-MSZ) tussen het Ministerie VWS en de brancheorganisaties wordt de groei van de 
uitgaven aan medisch specialistische zorg afgeremd. De afgesproken groeicijfers en de 
jaarlijks in de rijksbegroting vastgelegde maximumbudgetten zijn:  

Tabel 2: groeicijfers medisch-specialistische zorg 2019-2022

Begrotingsjaar Groeicijfer Maximumbudget (macro-omzetgrens) in € miljoen 

2019 0,8 22.833 excl. indexatie loon- en prijsontwikkeling*

2020 0,6 22.984 excl. indexatie loon- en prijsontwikkeling*

2021 0.3 23.095 excl. indexatie loon- en prijsontwikkeling*

2022 0,0 23.088 excl. indexatie loon- en prijsontwikkeling*
*en excl. eventuele technisch mutaties

Er is voor die periode wel een extra bedrag van € 425 miljoen gereserveerd (te besteden op 
basis van contractafspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars) voor o.a. een andere 
inzet van extramurale professionals en innovatie. 
In het akkoord is ook vastgelegd, dat de vrije keuze voor medisch specialisten om te werken 
in dienstverband of als vrije beroepsbeoefenaar gehandhaafd blijft en zullen de medisch 
specialisten buiten de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) blijven (zie ook paragraaf 4.2)
Let op: zie ook de laatste alinea van dit hoofdstuk, waarin een rapport in opdracht van het
Ministerie van Financiën van april 2020 wordt vermeld, waarin staat, dat alle medische
specialisten op de langere termijn zullen worden verplicht in loondienst te treden en dat deze
ex-vrijgevestigde specialisten een salaris gaan verdienen van het gemiddelde salaris van de
specialisten, die nu al in loondienst zijn, zijnde € 167.000, ruim onder de WNT-norm.
 
De uitgaven voor de gezondheidszorg zijn in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) opgenomen als Budgettair Kader Zorg, BKZ. 
Met het zogenoemde macrobeheersingsinstrument of macrobeheersinstrument (MBI) kan de 
minister het bedrag, waarmee het jaarlijks vastgelegde maximumbudget, de zogenoemde 
macro-omzetgrens wordt overschreden, terugvorderen door een naheffing, die aan de 
beroepsgroep naar rato van hun marktaandeel kan worden opgelegd. 
Let op: In het rapport Een toekomstbestendig zorgstelsel, onderdeel van een serie rapporten
onder de titel Brede maatschappelijke heroverwegingen, opgesteld door ambtelijke
werkgroepen en verschenen eind april 2020, wordt voorgesteld op termijn het MBI af te
schaffen en te vervangen door een bindend uitgavenplafond per verzekeraar dat wil zeggen
een maximaal bedrag, waarbinnen zij mogen contracteren. Zorgverzekeraars sluiten
contracten met zorgaanbieders af tot het niveau van het afgegeven budget. De overheid legt de 
kostenbeheersing als dominante doelstelling op aan zorgverzekeraars. Ongecontracteerde zorg 
wordt niet meer vergoed. 
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1.1.2 Medisch specialismen en hun specialisten
De keuze voor een medisch specialisme wordt gedaan na het afleggen van het artsexamen 
(basisarts). Na afronding van die specialisatie volgt de inschrijving in het BIG-register en het 
specialistenregister van de KNMG. Promoveren wordt traditioneel gezien als een belangrijke 
of zelfs onmisbare stap in de carrière van een medisch specialist. Een promotie is overigens 
geen onmisbare noodzaak.  
Het KNMG register telt 50 specialismen/profielen, waarin eind 2017 45.969 personen 
waren ingeschreven. Het aantal medisch specialisten, die tevens lid zijn van één van de 33 
wetenschappelijke verenigingen, aangesloten bij de Federatie Medisch specialisten (FMS), 
bedroeg begin 2018 25.049 specialisten (incl. de niet praktiserende medisch specialisten). 
Volgens het onderzoeksbureau Prismant en het Capaciteitsorgaan waren in die 33 medisch 
specialismen per 1 januari 2019 27.338 personen geregistreerd, van wie er 24.067 werkzaam 
waren. 

