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Reactie van Vlaamse Geneeskundestudenten naar aanleiding van
uitspraken minister Ben Weyts m.b.t. loslaten van de federale
artsenquota in Vlaanderen
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Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse
geneeskundestudenten te reageren op de berichtgeving in de media door Vlaams minister
van Onderwijs Ben Weyts omtrent het loslaten van de federale quota op Vlaams niveau.
Hoewel we erkennen dat er reeds geruime tijd frustratie heerst (niet in het minst van onze
kant cfr. vorige persberichten) over het niet naleven van de federaal vastgelegde artsenquota
aan Waalse kant, betreuren we ten zeerste dat de net aangestelde Vlaamse regering
overweegt om eveneens deze quota niet na te leven. Want, zolang het federale contingent
in voege is, zijn Vlaamse geneeskundestudenten hiervan afhankelijk voor hun
erkenning als arts en de toekenning van een RIZIV-nummer aan het einde van de
opleiding. We zullen niet aanvaarden dat studenten die de opleiding Geneeskunde
aanvatten in de toekomst in rechtsonzekerheid belanden door het overschrijden van de
federaal vastgelegde quota en hierdoor aan het eind van hun opleiding afhankelijk zullen zijn
van een toegeving door de regerende minister van Volksgezondheid.
Zoals in een eerder persbericht reeds besproken, begrijpen we wel de nood aan eventuele
subquota om een betere verdeling over de specialiteiten te bekomen, met in het bijzonder
aandacht voor de knelpuntspecialiteiten zoals recent gedefinieerd door het meest recente
rapport van de federale planningscommissie. We hopen dan ook dat de nieuwe minister van
Onderwijs, Ben Weyts, in samenwerking met zijn collega minister van Welzijn, Wouter Beke,
prioritair zal werken aan de opwaardering van knelpuntspecialiteiten en het uitwerken van
een beleid hiervoor.
Graag werken we verder constructief samen met de aantredende administratie zoals ook
reeds het geval was tijdens de vorige legislatuur, om met de betrokken actoren tot een breed
gedragen beleid te komen vanuit de overheid, de universiteiten, geneeskundestudenten,
ASO’s en syndicaten.

In geval van vragen, zijn wij steeds bereid om u te woord te staan.
Met de meeste hoogachting,
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