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‘W‘Waarom was Ab Klink niet al veel eerder minister? Minister 
Klink. Bam, dat staat als een huis. En meteen het roken verbieden 
in de horeca, een daad stellen. Een man een man, een woord een 
woord. Ab Klink, de beste naam van dit kabinet. Ab Klink. Rol die 
naam door de mond. Van Ab Klink koop je een tweedehands auto. 
Premier Klink, nog beter.’

Volkskrant-columnist Martin Bril was begin 2007 enthousiast 
over de nieuwe minister van Volksgezondheid. En Bril was de 
enige niet. In het hele land en ook bij de medische beroepsgroe-
pen werd Ab Klink welwillend verwelkomd. Het grote publiek 
wist weliswaar niet wie de man was, maar in zorgkringen was 
Klink bekend als de geestelijk vader van het nieuwe zorgstelsel.
Bovendien was hij de auteur van de opvallend moderne en libe-
rale zorgparagraaf in het CDA-verkiezingsprogramma. Als ie-
mand de marktwerking in de gezondheidszorg gecontroleerd 
zou kunnen uitbouwen, zo was de gedachte, dan Ab Klink. 
Bescheiden, intelligent, visionair. Een man van gas geven, 
maar met de voet dicht bij de rem.

Drieënhalf jaar later is er van dat positieve beeld niet veel 
over. Specialisten, apothekers, tandartsen, orthodontisten, 
psychiaters, huisartsen: iedereen is ontevreden en kwaad. Op de 
beleidsmakers in Den Haag, de politici in de Tweede Kamer, de 
Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen. 
Maar vooral op Ab Klink. De voormalige minister heeft het veld 
vertwijfeld en gefrustreerd achtergelaten.

Waar ging het mis? Dit artikel concentreert zich op drie be-
roepsgroepen: medisch specialisten, apothekers en tandartsen.

‘Norminkomen’
Op het eerste gezicht lijken de confl icten vooral te draaien om 
geld. Ab Klink blies het aloude begrip ‘norminkomen’ nieuw 
leven in. Hij voerde kortingen door die de inkomens van medisch 
professionals weer in lijn moesten brengen met het niveau van 
de norm. Zo kregen vrijgevestigde specialisten begin 2010 een 
korting van bijna 13% op hun inkomen te verwerken. Daar kwam 

onlangs nog een gedifferentieerde korting bij, die voor sommige 
specialisten kan oplopen tot 25%. Gemiddeld levert een vrijgeves-
tigde specialist ruim 64.000 euro in. Een specialist mag maxi-
maal 285.000 euro per jaar verdienen, was de lijn van Klink.

Onder tandartsen worden met name de orthodontisten aange-
pakt. Per 1 januari 2011 gaat hun tarief met 34% omlaag, nadat uit 
onderzoek (van onder meer KPMG) zou zijn gebleken dat ortho-
dontisten soms tonnen boven het norminkomen zitten. Ook tand-
artsen die orthodontie doen, krijgen te maken met kortingen.

Apothekers kregen onder Klink te maken met het preferentie-
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Iedereen
Specialisten, huisartsen, 
apothekers, tandartsen, 
psychiaters: iedereen lijkt 
wel kwaad en ontevreden. 
Natuurlijk staat niemand 
te juichen als het inkomen 
drastisch wordt gekort, 
maar is er intussen niet 
veel meer aan de hand? 
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Het is bijna ondoenlijk om 
te bepalen wie gelijk heeft 
in de discussie over cijfers
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Waar bent u zo kwaad over?
De mondzorg in Nederland is goed 
en de kosten zijn op een paar voor-
malige Oostbloklanden na de laagste 
in Europa. Ook de patiënt is zeer 
positief over de tandarts, blijkt uit 
onafhankelijk onderzoek. Tot eind 
2009 zaten we met de NZa en VWS 
op een traject naar vrije prijsvorming 
in 2011. Maar dat is van het ene op 
het andere moment omgeslagen. Nu 
krijgen we als beroepsgroep een gene-
rieke korting van 34% op orthodontie 
te verwerken. Wie harder werkt en 
investeert, mag van de NZa niet meer 
verdienen. Lenin zou een vreugde-
dansje maken.

Wat zijn de gevolgen?
Tandartsen en orthodontisten zullen 

stoppen met bepaalde behandelingen. 
Het loont ook niet om langer open te 
zijn en meer service te geven. Innova-
ties lonen ook niet meer. De orthodon-
tie wordt dus minder toegankelijk en 
minder klantgericht.