Tabel 3: Overzicht medisch specialismen op alfabet met het aantal geregistreerde medisch 
specialisten per januari 2018 en 2019
Specialisme KNMG 

register  
2.2.2018

Cap.orgaan
Specialisten
per 1.1.19

Cap.orgaan 
Werkzame 
specialisten
per 1.1.19

Allergologie: zie interne geneeskunde
Anesthesiologie 2008 2097 1726
Cardiologie 1215 1266 1113
Cardio-thoracale chirurgie: zie thoraxchirurgie 
Dermatologie en venereologie 638 663 584
Gynaecologie: zie obstetrie
Heelkunde 1472 1536 1344
Interne
Geneeskunde (incl. allergologie)

2468 
2451(+17)

2588 2302

Keel-, neus- en oorheelkunde 594 610 522
Kindergeneeskunde 1650 1708 1479
Klinische chemie 18 305 293
Klinische fysica 437 420
Klinische genetica 164 172     160
Klinische geriatrie 292 320 288
Longziekten en tuberculose 730 766 693
Maag-, darm- en leverziekten 586 631 548
Medische microbiologie 318 332 302
Neurochirurgie 176 183 151
Neurologie 1060 1109 1010
Nucleaire geneeskunde 199 209 180
Obstetrie en Gynaecologie 1184 1228 1075
Oogheelkunde 792 818 684
Orthopedie 869 894 785
Pathologie 497 511 439
Plastische chirurgie 362 382 317
Psychiatrie 3699 3782 3336
Radiologie 1378 1427 1223
Radiotherapie 346 357 311
Reumatologie 359 371 317
Revalidatiegeneeskunde           616 644 583
Spoedeisende geneeskunde 542 582 567
Sportgeneeskunde 146 152 145
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Thoraxchirurgie 153 154 133
Urologie. 492 508 442
Venereologie: zie dermatologie
Ziekenhuisfarmacie 570 570
Ziekenhuisgeneeskunde 26 26 26
Totaal aantal specialisten in bovenstaande specialismen 25.049 27.338 24.067
Aantal mannen 
+ vrouwen 

15.123 
+12.215

13.138
+10.929

Bij het KNMG geregistreerde huisartsen* 13.364
Restant aantal van de bij het KNMG geregistreerde
specialisten/profielartsen**

7.556

Totaal aantal bij het KNMG geregistreerde specialisten/prof-
ielartsen**

45.969

Bronnen:  
1.  Specialistenregister KNMG (2019). Iedere medisch specialist dient zich na het afstuderen in het 

specialistenregister van de KNMG te laten registreren. Aantal is inclusief de niet-praktiserende specialisten 
(bv. de specialisten, die met pensioen zijn)

2.  Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de opleidingscapaciteit van de medische vervolgopleidingen. Capaciteitsplan 
2020-2023, deelrapport 1 o.a. gebaseerd op onderzoek van Prismant, dat werkt voor zorginstellingen, 
brancheorganisaties, overheden en andere partijen in de zorg. 

*Huisartsen vormen de grootste groep medisch specialisten. Bij Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek 
van de gezondheidszorg) staan 12.127 huisartsen geregistreerd (meting 2017), van wie 7.931 zelfstandig 
gevestigde huisartsen, 2024 HIDHA’s (huisartsen in dienst van een andere huisarts)/vaste waarnemers en 2.172 
wisselende waarnemers. 
**Een medisch specialist heeft een wettelijk beschermde titel en een profielarts niet, ook al is de categorie 
van het medisch specialisme, waarin de arts deskundig is, als profiel door het CGS, College Geneeskundige 
Specialisten, erkend. Wel kan de KNMG een ‘dienstmerk’ toekennen aan profielartsen die als zodanig in het 
KNMG profielregister staan ingeschreven. 

De invoering in 2015 van de integrale bekostiging van de medisch specialistische zorg 
(waarbij het systeem, dat de vrijgevestigde medisch specialisten hun behandelkosten bij 
de zorgverzekeraar of de patiënt declareerden werd vervangen door het systeem, dat 
die declaraties voortaan bij het ziekenhuis, zbc of andersoortige zorginstelling worden 
ingediend) heeft geleid tot nieuwe organisatievormen, waarbij drie categorieën worden 
onderscheiden:  
1.  Samenwerkingsmodel: samenwerkingsvormen van medische specialisten (of een aantal 

personal holdings van medisch specialisten) in een MSB, Medisch Specialistisch Bedrijf 
in de vorm van een coöperatie, maatschap of BV (zie paragraaf 1.1.3; 1.2.2; 1.3.1, 1.3.2 
en 1.3.3)

