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1.4 Inkomen medisch specialist 
  
De inkomsten (omzet ) van een medisch specialist is globaal als volgt samengesteld: 
- bij solisten: vergoedingen door zorgverzekeraars op basis van de met de verzekeraar in 
de zorgovereenkomst afgesproken tarieven of bij geen contract op basis van de door de 
zorgverzekeraar gehanteerde tarieven voor ongecontracteerde zorg (www.eiswijzer.com). 
Plus de betalingen door patiënten die de factuur aan hun zorgverzekeraar ter vergoeding 
hebben doorgestuurd (en -een deel van- de factuur vergoed hebben gekregen) of die de 
factuur niet bij hun zorgverzekeraar kunnen declareren.
Let op: vanwege de coronacrisis (zie bijlage 6.1.1) zijn zorgverzekeraars bereid om de 
gemiste dekking van de doorlopende kosten (vanaf 1 maart 2020 t/m 30 juni 2020) 
te compenseren via de zogenoemde continuïteitsbijdrage. De regeling staat open voor 
alle zorgaanbieders (incl. medisch specialisten en zbc’s) met of zonder zorgcontract (zie 
bijlage 6.4, punt 12). De continuïteitsbijdrage (die in eerste instantie niet hoeft te worden 
terugbetaald, maar in een later stadium met declaraties door “inhaalzorgverlening” kan 
worden verrekend) zal variëren tussen de 60 en 85% van de zorgkosten, die onder normale 
omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Wie in aanmerking wil komen, kan 
een aanvraag indienen bij VECOZO via het contactformulier op www.vecozo.nl.
Het aanbod van deze continuïteitsbijdrage ging vooraf  aan de toezegging van  
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), dat de extra kosten in het kader van de corona-aanpak 
door o.a. ziekenhuizen en huisartsen worden vergoed. Dat geldt ook voor de extra kosten en 
omzetderving, waarmee zorgaanbieders van langdurige zorg te maken krijgen.
Ook zorgaanbieders (met een jaaromzet tot € 10 miljoen) , die geen coronazorg leveren, 
maar door de crisis wel omzet missen, komen in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage. 
Aanvragen en informatie bij de eigen zorgverzekeraar of VECOZO. Zie ook de website van 
zorgverzekeraars Nederland (www.zn.nl).

- bij een maatschap, coöperatie of BV: vergoedingen op basis van de afspraken, die hierover 
door de (PHBV van de) medisch specialist met de MSB-maatschap, MSB-coöperatie of 
MSB- BV is gemaakt, die in de samenwerkingsovereenkomst met die zorginstelling zijn 
afgesproken.
 
In de Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 werd vastgesteld, 
dat de door het ziekenhuis aan het MSB te betalen vergoedingen meestal een van tevoren 
afgesproken vast percentage (variërend van 13,5% tot 23%) of een vast en variabel 
percentage van de ziekenomzet is. Variabele vergoedingen op basis van het aantal geleverde 
prestaties of per zorgproduct komen minder voor.  
In rond 65% van de samenwerkingsovereenkomsten is vastgelegd over hoe er wordt 
gehandeld, als gedurende het jaar de limiet van de vooraf tussen het ziekenhuis en het MSB 
overeengekomen vergoeding (of het volume) is bereikt. In ongeveer 50 % van de afspraken 
staat dat de zorglevering wordt gecontinueerd, maar dat dit niet door het ziekenhuis wordt 
vergoed. Soms zijn er aanvullende voorwaarden of afspraken over de hoeveelheid zorg, die 
dan kan worden gecontinueerd al dan niet na nader overleg met de zorgverzekeraar.  
In hetzelfde onderzoek werd ook vastgesteld, dat het ziekenhuis geen idee heeft op welke 
manier de betaalde vergoedingen onder de leden van het MSB worden “verdeeld”.  
 
De inkomsten kunnen verder bestaan verder uit vergoedingen van derden (bv. het geven 
van lezingen). 
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Het is lastig om een correcte berekening te maken van de omzet van een praktijk en het 
bruto inkomen van de medisch specialist omdat deze afhankelijk zijn van het medisch 
specialisme, het aantal arbeidsuren, toeslagen en de rechts- en samenwerkingsvormen, 
waarbinnen de vrijgevestigd medisch specialist werkzaam is. 
Het bruto-inkomen van een IB-ondernemer is het saldo (omzet minus praktijkkosten) van 
zijn praktijkvoering en dat van een VPB-ondernemer is zijn salaris, maar ook een winst- of 
dividenduitkering. Bij het beoordelen van de in de volgende punten beschreven inkomens 
moet hiermee worden rekening gehouden.
Op basis van de nu beschikbare rapporten en het daarin genoemd cijfermateriaal kan 
worden aangenomen, dat het gemiddelde praktijkwinst/bruto-inkomen van de vrijgevestigd 
medisch specialist ligt tussen de € 120.000 en € 220.000 per jaar (met uitzonderingen naar 
boven voor medisch specialisten, die schaars zijn bv. radiologen en/of super-specialistisch 
zijn zoals bv. neurochirurgen). 
 