De NZa zegt op basis van onder-
zoek: orthodontisten verdienen 
te veel.
De rekenmethoden en maatregelen 
van de NZa deugen niet. Orthodontis-
ten besteden meer tijd en kosten aan 
behandelingen dan waar de NZa mee 
rekent. Daarnaast is het idee van een 
norminkomen voor een concurrerende 
onderneming gedateerd. De normprak-
tijk bestaat niet. De NZa ontkent dat de 
tandarts een ondernemer is. Hiermee 
staat Nederland in Europa voor aap.

Uw boosheid richt zich vooral tegen 
de NZa?
We zijn het afgelopen jaar wel vijftien 
keer bij de NZa op gesprek geweest. 
Er wordt naar geen enkel argument 
geluisterd. Ze zeggen alleen: wij heb-
ben de opdracht gekregen van het 
ministerie van VWS om dit zo en zo te 
doen en voeren alleen maar de wet uit. 
Als je het er niet mee eens bent, dan 
ga je maar naar de rechter. Het is toch 
armoe als je er niet in overleg uit wilt 
komen?

Hoe nu verder?
We denken na over een eigen fi nancie-
ringssysteem, bijvoorbeeld een variant 
op het spaarloon. Daarmee zouden 
tandartsen van een hoop gedoe met 
verzekeraars verlost zijn.

Tandartsen
“Lenin zou een vreugdedansje maken”

Rob Barnasconi, voorzitter NMT:

Op de angst voor verlies van zelfstandigheid 
valt zeker wel wat af te dingen
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Op de angst voor verlies van zelfstandigheid 
valt zeker wel wat af te dingen

beleid van zorgverzekeraars. Doordat die van veelgebruikte 
medicijnen alleen nog de goedkoopste variant vergoeden, daalden 
de prijzen van generieke geneesmiddelen met soms wel 90%. 
Hiermee verdampte de marge van apothekers en smolten hun 
kortingen en bonussen vanuit de farmaceutische industrie weg. 
Uit die kortingen en bonussen (in 2005 gemiddeld 3 ton per apo-
theek, liet Klink berekenen) hadden apothekers sinds begin jaren 
negentig hun praktijkkosten betaald.

Hoewel er in 2007 een akkoord werd gesloten tussen apothe-
kersbranche en verzekeraars, bleven apothekers (volgens Klink) 
twee ton boven het wettelijke norminkomen van circa 108.000 
euro. Maar volgens brancheorganisatie KNMP zitten apothekers
inmiddels op of ruim onder dit norminkomen. De rechter erken-
de afgelopen september dat apothekers geen enkele marge meer 
hebben, maar verhoogde de vergoeding desondanks niet.

Gevecht over cijfers
Wie naar de grieven van specialisten, tandartsen en apothekers 
kijkt, ziet opvallende overeenkomsten. 

De eerste is dat alle beroepsgroepen de inkomenscijfers van het 
ministerie in twijfel trekken en, met wisselend succes, bij de rech-
ter aanvechten. Daarmee richt de woede zich op de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa), die verantwoordelijk is voor de berekening 
van de inkomens van medisch professionals.

Specialisten ontkennen, excessen daargelaten, de gigantische 
overschrijding waarmee Klink en de NZa rekenen. Die zou een 
factor 5 tot 7 te hoog zijn. Het confl ict is met dikke rapporten 
van adviesbureaus uitgevochten, maar dat bracht geen enkele 
duidelijkheid, omdat elk rapport tot andere specialisteninkomens 
kwam. Dat de Nederlandse specialist in internationaal perspectief 
de bestverdienende is (naar onderzoek van de OESO), zegt de be-
roepsgroep niets. Volgens de specialisten worden in deze ranglijst-
jes appels met peren vergeleken.

Ook orthodontisten stellen dat de verschillende onderzoeken 
(door onder meer KPMG en de FIOD) naar hun inkomens geen juis-
te weergave van de werkelijkheid geven. Beroepsvereniging NMT 
liet zelf onderzoek doen, en daar kwam uit dat orthodontisten 
niet veel boven het norminkomen verdienen. “De rekenmethoden 
van de NZa kloppen niet”, zegt NMT-voorzitter Rob Barnasconi.

De scherpe kritiek van tandartsen op de NZa wordt door veel 
andere medische beroepsverenigingen gedeeld: de NZa luistert 
niet naar argumenten. “Een goede relatie met de NZa levert in de 
praktijk even weinig op als een slechte”, zegt Barnasconi. Daar-
naast communiceert de autoriteit slecht over beleidswijzigingen. 
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“Dat orthodontisten gekort zouden worden, hing al langer in de 
lucht. Maar ineens bleek dit jaar dat ook het tarief van tandartsen 
die orthodontiebehandelingen doen met 38% omlaaggaat. Dat is 
nooit met ons besproken.”