2.  Loondienstmodel, waarbij de medisch specialist in loondienst is bij een zorginstelling (zie 
paragraaf 1.1.3 en 4.2) 

3.  Participatiemodel, waarbij medisch specialisten op basis van (volle) eigendom in de 
juridische structuur van het ziekenhuis of andersoortige zorginstelling deelnemen en 
hun fiscaal zelfstandige status behouden. Tot op heden is van dit model nauwelijks 
gebruik gemaakt. Daarbij speelt een rol, dat participeren in een ziekenhuis geen extra 
financieel voordeel voor de medisch specialist/aandeelhouder biedt, omdat winst- en 
dividenduitkeringen door ziekenhuizen niet mogelijk zijn (Let op: winst- en dividend-
uitkeringen door MSB’s – zie paragraaf 1.3.3- en extramurale zorginstanties als 
thuiszorgorganisaties zijn wel mogelijk!). Het wetsvoorstel (nr. 33168), dat een dergelijke 
uitkering door ziekenhuizen mogelijk zou maken, is eind oktober 2019 door het huidige 
kabinet ingetrokken. En er is wetgeving in de maak, die de winstuitkering in de zorg via 
constructies met onderaannemers moet tegengaan. Volgens een rapport van het BDO 
(MSB-special Benchmark ziekenhuizen 2018) is het verbod op winstuitkering in de zorg 
fnuikend voor het ondernemerschap in deze sector. Het bemoeilijkt het aantrekken van 
kapitaal, dat nodig is om innovatie te financieren (FD, 12.02.2019)
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1.1.3 Vrije vestiging en/of loondienst 
Een medisch specialist kan (fulltime of parttime) in loondienst treden bij een universitair 
medisch centrum UMC, algemeen ziekenhuis AZ, zelfstandig behandelcentrum ZBC, privé-
kliniek een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB; zie de volgende alinea en paragraaf 1.3.3) 
of andersoortige zorginstelling.  
Hij kan als vrij gevestigde of zelfstandige een (fulltime of parttime) solo-praktijk 
beginnen en/of zich aansluiten (inkopen) in een samenwerkingsverband dat een 
samenwerkingsovereenkomst geeft met een of meer zorginstellingen.  
Vrij gevestigde medisch specialisten met verschillend specialismen werken samen in een 
MSB, Medisch Specialistisch Bedrijf. Een MSB kan een maatschap, coöperatie of BV zijn. 
De meeste MSB’s zijn coöperaties van personal holdings (PHBV) van medisch specialisten. 
Combinaties van deze mogelijkheden (dus deels in loondienst; deels lid MSB of deels 
solopraktijk) komen vaak voor.  
Samenwerkende medisch specialisten met hetzelfde specialisme vormen vaak een (grotere) 
maatschap of regiomaatschap (zie verder de paragrafen vanaf 1.2.1). 
In de Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 (dd. oktober 2018) werd 
vastgesteld, dat in dat jaar 60% van de MSB’s een coöperatie en 38% een maatschap vormden.

Let op: In het rapport Een toekomstbestendig zorgstelsel, onderdeel van een serie rapporten
onder de titel Brede maatschappelijke heroverwegingen, opgesteld door ambtelijke
werkgroepen en verschenen eind april 2020, wordt voorgesteld de Wet marktordening
gezondheidzorg (Wmg) zodanig aan te passen, dat alle medisch specialisten worden verplicht 
in loondienst te treden. In diverse studies zou empirisch zijn aangetoond, dat de huidige 
beloningsstructuur van vrijgevestigde medisch specialisten productieprikkels in de hand zou 
werken, zoals overbehandeling en het verlenen van onnodige zorg. Tegengestelde belangen 
tussen het ziekenhuisbestuur en het MSB zou doelmatige zorg in de weg kunnen staan. 
 
Volgens het Capaciteitsorgaan (www.capaciteitsorgaan.nl; stand per ultimo 2016) is van de 
werkzame medisch specialisten: 
•  50 % in loondienst (in 2010 39%). Van deze 50% is 13,5% (ong. 3.250 medisch 

specialisten) werkzaam in algemene ziekenhuizen en/of revalidatie-instellingen en 22,9 % 
(ong. 5.500 medische specialisten) werkzaam in universitaire medische centra (UMC). 
PS: medisch specialisten, werkzaam in (één van de acht) universitaire medische centra 
zijn altijd in loondienst. 

•  39 % vrijgevestigd (2010: 43%). 
•  11% combineert vrije vestiging en loondienst (2010: 18%)
In de Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 werd voor het jaar 
2016 de volgende verdeling vastgesteld, waarbij 40% vrijgevestigd was 
• 51,5 % in loondienst
•  40 % vrijgevestigd, waarvan 13,3 % als zelfstandige en 26,7 % als dga (directeur-

grootaandeelhouder van een personal holding bv) 
• 8,5 % combineert vrije vestiging en loondienst 
Let op: in de telling 2016 van de Monitor 2018 zijn de psychiaters (3600) niet opgenomen! 
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