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Comité WAKE UP!!

Functionele prijsstelling huisartsenzorg
Les 3 Van uurtarief naar loonsom huisarts per uur (leestijd 7 minuten)
In het vorige hoofdstuk heeft u geleerd een gemiddeld en specifiek uurtarief huisartsenzorg van uw
praktijk te berekenen. In dit hoofdstuk willen we wat dieper ingaan op de relatie tussen dit uurtarief
en uw persoonlijk inkomen. We noemen het honorarium dat u per uur verdient voor het gemak: ‘het
uurloon van de huisarts’. Net als bij het uurtarief huisartspraktijk geldt ook hier dat gesproken kan
worden van een gemiddeld uurloon en een specifiek uurloon
En net als in de vorige les geldt:
omzet praktijk – kosten praktijk (=winst uit onderneming)
=

gemiddeld uurloon huisarts

totaal gewerkte uren huisarts

Een specifiek uurloon voor de basiszorg berekent u als volgt:
omzet basiszorg - kosten basiszorg
= specifiek uurloon huisarts basiszorg
gewerkte uren basiszorg
Helaas is bovenstaande formule in de praktijk niet gemakkelijk te gebruiken. Welk deel van al uw
kosten is toe te rekenen aan de basiszorg? Dat is een bijna onmogelijke opgave om te berekenen. We
zullen u daar een vereenvoudigd model voor presenteren. Dit specifieke kostenmodel komt in les 4
en 5 aan de orde.
Er is één bijzondere situatie waarin er relatief weinig kosten behoeven te worden toegerekend aan
een specifiek onderdeel van de huisartsenzorg: dit is de ANW zorg. Hiervoor heeft u uw
praktijkgebouw niet nodig en uw assistente niet. De kosten die u hiervoor moet maken zijn, zolang
uw pensioen en AOV compensatie uit de opbrengst van de dagzorg komen, de reiskosten naar en
van de post Bovendien moet ook een stukje van de nascholingskosten aan de ANW uren worden
toegerekend. Voor de meeste huisartsen zal het uurloon op de huisartsenpost , na aftrek van kosten,
iets tussen de €48 en € 50,- bedragen.
omzet ANW zorg - reiskosten
=

specifiek uurloon huisarts ANW zorg

gewerkte uren ANW zorg
Een belangrijk verschil tussen werk dat u verricht in de eigen praktijk en werk dat u verricht op de
huisartsenpost is dat u in het eerste geval een tarief omzet waarmee u ook uw kosten zoals het
salaris van uw assistente kunt betalen. Als u een uur werkt op de huisartsenpost verdient u vrijwel
alleen uw eigen loon.
Stelling 3
Alleen voor de ANW diensten bestaat er op dit moment enig inzicht in wat er aan loonsom voor
de huisarts overblijft. Voor andere delen van de huisartsenzorg is dit inzicht moeilijker te krijgen.
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