Autonomie op spel?
Maar het zijn niet alleen de kortingen waarover wordt geklaagd. 
Veel van de kritiek is gericht op de aanval die Klink zou hebben 
ingezet op de professionele autonomie van de medische beroeps-
groep. Vrijgevestigde specialisten zeggen te vrezen dat de plannen 
van Klink ze in loondienst van het ziekenhuis dwingt. Zij moeten 
straks rechtstreeks declareren aan de raad van bestuur (en niet 
meer aan zorgverzekeraars), waardoor de fiscus ze niet meer 
als zelfstandige ondernemers beschouwt. Specialisten zeggen 
te vrezen dat de ziekenhuisdirectie directe invloed krijgt op het 
medisch handelen van artsen, en dat die dan op basis van finan-
ciële argumenten gaat bepalen welke behandelingen wel en niet 
gedaan mogen worden.

“In het verleden draaiden conflicten puur om geld”, zegt be-
stuursvoorzitter Piet Batenburg van het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven. Hij was in de jaren tachtig als internist nauw betrok-
ken bij acties tegen Haagse bezuinigingsplannen. “Nu staat ook de 

professionele autonomie van specialisten op het spel. Ik snap dat 
de beroepsgroep het benauwd krijgt van deze plannen. Als voor-
malig specialist zou ik het als bestuurder niet in mijn hoofd halen 
om op de stoel van de arts te gaan zitten. Maar specialisten zien 
dat er steeds meer ziekenhuisdirecteuren uit andere branches 
afkomstig zijn. Die houden er misschien andere opvattingen over 
rollen en verantwoordelijkheden in het ziekenhuis op na.”

Apothekers ervaren dat de zorgverzekeraar via het preferentie-
beleid in toenemende mate bepaalt welke geneesmiddelen er in 
de apotheek verstrekt worden. De hoogopgeleide apotheker wordt 
hiermee de vrijheid ontnomen om samen met de huisarts te bepa-
len wat het beste medicijn voor de patiënt is, zegt de branche.

Tandartsen voelen zich in hun professionele zelfstandigheid 
aangetast doordat de vrije prijzen, die in het vooruitzicht waren 
gesteld, dit jaar door de NZa van tafel zijn geveegd. In plaats daar-
van krijgt de beroepsgroep per 1 januari 2011 een enorme korting 
voor de kiezen. De liberalisering van prijzen is voorlopig achter de 
horizon verdwenen.

Niet alleen voor de gemiddelde leek, maar ook voor mensen 
die ingevoerd zijn, is het bijna ondoenlijk om te bepalen wie er in 
deze discussie gelijk heeft. Zelfs de rechter durfde begin 2010 geen 
uitspraak te doen over de specialisteninkomens. Ook de vraag of 

Eerst wilde de NZa vrije prijzen, nu 
worden de tarieven in de mondzorg 
drastisch gekort.
Het door ons geadviseerde experiment 
om tot vrije prijzen te komen, is door 
minister Klink in de ijskast gezet. De 
NZa betreurt dit en staat nog steeds 
achter een proef met vrije prijzen in de 
mondzorg. Wij zullen hiervoor opnieuw 
pleiten bij de nieuwe minister.

Een korting van 34% is gigantisch.
Alleen als je niets van de geschiedenis 
weet, want de korting corrigeert ook de 
tariefsverhoging van 12,6% van eind 
2008. De beroepsgroep weet al jaren 
dat deze korting boven de markt hangt. 
Ons doel is onder meer beugels betaal-
baar te houden. Daartoe moeten de 
tarieven regelmatig herijkt worden. De 

NZa doet dus niet aan inkomenspolitiek 
maar voert regeringsbeleid uit.

De korting is gebaseerd op een ge-
middelde. Kleine praktijken hebben 
andere kosten en inkomsten dan 
grote orthodontisten.
We gaan uit van een praktijk met 3 
tot 5 stoelen. Van de orthodontisten 
behoort 63% tot deze groep; 23% 
is groter: hen treft de korting relatief 
gezien minder hard; 12% van de ortho-
dontisten heeft minder dan 3 stoelen; 
en slechts 3% heeft maar 1 stoel. Het 
is administratief ondoenlijk voor die 
laatste groep een gedifferentieerde 
tariefskorting in te voeren.

