Berekening kosten praktijkonderwijs aios HA
Berekening werkweken per aios per jaar
dagen per jaar
dagen per week
gem. aantal weken per jaar
contracturen per week bij 1 fte
werkuren per jaar
vakantie-uren
feestdagen in uren
afwezigheid in uren door congres, studiereis, cursus
ziekteverzuim
uren effectieve werktijd
in weken
diensturen per jaar
uren per week praktijkonderwijs
minder weken in praktijk door diensten
weken per jaar in praktijk

365,25
7
52,18
38
1982,785714
228
45,6
38
3%
1614,210143
42,48
160
31,5
5,08
37,40

Inputparameters
tarief basisconsult
consulten op jaarbasis*
werkweken per jaar in praktijk
aantal dagen dat aios werkt per week
aantal uur werkweek opleider
arbeidskostenbestanddeel*
praktijkkostenbestanddeel*
- personeelskosten
- overige kosten
percentage consult arbeidskostenbestanddeel
percentage consult praktijkkostenbestanddeel

€

€
€
€
€

9,59
8966
37,40
4
40
135.029,39
192.175,87
120.082,14
72.093,73
41,27%
58,73%

*per fte huisartseigenaar
Afkomstig uit expertopinie
uren opleidersactiviteiten jaar 1
uren opleidersactiviteiten jaar 3
basisconsulten aios jaar 1
- gemiddeld aantal consulten aios jaar 1
- gemiddeld aantal visites jaar 1
- gemiddeld aantal telefonische consulten aios jaar 1
basisconsulten aios jaar 3
- gemiddeld aantal consulten aios jaar 3
- gemiddeld aantal visites jaar 3
- gemiddeld aantal telefonische consulten aios jaar 3

395,58
307,08
17
14
1
3
21,75
18
1,5
3

Gederfde inkomsten opleider
consulten per jaar
aantal uren opleiding per week jaar 1
aantal uren opleiding per week jaar 3
aantal uur werkweek opleider
productiviteitsverlies jaar 1
productiviteitsverlies jaar 3

8966
8,60
6,68
40
21,50%
16,69%

gederfde consulten jaar 1
gederfde consulten jaar 3

€ 18.486,55
€ 14.350,72

Opbrengsten aios
aantal consulten per dag jaar 1
aantal consulten per jaar in jaar 1
opbrengsten consulten jaar 1
aantal consulten per dag jaar 3
aantal consulten per jaar in jaar 3
opbrengsten consulten jaar 3

17
2225,29
€ 21.340,54
21,75
2847,06
€ 27.303,34

Kosten productie aios
praktijkkosten aios
frictieleegstand
deeltijdpercentage
kosten per hoofd

€ 14.284,89
€
468,00
94,4%
€ 15.628,06

Saldo
kosten opleiden jaar 1
kosten opleiden jaar 3

€ 12.774,06
€ 2.675,44

