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Uitwisseling

• Vijf minuten

• Concrete ervaringen mbt samenwerking in de huisarts-

stages

• Wat is opgevallen?

• Wat heeft u geraakt?

• Wat zijn dingen die je zeker wil overnemen?

• Wat zijn dingen die je later in je praktijk zeker niet wil?

Een samenwerking starten 

Een vijfstappenplan







EXTERNE COACHING IN 

ALLE FASEN



Inkomsten – kostenverdeling in samenwerking

Inkomsten : 

pool : verdelingspercentage 

eigen rekening : veel werken = meer verdienen

lastig werk meer opgenomen door eraan verbonden inkomen, 

Kosten : 
individueel

gemeenschappelijk 

verdeelsleutel : forfaitair vast , 

volgens omzet , 

50% vast/ 50% via omzet

vaste verdeelsleutel bij gemeenschappelijke aankoop.



Gelijke delen 

Gelijke delen Volgens omzet

50% gelijk/50% via omzet



Financieel plaatje

jaar 1 (*)

1. Erelonen € 43 500

2. Aankopen (incl BTW) vóór        

startjaar

€ 0,00 

3. Brutobedrijfswinst (1-2)

€ 43 500

BEDRIJFSLASTEN

4. Huur - onroerende voorheffing

€ 9 000 -

15 000

5. Water, gas, elektriciteit, verwarming € 2 400 

6. Kosten voertuig (verzekeringen, taksen, brandstof, 

herstellingen)

€ 925+1 000 

+900+360 = 

3 210 euro 

7. Bureaukosten, onderhoud materieel, telefoonkosten+ (Egeo = 

360/maand) …
€ 5 000 

8. Reclamekosten

€ 0,00 

9. Lonen en lasten (indien U personeel in dienst neemt)
€ 0,00 

10. Verzekeringen (beroeps 

rechtsbijstand = 450), brand 

(250)

€ 700 

11. Sociale verzekeringen zelfstandige (minimum 1900 euro)
€ 3.500 

12. Afschrijvingen € 4 000 

13. Andere diverse kosten:

- (Aankoop onderzoekstafel, laptop, divers 

medisch materieel; 

Reken op 3000 EUR voor onderzoekstafel – éénmalig)

- Kosten bancontact: Prijzen zijn héél variabel, 

aankoop van 99 EUR tot 795 EUR; huur 25 à 58 

EUR per maand; 99 EUR eenmalige aankoop 

(CCV mini); 12,95 EUR per maand (onderhoud)

- aankoop Stempel: 20 à 30 EUR

- Getuigschriften (medattest) = 67,26 EUR (20 

boekjes van 50 blz.)

€ (3.)500 

14. Totaal van de bedrijfslasten (4 tot 13) € 28 310

15. Nettobedrijfswinst (3-14) € 15 190

16. Financiële lasten, intresten op leningen € 809,00 

17. Lopende winst vóór belastingen (15-16) € 14 381

18. Belastingen € 0,00 

19. Winst van het boekjaar (17-18) € 14 381

+ Cashflow (19+12) € 18 381  

- Persoonlijke uitgaven (gezinsuitgaven) € 0,00 



Overzicht betalingen vanuit de Overheid 

Individueel

vestiging : Impulseo 1 ( 20.000€) – 16,5% belast / geen sociale lasten

administratieve ondersteuning : Impulseo 2-3 ( max 6300 €/arts)

bijhouden en overdraagbaarheid  dossier (GMD) : jaarlijks 30 €/pt (supplement voor  chronische patiënten : jaarlijks 25€ / pt )

zorgtrajecten nierinsufficiëntie / diabetes : jaarlijks 

praktijkondersteuning : jaarlijkse praktijkpremie (+/- 1500 €/arts )+ telematica (800€) + SumEHR ( 200 in 2016) = 3400 €

Sociaal Statuut : 4500€/jaar bij volledige conventie

dossier : subsidie gelabeld EMD (+/- 800€)

navorming : accreditering ( hoger ereloon / forfaitaire subsidie +/- 500€ )

wachtdienst : wachtdienstforfait per arts (6,03 €/uur)+ extra tarief > 18uur /21 uur

Groep :

Voor gereguleerde samenwerking : groepsregistratie (GMD statuut / zorgtrajecten patiënten)



Wat moet er in een geschreven overeenkomst ?