Als de tariefsmaatregel doorgaat, 
zullen veel tandartsen stoppen met 

orthodontie. Dat gaat ten koste van 
de toegankelijkheid.
Dit doemscenario is niet op feiten 
gebaseerd. We zullen een analyse doen 
hoe de tariefsmaatregel uitpakt voor de 
sector. De behandelcategorieën B en C 
vallen sowieso buiten de korting. Ook 
zullen we een oplossing zoeken voor 
kwetsbare groepen, wat aantoont dat 
we wel degelijk luisteren naar bezwaren 
van de beroepsgroep.

Is de NZa, met alle kritiek, nog wel 
de autoriteit die ze moet zijn?
Alle toezichthouders en marktmeesters 
die impopulaire maatregelen nemen, 
worden kritisch bejegend. Maar we 
krijgen uit het veld ook nog steeds com-
plimenten, alleen hoor je daar nooit 
over. Dat is blijkbaar geen nieuws.

Tandartsen
“Wij doen niet aan inkomenspolitiek”

Cathy van Beek (directie NZa):

> 
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> de autonomie van de zorgprofessional nou écht in gevaar is, valt 
moeilijk te beantwoorden. Maar op de angst die medisch professi-
onals (zeggen te) hebben voor het verlies van hun zelfstandigheid, 
valt zeker wel wat af te dingen.

Sterke macht van verzekeraars
Tandartsen lijken het minst te vrezen te hebben voor hun auto-
nomie: 70% van hun behandelingen valt buiten de basisverzeke-
ring, en het niet doorgaan van vrije prijzen in hun sector is meer 
een kwestie van uitstel dan van afstel. Zo zegt de NZa bij monde 
van bestuurslid Cathy van Beek nog steeds voorstander te zijn van 
liberalisering.

Apothekers voelen onmiskenbaar de sterke macht van verzeke-
raars. Maar die wijzen erop dat de beroepsgroep in het verleden 
óók al niet zo autonoom was, omdat er toen (financiële) afspraken 
met farmaceutische groothandels werden gemaakt. In ruil voor 
kortingen mochten apothekers bijvoorbeeld geen contracten slui-
ten met andere leveranciers, en moesten zij bemoeienis toestaan 
met de inrichting van het schap.

Het preferentiebeleid heeft aan die praktijken grotendeels een 
einde gemaakt. Een deel van de apothekers, met de Haagse Sonja 

Keizers (Pillen en Praten) als bekendste voorbeeld, zoekt de autono-
mie sindsdien in advisering en service aan cliënten. Steeds meer 
apothekers slaan die weg in. “Dat is gunstig omdat de apotheker 
alleen in advies en ondersteuning zijn meerwaarde kan bewijzen. 
Het grootste gevaar voor de stadsapotheker is dat hij verwordt tot 
een hoogopgeleide drogist”, meent hoogleraar medische innovatie 
Huub Schellekens, tevens lid van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen.

Vrijgevestigde medisch specialisten zeggen te vrezen dat zij 
straks moeten doen wat ziekenhuisdirecties hun opdragen. Maar 
dat bestuurders zich daadwerkelijk inhoudelijk gaan bemoeien 
met de medische zorg, lijkt in Nederland nauwelijks denkbaar. 
In ziekenhuizen waar artsen in loondienst zijn, worden medici 
bijvoorbeeld bij alle belangrijke beslissingen betrokken en wordt 
zelden tot nooit geklaagd over ongeoorloofde inmenging.

Daarbij is de vraag legitiem of de maatschap als organisatievorm 
binnen het ziekenhuis nog wel van deze tijd is. Zelfs de Orde van 
Medisch Specialisten zegt, bij monde van bestuurslid Janko de 
Jonge, te willen praten over die vraag. Mocht het zover komen,  
dan moet er wel een oplossing komen voor de vele miljoenen aan 
waarde die verdwijnt wanneer maatschappen worden opgeheven.

Wat is uw grootste frustratie?
Dat de slag die Klink wilde maken in kwa-
liteit, is verworden tot een ordinaire dis-
cussie over geld. Geld is niet het grootste 
probleem. Dat is de vraag: hoe bewaken 
we de kwaliteit met een snelgroeiende 
zorgvraag tegen beheersbare kosten?

De NZa wil specialisten gedifferen-
tieerd korten. Dat lijkt fair.
De berekeningen van de NZa deugen 
niet. Zes rapporten over specialisten-
inkomens zeggen allemaal iets anders 
over wat een specialist verdient. Er moet 
een nieuw onderzoek komen, ook naar de 
normtijden, die verouderd zijn.

Het is crisis. Iedereen moet inleve-
ren, ook specialisten.
Wij hebben de afgelopen jaren al 18 

tot 20% ingeleverd. Het uurtarief van 
139 euro lag 15% onder het tot dan toe 
gangbare uurtarief. Ook zien we af van 
inflatiecorrectie. Met 42 declarabele 
uren per week kom je, na aftrek van 
praktijkkosten, uit op een jaarinkomen 
van 200.000 euro.

