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1.	  Wie/	  Wat	  is	  het	  VGSO?

• Vlaams	  Geneeskundig	   Studenten	  Overleg	  (VGSO)

• Faculteit	  Antwerpen,	   Brussel,	  Hasselt,	  Gent	  en	  Leuven
• Opgericht	  in	  2008

• Verkozen	  studentenvertegenwoordigers

• Doel: De	  visie	  van	  de	  Vlaamse	  geneeskundestudenten	   geven	  betreffende	  alle	  relevante	  
thema’s	  die	  betrekking	  hebben	  op	  de	  opleiding	  geneeskunde	   of	  het	  arts-‐zijn	  in	  het	  
algemeen.



2.	  Zes	  jaar	  VGSO:	  een	  stand	  van	  zaken

• Federale	  goedkeuring	   voor	  verkorten	  tot	  een	  6-‐jarige	  basisopleiding

• Vervolgopleiding	   tot	  huisarts	   volledig	  zelfstandig

• Academisering	   van	  de	  vervolgopleidingen

• Wet	  op	  arbeidsduur	  van	  stagiair-‐artsen

• Petitie	   pro-‐contingentering



3.	  Charter	  revisie	  2015
3.1 Planning	  van	  het	  medisch	  aanbod

• Kwaliteit	  en	  betaalbaarheid	  van	  de	  gezondheidszorg
- Quota	  noodzakelijk	  (><	  negatieve	  concurrentie,	  SID)
- Supplier	  Induced	  Demand	  (SID)	  weegt	  financieel	   zwaar

• Instroombeperking
- Vlaanderen	  vs	  Wallonië	   (uitstroombeperking)
- Toelatingsexamen	  ≠	  oriënteringsexamen



• Toelatingsexamen

- Kwaliteitsbewaking:  begeleidingscommissie  
én  examencommissie

- VGSO  blijft  hier  onvoorwaardelijk  achter  staan

- Vlaamse  voorbereidingssessies   reeds  lange  vraag  van  VGSO

• Numerus  clausus

- Ideologische	  keuze	  

- Contingent	   is	  noodzakelijk



• Tekort  aan  artsen/assistenten?

• Kadaster  medische  beroepen:   reële  tekorten?

• Immigratie  en  emigratie  van  artsen

• Opleiden  buitenlandse  ASO’s

• Dynamisch  kadaster

• Subquota?

• Andere  adviezen?



• Wat	  met	   ‘RIZIV	  000-‐artsen’?
- ‘Behouders	  van	  artsendiploma’	  

- Gelimiteerd	  statuut

- Twee soorten	  artsen	  ontstaan

- Bedreiging	  voor	  planning	  medisch	  
aanbod	  

- KB	  23.08.2014	  (BS	  dd.	  16.09.2014)	  
teniet	  doen

- Creëren van  andere  RIZIV  nrs  voor
specifieke  gevallen

Aanbevelingen	  KAGB	  2015



3.	  Charter	  revisie	  2015
3.2 Opleidingsplaatsen	  arts-‐specialist	  in	  opleiding

• Structureel	   tekort
• Knelpuntspecialismen!



3.2  Opleidingsplaatsen  arts-‐specialist  in  opleiding
Dubbele  cohorte

• Advies  Koninklijke  
Academie  2014:



• Hoge  raad  (2014):  Werkgroep  2018



• VGSO  oplossingen   dubbele   cohorte

1. Extra  middelen  voor  het  dubbele  afstudeerjaar,  liefst  rechtstreeks  besteed  aan  
opleidingen  van  de  assistenten

2. Nomenclatuur  nummer  voor  opleiden  van  arts-‐specialisten

3. Accreditatie  en  toegang  universitaire  bibliotheken  voor  opleiders

4. Assistenten  langere  periode  in  niet-‐universitair  ziekenhuis

5. Herbekijken	  criteria	  stagemeesters

6. Transparantie	  verdeling	  contingent	  plaatsen

• Wij  blijven  ijveren  om  deze  dubbele  cohorte  studenten  niet  te  gebruiken  om  de  
tekorten  binnen  de  knelpuntspecialismen  op  te  vullen!



3.	  Charter	  revisie	  2015
3.3 Sociaal	  statuut	  en	  financiering

• Sociaal	  statuut
- Momenteel	  Sui	  Generis-‐statuut:	   sociale	  rechten	  beperkt

- Nieuw	  statuut	   is	  nodig:	  cfr.	  buitenland	  en	  andere	  sectoren

• Financiering	   Arts-‐specialist	   in	  opleiding
- Model	  van	  ICHO	  bij	  HAIO’s	  

- Bijdrage	  ziekteverzekering	  +	  stagemeesters

- Ontkoppeling	  werkgever/stagemeester

- Gecentraliseerde	  VZW	  met	  paritaire	  vertegenwoordiging	  





3.	  Charter	  revisie	  2015
3.4 Organisatie	  en	  kwaliteitscontrole	  van	  stages	  in	  de	  basisopleiding

• Wie	  organiseert	  de	  stage?	  
- Faculteit	  vs.	  stageplaatsen	  
- Wettelijk	  kader:	  stagemeester:	  verloning?	  Arts-‐stagiair:	  breder	  kader?

• Praktische	  organisatie?
- Opvang	  van	  de	  stagiair	  en	  aanspreekpunt	  ?
- Strikte	  naleving	  van	  de	  60-‐uren	  week	  ondanks	  Wet	  op	  Arbeidsduur?	  
- Objectieve	  controle?



• Erkenning	  van	  de	  stagemeesters
- Overheid:	  financiële	  vergoeding	  stagemeester	  (cfr.	  buurlanden?)

- Stageplaatsen	  erkenning:	   update	  nodig?	  

• Kwaliteitscontrole!



3.	  Charter	  revisie	  2015
3.5 Master	  na	  Master	  specialistische	  geneeskunde

• 2010:	  ManaMa	  specialistische	   geneeskunde	  

• Visitatie:	   ¾	  onvoldoende

• 2014:	  verplichting	  om	  arts-‐specialist	   te	  worden

• Meerwaarde	  mits	   voorwaarden:	  
-‐ overlap	  basisopleiding	  
-‐ meer	  specifiek
-‐ integratie	   in	  beroepsopleiding
-‐ inschrijvingsgeld	   dient	  alles	   te	  omvatten



3.	  Charter	  revisie	  2015
3.6	  Alternatieve	  geneeswijzen

• 2014:	  Federale	  overheid:	  erkenning	  alternatieve	   geneeswijzen?	  

• VGSO:	  resoluut	  tegen	  erkenning	   niet-‐conventionele	   praktijken

• Extra	  gewicht	  op	  budgetten

• Gevaar	  volksgezondheid	  



4.  Besluit

1. Contingent	  bewaken	  a.d.h.v.	  toelatingsexamen	  

2. Afschaffing	  ‘RIZIV	  000-‐nummers’	  
3. Nakende  problemen   i.v.m.  dubbele  cohorte  aanpakken

4. Sociaal  statuut  voor  arts-‐specialist  in  opleiding

5. Gecentraliseerde	  VZW	  voor	  arts-‐specialist	  in	  opleiding
6. Wettelijk   kader  voor  stages  in  de  basisopleiding

7. Geen	  erkenning	  voor	  alternatieve	  geneeswijzen