Inhoud “contract”

- welke partijen + organisatievorm

- proefperiode?duur contract, 

- inkopen? Hoe en wanneer?

- hoe opzeggen

- rechten en plichten van partijen (werkwijze/vakantie/ziekte/zwchap/aankopen/verplichte 

vergaderingen/overlegmomenten/…)

- hoe een partij uitsluiten

- aanstellen coördinator

- bemiddelingsprocedure

Daarnaast bestaat er een  Huishoudelijk ( Intern) Reglement → details

ondertekend = wettelijke betekenis (“ ter goeder trouw”)

Maatschap<>vennootschap

Boekhouder en gespecialiseerde juristen betrekken indien nodig



OVEREENKOMST VAN TIJDELIJKE SAMENWERKING TUSSEN 

HUISARTSEN (Bepaalde duur)

• Artikel 2: financiële afspraken

•

• Partij B oefent de geneeskunde uit voor eigen rekening.

•

• Partij B betaalt elke maand aan partij A een forfaitaire kostenvergoeding ter vergoeding van het gebruik 

van de lokalen en de instrumenten ten belope van ………….. % op de door hem geïnde erelonen. 

Deze maandelijkse voorschotten worden op het einde van elk kalenderjaar vergeleken met en 

afgerekend in functie van de reële kosten.

•

• Partij B verbindt zich ertoe om geen ereloon voor het openen en/of het verlengen van een globaal 

medisch dossier te innen bij de patiënten van partij A.



Samenwerken 

HOED = HUISARTSEN ONDER EEN DAK

ook hier minimum aan afspraken

SAMEN-WERKEN?  

gezamenlijk iets doen om een bepaald doel of resultaat te bereiken (gelijkgerichtheid), 

wat telkens in overleg gebeurt (afstemming), 

Samenwerken kan pas als ieder bereid is een stuk(je) autonomie af te geven 

ifv. het gezamenlijke “één geheel” vormen 

[ik vind→wij vinden (VISIE); en daarom zullen wij …(MISSIE)]

(Boeiende!) uitdaging : optimale afstemming ik/anderen, tussen de persoonlijke kwaliteiten én 

belangen en de kwaliteiten en belangen van de collega of groep waar je mee werkt

Dit vergt dialoog  => is meer dan effectief vergaderen/overleg  



BIJLAGEN



Kosten Personeel:
Brutoloon-Patronale bijdragen-Extralegale voordelen-AO

Kosten Sociaal secretariaat 

Kosten externe bedrijfsgeneeskundige dienst  

Verdeling  personeelskosten vaak via 50% gelijke delen / 50% volgens omzet

Financiering gemeenschappelijke kosten
- Prefinanciering door 1 arts + betaling voorschotten +jaarlijkse afrekening

- Grotere associaties met extern praktijkgebouw  : 

gemeenschappelijke rekening/ periodieke voorschotten/inzage en handtekenbevoegdheid

- Pooling GMD /( Haio ) op 1 rekening en onkosten van daaruit betaald / afrekening bonus → 0

Hierbij duidelijk in contract dat deze erelonen gepoold en herverdeeld zijn ( cave indiv. belasting) 

Kosten bij AO en bevallingsverlof 
A . Ongeschiktheid < 3m – verdere betaling onkosten  --- > 3 m – vrijstelling kosten

Indien vervanger : eerste 3 maanden kosten betalen aan AO , daarna aan de anderen

B .  Bevallingsverlof : verder huur / onkosten na 1 m betaald door vervanger of door de  anderen



Waarde van een HA-praktijk?

Bepaald door :

- patiëntenbestand (goodwill)

- dossierkwaliteit (EMD ?)

- medisch materiaal – informatica – meubilair 

- praktijkgebouw  en infrastructuur  -- investeringen te voorzien ?

- regionale parameters : 

evenwichtig patiëntenbestand , leeftijd (omliggende) collega’s, organisatie wachtdiensten 

( week – WE) ,  input vd HA-kring. 

+ Visie ,cultuur en goede naam van de praktijk
(  werken met evidentie en standaarden ? welwillendheidsvoorschriften & attesten ?)