Waarom betalen jullie een deel van 
het te veel gedeclareerde bedrag 
over 2008 en 2009 niet terug?
Per ziekenhuis hebben specialisten met 
verzekeraars afspraken gemaakt over de 
productie. Daar hebben de specialisten 
zich aan gehouden. De fout ligt bij de 
verzekeraars die te veel zorg hebben ge-
contracteerd. De omzetgroei zit verder bij 
een klein aantal specialismen. Het is niet 
terecht, en juridisch ook onmogelijk, daar 
de hele beroepsgroep voor aan te slaan.

Staat de professionele autonomie op 
het spel?
Ja. De NZa stelt dat specialisten te veel 
macht hebben, maar dat wordt niet on-
derbouwd. Als specialisten aan de raad 
van bestuur moeten gaan factureren, 
wordt het vrije beroep om zeep geholpen. 
Alle artsen in loondienst lost niets op. 
De maatschap is het probleem niet. Het 
probleem is dat dit systeem op twee 
gedachten hinkt: enerzijds vrije prijzen, 
anderzijds budgetten.

Bent u principieel tegen loondienst?
“Nee, wij willen daar best over praten. 
Maar alleen als het ministerie van VWS 
een visie op tafel legt waar het met de 
professional in de zorg naartoe moet. Die 
visie ontbreekt, dus valt er nu niets te 
bespreken.

Medisch specialisten
“VWS heeft geen visie”

Janko de Jonge, bestuurslid Orde van Medisch Specialisten: 



Hoewel ook medisch professionals snappen dat de kosten van 
de zorg uit de hand dreigen te lopen, bestaat er veel onbegrip over 
de Haagse (bezuinigings)maatregelen. Een veelgehoord argument 
tegen de saneringsplannen luidt dat de Nederlandse gezondheids-
zorg qua kosten en kwaliteit tot de beste en meest effi ciënte van 
Europa behoort, dat we relatief weinig en goedkope pillen slikken, 
en dat ook onze beugels de goedkoopste van Europa zijn.

Graaiers en grootverdieners
Toch zijn dat geen overtuigende argumenten. Niet het Europese 
maar het nationale perspectief geldt, en dat perspectief is dat de 
kosten van de zorg de komende jaren enorm zullen stijgen. Het 
argument dat de inkomens van medici niet verantwoordelijk zijn 
voor de grootste kostenstijging is op zich waar (de kostenstijging 
zit vooral in de AWBZ), maar evenmin erg relevant. De slag van de 
kostenreductie moet op alle fronten geleverd worden, ook op het 
gebied van de inkomens. Wel is het zo dat Klink handig gebruik-
maakte van de tijdgeest en het sentiment, toen hij medisch profes-
sionals die niet wilden inleveren in de hoek van de graaiers en 
grootverdieners plaatste.

Van medisch professionals mag worden verwacht dat ze een 

visie op die kostenexplosie hebben. Geconstateerd kan worden dat 
zij die visie niet goed voor het voetlicht weten te brengen. “Specia-
listen, tandartsen en apothekers zijn er tot nu toe niet in geslaagd 
begrip te kweken voor hun zaak”, zegt communicatie-expert Arjan
Hoek van de Utrechtse Reputatiegroep. Volgens Hoek onderschat-
ten medisch professionals het belang van een goede pers. “De 
politiek is erg gevoelig voor de publieke opinie, want dat zijn hun 
kiezers. Wie in politiek Den Haag de strijd wil winnen, moet zijn 
pijlen ook richten op het effectief bespelen van de media.”

Dat medisch specialisten nu als graaiers worden gezien, mag de 
beroepsgroep zichzelf aanrekenen, vindt Arjan Hoek. “Ze hebben 
de discussie veel te veel over hun inkomen laten gaan. Als specia-
listen het debat in de richting van kwaliteit en betrouwbaarheid 
hadden gestuurd, twee aspecten waarop zij een ijzersterke reputa-
tie hebben, dan was hun positie nu sterker geweest.”

‘Apothekertje pesten’
Medisch professionals communiceren niet alleen onvoldoende, ze 
communiceren ook onhandig. Uit persberichten en interviews in 
de media spreekt niet zelden een verongelijkte toon. Specialisten 
en apothekers vertonen calimerogedrag, zegt PvdA-Kamerlid 

Begrijpt u de boosheid van specia-
listen?
Ik begrijp de onrust, maar niet het 
pikzwarte beeld dat de specialisten 
schetsen. De angst dat de fi nancieel 
directeur op de stoel van de arts gaat 
zitten, is niet realistisch. Kijk maar naar 
ziekenhuizen waar de specialisten in 
loondienst zijn: dat gaat niet ten koste 
van de kwaliteit.

