BELEIDSREGEL CI-808

Beleidsregel kinderartsen in dienstverband

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 1 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor de beleidsregel I-546 met betrekking tot dit onderwerp, en de onder 1a
genoemde organen voor gezondheidszorg geldt, wordt gewijzigd van "onbepaald" in "tot en met
31 december 2004".

d.

De termijn waarvoor de beleidsregel geldt: onbepaald.

e.

De in deze beleidsregel genoemde bedragen voor loonkosten zijn op het prijsniveau 2004.

f.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel kinderartsen in dienstverband".

2.

DEFINITIE

Onder volledig dienstverband van kinderartsen wordt verstaan dat binnen het specialisme kindergeneeskunde alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten, respectievelijk assistentgeneeskundigen in opleiding (AGIO's) in dienstverband werkzaam zijn en bovendien het dienstverband voor zowel de klinische als de poliklinische (extramurale) werkzaamheden volledig is, dat wil
zeggen, dat naast het dienstverband geen vrijgevestigde praktijkuitoefening kan plaatsvinden door de
betreffende medisch specialist(en).
Onder FTE (fulltime eenheid) wordt verstaan het ongewogen aantal erkende kinderartsen respectievelijk erkende assistent-geneeskundigen in opleiding tot kinderartsen waarvan voor de bepaling van het
ziekenhuisbudget wordt uitgegaan.

3.

BELEIDSREGELBEDRAGEN

Ingeval van een volledig loondienstverband van kinderartsen kunnen de volgende bedragen in de
aanvaardbare kosten worden opgenomen: voor kinderartsen in loondienst, voorzover de aanvang van
het loondienstverband ligt voor 1 maart 2002: € 156.042 (ƒ 343.872). Voor kinderartsen die na deze
datum in dienst treden geldt het normbedrag zoals vastgesteld in de beleidsregel 'medisch
specialisten in dienstverband'.
Indien op het moment van in loondienst treden de kinderarts recht heeft op praktijkoverdracht en het
ziekenhuis de praktijk daadwerkelijk overneemt:
– praktijkovername:
per FTE kinderarts

€ 68.067 (ƒ 150.000)

De overnamesom dient door het ziekenhuis te worden geactiveerd. Het bedrag kan via een afschrijving van 10% per jaar in de aanvaardbare kosten worden opgenomen.

drs. G.H.P. Thijssen
amer/1 april 2005
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