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6.6  Toelichting bij de wegwijzer inkomensmogelijkheden medisch 
specialist nu en later (zie hiernaast) 

 
Inleiding 
Het overzicht aantal geregistreerde specialisten/profielartsen van het KNMG RGS 
(registratiecommissie specialisten) telt 50 specialismen/profielen, waarin eind 2017 45.969 personen 
waren ingeschreven.  
Het aantal medisch specialisten, lid van één van de 33 wetenschappelijke verenigingen, aangesloten 
bij de Federatie Medisch specialisten (FMS), bedroeg begin 2018 25.049 (incl. de niet praktiserende 
medisch specialisten).  
Volgens het overzicht van het Capaciteitsorgaan waren per 1 januari 2019 in die 33 medisch 
specialismen 27.338 personen geregistreerd, van wie 24.067 werkzaam waren. Het Capaciteitsorgaan 
registreert geen huisartsen.  

Overzicht aantal medisch specialisten   
Specialisme KNMG 

register 
2018

Cap.orgaan
Specialisten
per 1.1.19

Cap.orgaan 
werkzame 
specialisten
per 1.1.18

Totaal 33 specialismen 25.049 27.338 
15.123 mannen (55%)  

en 12.215 vrouwen (45%)

24.067 
13.138 mannen (55%)  

en 10.929 vrouwen(45%) 
Huisartsen* 13.364
Subtotaal 33 specialismen + huisartsen 38.413
Overige specialismen/profielen 7.556
Totaal KNMG-specialismen/profielen 45.969 

Bronnen:  
1.  Specialistenregister KNMG (2018). Iedere medisch specialist dient zich na het afstuderen in het specialis-

tenregister 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 en tandheelkundige vervolgo-
pleidingen

*Huisartsen vormen de grootste groep medisch specialisten. Bij Nivel  (Nederlands instituut voor onderzoek van 
de gezondheidszorg) staan 11.500 huisartsen geregistreerd, waarvan 8000 als ondernemer werkzaam, 1000 als 
HIDHA en ruim 2000 als waarnemer)

Vestiging: vrije vestiging, in loondienst of beide 
Een medisch specialist kan (fulltime of parttime) in loondienst treden bij een UMC, AZ, ZBC, privé-
kliniek en/of kan hij/zij als vrij gevestigde of zelfstandige een (fulltime of parttime) solo-praktijk 
beginnen en/of zich aansluiten (inkopen) in een samenwerkingsverband.
Medisch specialisten, werkzaam in (één van de acht) UMC’s (Universitair Medisch Centrum) zijn al-
tijd in loondienst. Medisch specialisten kunnen ook in loondienst werken in andere zorginstellingen 
(zoals algemene ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra zbc’s en (privé)klinieken). 
 
Vrij gevestigde medisch specialisten met verschillend specialismen werken samen in een MSB, Me-
disch Specialistisch Bedrijf. Een MSB kan een coöperatie of maatschap, soms een BV  zijn. De meeste 
MSB’s zijn coöperaties van personal holdings BV (PHBV) van medisch specialisten. 
Samenwerkende medisch specialisten met hetzelfde specialisme vormen vaak een maatschap. 
Samenwerkende medisch specialisten in een regio vormen een regio-maatschap

2018 (telling over 2016) Eind 2016 ** Eind 2015** 2010**
Loondienst 51,5 50 43,3 39
Vrijgevestigd, zelfstandige (ib-ondernemer) 13,3
Vrijgevestigd personal holding/ dga  
(vpb-ondernemer)

26,7

Vrijgevestigd totaal (ib- en vpb-ondernemers) 40 39 41,8 43
Combineert vrije vestiging en loondienst 8,5 11 15 18 

*Bron: Monitor integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 2018 ; let op: (medisch specialisten met 
uitzondering van de 3600 psychiaters)  
**Bron: Capaciteitsorgaan (werkzame medisch specialisten) 

Bijlagen

MEDISCH

SPECIALIST

Een medisch specialist is 
IB-ondernemer, ingeval een 
eigen praktijk
- als eenmanszaak
-  als maat of vennoot in 

samenwerkingsvorm  
(geen rechtpersoon)

Oudedagsreserve

Stakingswinst (naar lijfrente)

Verkoop onderneming

Goodwill: in- en 
uitverdienregeling

Een medisch specialist is 
VPB-ondernemer, ingeval 
een eigen praktijk
-  als solist (DGA) in een 

personal holding BV 
(PHBV)

-  met zijn PHBV als mede-
aandeelhouder in een BV

-  met zijn PHBV als lid van 
een coöperatie

Ondernemersschap en 
fiscus

Inkomsten als gevolg van 
het staken van de praktijk

Koopsom overdracht 
aandelen B.V.

Goodwill: in- en 
uitverdienregeling

Overdracht lidmaatschap 
coöperatie

Verkoop (deel) onroerend 
goed

(Eerder) met pensioen:
- SPMS
- PZW
- ABP

In loondienst

Als freelancer/waarnemer

Als niet-ondernemer: 
resultaatgenieter; hobbyist; 
vrijwilliger

Overige inkomensfaciliteiten

Met deelpensioen

Doorgaan met werken:
fulltime of parttime:
-  Eigen bedrijf met 

aangepaste doelstelling
- Nieuw bedrijf

Inkomensverzekeringen

Sparen en beleggen

Onverwacht inkomen

Overig inkomen

Wettelijke 
inkomensvoorzieningen

Inkomsten na (deels) staken 
van de praktijk

Andere  
inkomensmogelijkheden