Vrijgevestigde specialisten zijn 
ondernemers. Ze werken hard en 
effi ciënt. Daar moeten we zuinig 
op zijn.
Ik vind specialisten geen ondernemers. 
Dat moeten ze ook niet willen zijn, 
want het leidt ze af van waar ze echt 
goed in zijn. Bovendien zijn taken en 
verantwoordelijkheden nu niet helder, 

met fouten en confl icten tot gevolg. Dat 
loon naar werken een prikkel zou zijn om 
meer kwaliteit te leveren, is denigrerend 
voor artsen in loondienst.

Snapt u de kritiek van specialisten 
op de NZa?
Ja, ik vind dat de NZa onhandig com-
municeert. Maar vooralsnog neem ik 
aan dat de berekeningen van de NZa 
kloppen. Wel moet de autoriteit van 
de NZa boven elke twijfel verheven zijn. 
Dat is nu niet het geval. Daar wil ik in de 
Kamer een debat over.

Wat vindt u van de acties van 
specialisten?
Die leiden tot niets, behalve tot span-
ningen binnen de beroepsgroep. Op 
veel sympathie van het publiek hoeven 

specialisten ook niet te rekenen. Het 
is crisis, iedereen moet inleveren, dus 
ook specialisten. Er zal geen arts aan 
de bedelstaf raken. En zeggen dat er 
weer wachtlijsten zullen ontstaan, is 
een dreigement. Dat kan echt niet.

Hoe nu verder?
Specialisten moeten ophouden met 
hun calimerogedrag. Dat ze graaiers 
worden genoemd, mogen ze zichzelf 
aanrekenen. Hadden specialisten een 
gebaar gemaakt en een deel van het 
te veel ontvangen geld teruggestort, 
dan was de discussie heel anders 
verlopen. Alle partijen moeten nu snel 
‘on speaking terms’ raken. Ik maak me 
zorgen over gedemotiveerde specialis-
ten en wat dit betekent voor de kwaliteit 
van zorg.

Medisch specialisten
“Acties leiden tot niets”

Eelke van der Veen (lid Tweede Kamer, PvdA): 
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> Eelke van der Veen niet helemaal ten onrechte (zie het kader 
op de vorige pagina). 

Om in het openbaar over ‘apothekertje pesten’ te spreken, 
zoals Marga van Weelden deed bij haar afscheid als voorzitter 
van de KNMP (ze herhaalde die uitspraak in de Volkskrant), is niet 
verstandig. En toen de LHV recent een hoge boete van de NMa 
kreeg omdat ze een verzegelde ruimte had betreden, suggereerde 
het LHV-persbericht dat de boete in feite veroorzaakt was door 
NMa-medewerkers die niet een uurtje hadden willen overwerken 
(waardoor de ruimte ’s avonds verzegeld had moeten worden). 
Met dit argument laat de huisartsenvereniging zien niet helemaal 
in de realiteit te staan: het verbreken van een verzegelde ruimte 
wordt iedereen, zonder aanzien des persoons, zwaar aangerekend. 
Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Sara Lee, een bedrijf dat in 2008 
zwaar werd gestraft voor hetzelfde vergrijp.

‘Ivoren toren’
Hoogleraar geschiedenis James Kennedy ziet de reactie van de 
LHV in het licht van de algehele crisis van de professional die hij 
in Nederland ontwaart. Geen enkele autoriteit, van politicus tot 
Koningshuis, is meer boven twijfel en kritiek verheven. Zo zag de 

onkreukbare notaris zijn ijzersterke imago de afgelopen jaren 
snel afbladderen. “Er is in Nederland een assertiviteitsrevolutie 
gaande. Medisch professionals, die lang in een ivoren toren hebben 
gezeten, zijn onzeker over hun houding tegenover de mondige 
zorgconsument”, stelt Kennedy vast. Klink maakte gebruik van die 
onzekerheid door juist nu de aanval op de autonomie van artsen in 
te zetten, vindt de hoogleraar. Maar dat wil niet zeggen dat VWS 
de slag met de specialisten ook zal winnen. “De machtsbasis van 
specialisten is nog altijd zeer sterk in Nederland.”

Het is onzeker of Edith Schippers, de nieuwe minister van Volks-
gezondheid, de ramkoers van Ab Klink overneemt of toch aanstuurt 
op een snel akkoord met het medische veld. Duidelijk is wel dat er 
snel een oplossing voor de onvrede moet komen, niet in de laatste 
plaats omdat anders de patiëntenzorg in het geding kan komen. 

