Visiedocument en doelstellingen 2020-2022
Visie
De visie van de MMD kan worden samengevat in 7 punten:
1. De MMD staat garant voor het leveren van goede zorg voor een goede prijs.
2. Heeft zijn zaken voor elkaar, zowel medisch inhoudelijk als op financieel bedrijfseconomisch vlak,
inclusief beheersing bestuurskosten.
3. Speelt in de regio een centrale rol bij de organisatie van zorg.
4. Is als eerste een maatschap voor haar maten, voor elkaar. En door haar maten!
5. De maten zijn aantoonbaar ondernemend, binnen het ziekenhuis Nij Smellinghe en daarbuiten.
6. Streeft naar 10% van de omzet uit externe medisch specialistische activiteiten (buiten de DOTkader zorg vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe om) per 2022.
7. Zet zich samen met haar ketenpartners in voor kostenbeheersing van zorg en zinnige zorg op alle
terreinen waar zij actief is en onderschrijft het streven naar en de beweging van JZOJP.

Doelstellingen
Zorgen voor afstemming onder alle medisch specialisten en gezamenlijke vorming van standpunten
voor overleg met RvB in de bestuurstafel. Dit wordt gedaan door verdere professionalisering van het
Koepelbestuur waarin onder meer een afvaardiging van het MMD-bestuur zitting hebben. Ook de
samenspraak met RvB en de gesprekken met de (preferente) zorgverzekeraar maken onderdeel uit
van de afstemming en professionalisering.
Maten verstaan hun vak en zijn toetsbaar; bij (bijna) fouten stellen zij zich leerbaar op en voelen een
veilige meldcultuur binnen de OE, MMD en het ziekenhuis. Ze zijn zich bewust van hun rol en
voorbeeldfunctie en geven vorm aan hun status als vrijgevestigd ondernemer, binnen de MMD. Er is
een open communicatie met en respect voor elkaar en het bestuur, loyaliteit, vertrouwen, integriteit
en commitment met gemaakte afspraken.
De MMD trekt medewerkers aan die dichtbij de geleverde medische zorg staan, zoals PA’s/VS indien
de OE én de PA/VS daar meerwaarde toe zien. De MMD wil voor deze mensen een goede en
aantrekkelijke werkgever zijn die mensen mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen en door te
groeien in hun vak.
Basis van de MMD is een financieel gezond bedrijf, dat naast de inkomsten vanuit de
werkzaamheden in het ziekenhuis in de nabije toekomst meer inkomsten zal genereren uit derde
geldstromen, zo mogelijk oplopend naar 90% inkomsten vanuit het ziekenhuis en minimaal 10%
vanuit alternatieve (derde) geldstromen. Zich realiserend dat de inkomsten voortkomen uit
werkzaamheden van de maten zullen bestuurskosten zo doelmatig mogelijk worden aangewend.
Beheersbaarheid van bestuurskosten is daarbij een van de doelen en hierop wordt actief
gemonitord.

De derde geldstromen zullen gezocht worden in activiteiten buiten de deuren van het ziekenhuis in
de eerste, anderhalve of derdelijnszorg of bij ZBC’s waar de maten als medisch specialist ingehuurd
worden. Hierbij gelden het FMS-LHV document ‘Implementatie Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (2019)
en de FMS Factsheet substitutie van zorg (2017) als leidraad voor de initiatieven. Ook digitalisering
als potentieel verdienmodel zal worden geëxploreerd.
Met oog op het hoofdlijnenakkoord, de overgang naar meerjarencontracten, kan het zijn dat
komende jaren nieuwe afspraken met de zorgverzekeraars aanleiding zullen zijn voor een ander
verdeelmodel, eventueel op Fries niveau. Er wordt ingezet op het gebruik van een capaciteitsmodel
met afspraken vooraf, monitoring van productie en kosten en afspraken over shared savings, welke
door zowel MMD als NS wordt toegepast.
De (andersoortige) afspraken met de zorgverzekeraars en de reeds aanwezige samenwerking tussen
de 4 multidisciplinaire MSB’s maken samenwerking tussen vakgroepen op provinciaal niveau zeer
wenselijk. Ook samenwerking buiten de Friese regio behoort tot de mogelijkheden. In combinatie
met een (Fries) verdeelmodel kan op deze manier in de (nabije) toekomst hoogwaardige medische
zorg behouden worden voor inwoners van Friesland en werk voor de medisch specialisten in de
MMD.
Om schommelingen (en groei) in de zorg op te vangen wordt ingezet op taakherschikking waar dit
kan. Hiervoor kunnen o.a. PA’s/VS ingezet worden indien de afspraken over de taken goed worden
beschreven en nageleefd. Dit is verantwoordelijkheid van medisch specialisten en PA’s/VS in
samenwerking met ziekenhuismanagement en HRM van de MMD. Exploratie van overheveling van
PA/VS naar de MMD wordt overwogen, voor in eerste instantie nieuwe nog niet eerder bij NSD
werkzame PA/VS.
De collectieve goodwillregeling die in 2018 van kracht geworden is, krijgt verder vorm en wordt
gevuld zodat de uittredende maten hun goodwill mee kunnen krijgen. Voor de toetredende maten is
een inverdienregeling.