Cijfers van het CBS laten zien, dat het jaarlijks inkomen van vrij gevestigde medisch 
specialisten in 2014 (!) varieert tussen de € 116.000 (psychiatrie) en € 219.000 
(anesthesiologie). Ter vergelijking: het huidig jaarlijks inkomen van een huisarts wordt op 
gemiddeld € 125.000 geschat.

Tabel 12: Geschatte inkomens medisch specialist voor een aantal specialisaties 
Specialisme Gemiddeld inkomen vrijgevestigd 

medisch specialist in 2014 (CBS*)
X € 1000

Geschat gemiddeld inkomen  
vrijgevestigd medisch specialist in 
2020** x € 1000

Anesthesiologie 219 240,9
Cardiologie 210,7 231,8
Dermatologie en venereologie 166,4 183
Gynaecologie: zie obstetrie
Interne
Geneeskunde (incl. allergologie)

196 215,6

Keel-, neus- en oorheelkunde 187,5 206,3
Longziekten en tuberculose 191,9 211,1
Maag-, darm- en leverziekten 209,6 230,6
Neurologie 199,4 219,3
Obstetrie en Gynaecologie 196,4 216
Oogheelkunde 174,1 191,5
Orthopedie 214,9 236,4
Psychiatrie 116,1 127,7
Radiologie 201,9 222,1
Urologie. 181,3 199,3
Gemiddelde medisch specialist 195,2 214,7

* Bron: CBS. Alleen de vermelde medische specialisaties zijn in de rapportering CBS opgenomen. Cijfers over 

de andere medische specialisaties (zie tabel 3) zijn door het CBS niet geregistreerd. 

**Cijfers 2020 herberekend na toepassing inflatiecorrecties van de jaren 2015 t/m/2019 (ca 10%) maar excl. 

extra inkomensaanpassingen 
 
In de Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 zijn CBS-cijfers 
uit 2016 opgenomen, die een beeld willen even van het gemiddeld jaarloon per categorie 
specialisten, afhankelijk van hun fiscale status (zie nadere toelichting bij tabel 9.) 
-  arts/alleen werknemer: € 160.700  
-  arts/alleen zelfstandige: 179.100 (winst uit onderneming) 
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-   arts/dga (in combinatie met werknemer en/of zelfstandige): € 122.700 + € 2.700 winst + 
€ 6.700 dividenduitkering = € 132.100

-  arts/gecombineerd inkomen: € 163.900 + € 30.800 winst = € 194.700
Het gemiddelde salaris van medisch specialisten in loondienst wordt op € 167.000 geschat.

Uit de (voorlopige) salaristabel, behorend bij de Arbeidsvoorwaardenregeling medisch 
specialisten in dienst bij een algemeen ziekenhuis (AMS) 2019/2021, blijkt, dat per 1 
januari 2021 het brutosalaris van een medisch specialist in een ziekenhuis in de laagste 
trede (0 met een maandsalaris van € 7.054) en de hoogste trede (6 met een salaris van 
€ 12.572) kan variëren van € 91.420 tot € 194.614 excl. de volledige (onbelaste) variabele 
vergoeding voor persoonlijke kosten tot € 6.230 en mogelijk andere vergoedingen (zie 
verder 4.2 en bijlage 6.3.1) 
Uit de salaristabel van de cao universitaire medische centra 2018/2020 blijkt, dat per 1 
augustus 2020 het brutosalaris van een universitair medisch specialist in de laagste trede 
(0 met een maandsalaris van € 8.168) en de hoogste trede (8 met een salaris van  
€ 11.993) kan variëren van € 112.304 tot € 237.706 excl.de (onbelaste) vergoeding voor 
functiegebonden kosten van € 6.447 en mogelijk andere vergoedingen (zie verder 4.2 en 
bijlage 6.3.2) 

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 zorgaanbieders slecht medisch-
specialistische zorg in rekening mogen brengen, indien zij door artsen in loondienst zijn
verricht. In het rapport is uitgegaan, dat alle artsen worden verplicht in loondienst te treden 
en dat deze ex-vrijgevestigde artsen een salaris gaan verdienen van het gemiddelde salaris 
van de specialisten, die nu al in loondienst zijn, zijnde € 167.000.
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