“In de onzekerheid die zorgprofessionals op dit moment erva-
ren, zit een groot gevaar”, zegt Piet Batenburg van het Catharina 
Ziekenhuis. “Medici raken murw en dat is zorgwekkend. Dat de 
gouden tijd voorbij is, beseffen specialisten als geen ander. Er is 
ook bereidheid om tot een redelijke oplossing te komen, wat denk 
ik ook voor andere beroepsgroepen geldt. Maar de onzekerheid en 
het steeds maar weer verder korten op inkomens, dat breekt de 
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Waar zit voor apothekers de pijn? 
Onze autonomie als zorgverlener wordt 
ingeperkt en de bureaucratische 
belasting explodeert. De administratieve 
lasten van het preferentiebeleid kosten 
per apotheek bijvoorbeeld een halve 
fte. Ook maakt de KNMP zich grote 
zorgen over het kostprijsplusmodel voor 
de eerstelijnszorg. In dit model wordt 
uitgegaan van de kostprijs van een apo-
theek of praktijk, plus het norminkomen. 
Apothekers worden niet meer beloond 
voor het ondernemersrisico.
 
Hoe ervaren apothekers het contact 
met verzekeraars?
Aan de ene kant zijn er initiatieven voor 
een verbetering van de samenwerking. 
Dan gaat het vooral om effi ciënter wer-
ken. Aan de andere kant zijn sommige 

zorgverzekeraars in bepaalde regio’s erg 
dominant, waardoor zij apothekers de 
duimschroeven aandraaien. Er is daar 
geen gelijk speelveld. Het is eigenlijk niet 
goed mogelijk voor individuele apotheken 
een zorgverzekeraar aanvullende zorg aan 
te bieden. Er zijn de afgelopen jaren wel 
iets meer aanvullende contracten tussen 
apotheken en zorgverzekeraars afge-
sloten, maar het volume per contract is 
gering. Dit stimuleert niet om innovatieve 
zorg te blijven leveren.

Wat doen apothekers om in te spelen 
op het veranderende speelveld? 
Zij hebben hun positie als zorgverlener de 
laatste jaren versterkt. Zo zijn de samen-
vattingskaarten voor de KNMP-richtlijnen 
diabetes, COPD en CVRM gepubliceerd. 
Verder hebben apothekers massaal ge-

hoor gegeven aan de oproep van de IGZ 
om 43 indicatoren van de Kwaliteitsmo-
nitor Farmacie in te vullen. Daarnaast is 
de vervolgopleiding openbaar apotheker 
specialist in vernieuwde vorm van start 
gegaan. Ook hebben we ruim 500 aan-
sluitingen van apotheken gerealiseerd op 
een nieuw centraal registratiesysteem 
voor medicatie-incidenten.
 
Hoe ziet u de toekomst? 
Financieel blijft het moeilijk. De marges 
zijn teruggelopen, en die zijn slechts 
deels gecompenseerd door een hogere 
receptregelvergoeding. We zien ook 
dat gemiddeld één baan per apotheek 
verloren is gegaan. Bijna 80% van het 
apotheekteam geeft in een onderzoek 
van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 
aan dat de werkdruk is toegenomen.

Apothekers
“De bureaucratie explodeert”
Jan Smits, voorzitter KNMP: 

De onvrede kan ook leiden tot 
een tweedeling binnen beroepsgroepen

> Eelke van der Veen niet helemaal ten onrechte (zie het kader 
op de vorige pagina). 

Om in het openbaar over ‘apothekertje pesten’ te spreken, 
zoals Marga van Weelden deed bij haar afscheid als voorzitter 
van de KNMP (ze herhaalde die uitspraak in 
verstandig. En toen de LHV recent een hoge boete van de NMa 

Eelke van der Veen niet helemaal ten onrechte (zie het kader 

Om in het openbaar over ‘apothekertje pesten’ te spreken, 

De onvrede kan ook leiden tot 
een tweedeling binnen beroepsgroepen

Eelke van der Veen niet helemaal ten onrechte (zie het kader 
op de vorige pagina). 

Om in het openbaar over ‘apothekertje pesten’ te spreken, 
zoals Marga van Weelden deed bij haar afscheid als voorzitter zoals Marga van Weelden deed bij haar afscheid als voorzitter 

verstandig. En toen de LHV recent een hoge boete van de NMa 



zorg op. Daar moet echt snel een oplossing voor komen. Ik zie dat 
mensen gedemotiveerd raken.”

