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Een hypotheek op onze (en jullie) toekomst: het tekort aan opleidingsplaatsen voor jonge 

artsen: 

 
 

Eind juni zal een nieuwe generatie artsen hun masterdiploma behalen. Een ogenblik waar 

menig student geneeskunde reikhalzend naar uitkijkt: met glans afstuderen en zich vervolgens 

storten op de uitdagingen die de door hem/haar gekozen specialiteit in petto heeft. Vooral het 

tweede blijkt heden ten dage niet meer voor de hand liggend te zijn. 

 

Het aantal artsen in opleiding wordt sinds 1997 gecontingenteerd. In theorie zouden de in het 

contingent voorziene plaatsen het aantal reëel bestaande opleidingsplaatsen moeten beperken. 

Zo wordt er een overaanbod aan artsen binnen elke specialiteit vermeden. Het VGSO (Vlaams 

Geneeskundig StudentenOverleg) kon de cijfers van de UGent, UAntwerpen en KU Leuven 

inkijken (zie infra) en moest tot de betreurenswaardige vaststelling komen dat in de praktijk voor 

sommige specialiteiten het aantal toegekende opleidingsplaatsen dit jaar duidelijk lager ligt dan 

het cijfer dat binnen het contingent is voorzien. Meer dan een gebrek aan geschikte kandidaten, 

blijkt het hier te gaan over een structureel tekort aan opleidingsplaatsen of de middelen om 

deze opleidingsplaatsen te financieren. Ondanks het feit dat er op papier contingentplaatsen 

bestaan en er voldoende geschikte personen zijn om deze in te vullen, wordt het contingent niet 

volledig opgevuld. Dit omdat de nodige opleidingsplaatsen onbestaand zijn in de ziekenhuizen 

of er een tekort aan middelen zou bestaan om een opleidingsplaats aan te kunnen bieden. Zo 

zullen er dit jaar aan de bovenvermelde universiteiten slechts 51 kandidaten kunnen starten met 

de opleiding algemene heelkunde, terwijl het contingent ruimte voorzag voor 75. Een analoog 

scenario zien we onder meer terugkomen bij de pediaters (36 contingentplaatsen vs. 23 

opleidingsplaatsen), de internisten met inbegrip van de geriaters (en pneumologen) (104 vs. 85) 

en de psychiaters (56 vs. 41). Zo ziet men: ook de zogenoemde knelpuntspecialisaties 

ontspringen de dans niet. 

 

Op deze treurige wijze worden niet alleen carrièredromen van vele studenten een halt 

toegeroepen. Deze situatie zal vooral nefaste gevolgen hebben voor het contingent en dus voor 

onze gezondheidszorg in het algemeen. In de eerste plaats denken wij bijv. aan het tekort aan 

psychiaters, dat met het huidig aantal opleidingsplaatsen onmogelijk opgevangen kan worden. 

Het optrekken van het aantal contingentplaatsen vormt hier geen oplossing. Het probleem ligt 

immers bij de creatie van de nodige opleidingsplaatsen om aan het contingent te kunnen 
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voldoen. Wij vrezen dat dit probleem de komende jaren zal verergeren en een hoogtepunt zal 

bereiken in 2018. Door de inkorting van de studietijd van 7 naar 6 jaar zal er dat jaar een 

dubbele generatie afstuderen. Op papier werd voor deze studenten weliswaar ruimte voorzien 

in het contingent, maar in de praktijk is er vooralsnog geen sprake van de creatie van de nodige 

opleidingsplaatsen. 

 

De toekomst van onze gezondheidszorg wordt mede bepaald door de artsen die vandaag in 

opleiding zijn. Als er geen structurele maatregelen komen om meer opleidingsplaatsen te 

creëren, spelen we met de gezondheidszorg van morgen. Wij hopen dan ook van harte dat 

deze zaak de politieke wereld niet koud laat en dat er op korte termijn zulke maatregelen zullen 

komen. We zijn overtuigd dat we in dit dossier ons steentje kunnen bijdragen en constructief 

meedenken en -werken. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de studenten Geneeskunde in Vlaanderen, 

Het Bestuur van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg 

  

Benjamin Denoiseux         Katharina Stabenow             Jens Goeteyn             Frederik Deman              Alexander Huybrechts 

    (UAntwerpen)                        (VUB)                                 (UGent)                        (KULeuven)                  (UHasselt) 

  

Ondersteund door verkozen delegatieleiders: 

Jeroen Kerstens (UAntwerpen), Marjolein Willemsen (VUB), Miet Vandermaele (UGent), Victor Mazereel), 

(KULeuven), Ine Bollen (UHasselt) 

  

Contactpersonen: 

Benjamin Denoiseux – Voorzitter VGSO 

voorzitter@vgso.be 

0477/19.61.20 

  

Katharina Stabenow – Vice-voorzitter VGSO 

voorzitter@vgso.be 

0476/91.39.14 

 

Verdere informatie over onze standpunten kan u vinden in het ‘Charter van de Vlaamse Geneeskundestudenten 

(Revisie 2012)’. Dit kan worden ingekeken op onze website (www.vgso.be) 
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Gecombineerde cijfers van de KU Leuven, UGent en UAntwerpen* 

 

Verdeling ASO 2014 Contingent Opleiding 

    

Acute geneeskunde / Urgentiegeneeskunde 13 10 

Psychiatrie (kinder en jeugd) 11 9 

Anesthesie-reanimatie 73 68 

Dermatologie 10 8 

Fysische geneeskunde en revalidatie 11 5,5 

Gynaecologie-verloskunde 30 25 

Chirurgie 75 51 

Inwendige geneeskunde (incl. geriatrie) 104 85 

Klinische biologie 14 9,5 

Neurologie 17 13 

Nucleaire geneeskunde 5 5 

Oftalmologie 17 11,5 

Otorhinolaryngologie 11 7,5 

Pathologische anatomie 6 4 

Pediatrie 36 23 

Psychiatrie (volwassenen) 56 41 

Radiotherapie 9 10 

Radiologie 29 24 

Stomatologie / MKA 7 7 

      

      

Totaal 510 398 

 *de cijfers van de VUB waren bij publicatie (nog) niet beschikbaar 