Maar er is nog een ander gevaar. De onvrede onder medisch pro-
fessionals kan ook leiden tot een tweedeling binnen beroepsgroe-
pen. In ziekenhuizen drijft de inkomensdiscussie de belangenver-
schillen tussen vrijgevestigde artsen en artsen in loondienst op de 
spits. Binnen de Orde is wrevel ontstaan over specialisten die ten 
onrechte geprofiteerd hebben van fouten in het declaratiesysteem 
en niet bereid zijn een gebaar van goede wil te maken richting 
minister en samenleving. 

Kloof tussen oud en jong
Tot slot begint er een kloof te gapen tussen jonge en oudere zorg-
professionals. Zo hebben jonge apothekers de afgelopen jaren veel 
goodwill betaald om apotheken van oudere collega’s te kunnen 
overnemen. Die jongeren zien nu dat hun bedrijf stukken minder 
waard is geworden, en dat zij door lagere inkomsten hun bank-
lening niet meer kunnen afbetalen terwijl hun oudere collega’s 
lachend hun centen tellen. Om de rijen gesloten te houden, zullen 
de verschillende beroepsgroepen er alles aan moeten doen de pijn 
van Haagse maatregelen gelijker te verdelen dan nu het geval is. > 
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Zijn de kortingen op het inkomen 
van apothekers doorgeschoten?
Jonge apothekers hebben wel een  
probleem, ja. Zij hebben zich voor 
heel veel geld ingekocht en worden 
nu met sterk teruglopende inkomsten 
geconfronteerd. Toch zijn er nog niet 
veel faillissementen, dus misschien valt 
het nog wel mee. Apothekers hebben 
de kortingen jarenlang zien aankomen, 
ook de jongere apothekers. De meesten 
zijn gelukkig verstandig geweest de 
afgelopen jaren.

Staat de autonomie van de apothe-
ker op het spel?
De overheid wil steeds meer reguleren 
en mengt zich in de spreekkamer, een 
trend die je in de hele zorg ziet. Ik kan 
me de onvrede van apothekers goed 

voorstellen. Men voelt zich beknot in de 
vrijheid als ondernemer, ook door de 
macht van verzekeraars. Die onvrede 
uit zich in protest tegen kortingen. Maar 
voor veel apothekers zit de pijn dieper, 
het gaat om het verlies van autonomie 
en zelfstandigheid.

Anticipeert de apotheker op de 
veranderingen?
Nee. Stadsapothekers moeten heel 
snel hun toegevoegde waarde gaan 
aantonen. Ze hebben nu het imago van 
de academisch geschoolde drogist. 
Dat versterken ze door in de apotheek 
ook shampoo en andere dingen te gaan 
verkopen. De stadsapotheker moet 
oppassen dat hij zichzelf niet overbodig 
maakt, en dat mensen via de post hun 
geneesmiddelen gaan bestellen of dat 

supermarkten medicijnen gaan verko-
pen. Kijk naar Amerika, waar Wal-Mart 
een rol speelt in de geneesmiddelen-
distributie.

Wat moet de apotheker doen?
Die moet zich meer als medebehande-
laar gaan opstellen. Dat kan juridisch 
anders geregeld worden in Nederland. 
Waarom moet ik voor mijn herhaal-
recept steeds weer naar de huisarts?  
Ik pleit voor het Britse systeem, waarbij 
de apotheker meer zelfstandig medi-
cijnen mag voorschrijven. Begin ook 
een spreekuur voor patiënten; in mijn 
apotheek is een spreekkamer maar daar 
zit nooit iemand. Patiënten die al 5 jaar 
hetzelfde middel slikken: nodig ze uit, 
praat er eens mee. Dat gebeurt nog veel 
te weinig.

Apothekers

“Stadsapotheek moet toegevoegde waarde aantonen”
Huub Schellekens (hoogleraar innovatie en medische biotechnologie): 

Onderzoek VvAA
TNS-Nipo heeft medio oktober in opdracht van 
VvAA een onderzoek verricht onder VvAA leden. 
Zo’n 7000 leden kregen vragen over gereguleerde 
marktwerking in de zorg, en de rol van markt-
meester NZa (de Nederlandse Zorgautoriteit) in 
dit proces. De vraagstelling spitste zich toe op het 
effect van beleid en tariefmaatregelen op werkwijze, 
autonomie en inkomen van zorgprofessionals. Circa 
1500 huisartsen, medisch specialisten, fysiothera-
peuten, verloskundigen, apothekers, tandartsen en 
orthodontisten werkten mee aan dit onderzoek. De 
resultaten vindt u binnenkort op www.vvaa.nl.
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