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1. Inleiding  

 

Dit document wil een beschrijving en een grootteorde geven van de verdeling van de impact van de dubbele cohorte van 

artsen die in 2018 zullen afstuderen op de behoefte aan stageplaatsen voor de opleidingen die leiden tot het verkrijgen van 

een bijzondere beroepstitel uit artikel 1 van het KB van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels 

voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. 

 

Voor elke specialisatie zal de dubbele cohorte van artsen, die in 2018 zullen afstuderen, leiden tot een stijging van de vraag 

naar stageplaatsen, die afhangt van de duur van de opleiding. 

 

2. Modellering van de impact van de dubbele cohorte in functie van de duur van de opleiding 

 

De volgende tabellen beschrijven de verdeling in de tijd van de gemodelleerde impact van de dubbele cohorte van artsen die 

in 2018 zullen afstuderen op de behoefte aan stageplaatsen (vraag), op basis van het aantal kandidaten en in functie van de 

duur van de specialisatie. 

 

De analyse houdt enkel rekening met de daling van de studieduur in de geneeskunde als factor die een invloed heeft op het 

aantal "kandidaten".  

Met andere factoren zoals de schommelingen in het jaarlijkse aantal gediplomeerden, het stopzetten van de opleiding, de 

verlenging, de onderzoeksstages, de stages in het buitenland, de heroriëntaties, etc. werd geen rekening gehouden. 

 

De raming van de impact blijft theoretisch. Men moet vooral onthouden wat ze ons leert over de grootteorde. 

 

Het jaar 2017 wordt als referentiejaar beschouwd om een model op te stellen van het theoretisch aantal kandidaten in 

opleiding, met de hypothese dat elk jaar hetzelfde aantal kandidaten de specialisatie aanvat, en dat alle kandidaten op een 

uniforme manier verdeeld zijn over de opleidingsjaren. 
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De onderstaande tabellen splitsen de impact op in functie van de duur van de specialisatie. 

SPECIALISATIE in 6 JAAR 2017 Gediplomeerden 2018 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022 09/2023 09/2024 

                   

Totaal aantal kandidaten N  N + 16% N + 16% N + 16% N + 16% N + 16% N + 16% N 

1e jaar stageplan N/6 vermenigvuldigd met 2 2N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 

2e jaar stageplan N/6  N/6 2N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 

3e jaar stageplan N/6  N/6 N/6 2N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 

4e jaar stageplan N/6  N/6 N/6 N/6 2N/6 N/6 N/6 N/6 

5e jaar stageplan N/6  N/6 N/6 N/6 N/6 2N/6 N/6 N/6 

6e jaar stageplan N/6  N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 2N/6 N/6 

Aantal nieuwe erkenningen N/6  N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 N/6 2N/6 

 

IMPACT: toename van het aantal kandidaten met 16 % ten opzichte van 2017, elk jaar gedurende 6 jaar vanaf 2018 

  

 

SPECIALISATIE in 5 JAAR 2017 Gediplomeerden 2018 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022 09/2023 

                 

Totaal aantal kandidaten M  M + 20% M + 20% M + 20% M + 20% M + 20% M 

1e jaar stageplan M/5 vermenigvuldigd met 2 2M/5 M/5 M/5 M/5 M/5 M/5 

2e jaar stageplan M/5  M/5 2M/5 M/5 M/5 M/5 M/5 

3e jaar stageplan M/5  M/5 M/5 2M/5 M/5 M/5 M/5 

4e jaar stageplan M/5  M/5 M/5 M/5 2M/5 M/5 M/5 

5e jaar stageplan M/5  M/5 M/5 M/5 M/5 2M/5 M/5 

Aantal nieuwe erkenningen M/5  M/5 M/5 M/5 M/5 M/5 2M/5 

 

IMPACT: toename van het aantal kandidaten met 20 % ten opzichte van 2017, elk jaar gedurende 5 jaar vanaf 2018 
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SPECIALISATIE IN 4 JAAR  2017  Gediplomeerden 2018 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 09/2022 

               

Totaal aantal kandidaten L  L + 25% L + 25% L + 25% L + 25% L 

1e jaar stageplan L/4 vermenigvuldigd met 2 2L/4 L/4 L/4 L/4 L/4 

2e jaar stageplan L/4  L/4 2L/4 L/4 L/4 L/4 

3e jaar stageplan L/4  L/4 L/4 2L/4 L/4 L/4 

4e jaar stageplan L/4  L/4 L/4 L/4 2L/4 L/4 

Aantal nieuwe erkenningen L/4  L/4 L/4 L/4 L/4 2L/4 

        

IMPACT: toename van het aantal kandidaten met 25 % ten opzichte van 2017, elk jaar gedurende 4 jaar vanaf 2018 

  

 

SPECIALISATIE in 3 JAAR  2017 Gediplomeerden 2018 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 

             

Totaal aantal kandidaten P  P + 33% P + 33% P + 33% P 

1e jaar stageplan P/3 vermenigvuldigd met 2 2P/3 P/3 P/3 P/3 

2e jaar stageplan P/3  P/3 2P/3 P/3 P/3 

3e jaar stageplan P/3  P/3 P/3 2P/3 P/3 

Aantal nieuwe erkenningen P/3  P/3 P/3 P/3 2P/3 

 

IMPACT: toename van het aantal kandidaten met 33 % ten opzichte van 2017, elk jaar gedurende 3 jaar vanaf 2018 
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HUISARTSGENEESKUNDE  2017 Gediplomeerden 2018 09/2018 09/2019 09/2020 09/2021 

  a= gediplomeerd in 7 jaar; b = gediplomeerd in 6 jaar; waarbij elk gelijk is aan Q/2 

      

Totaal aantal kandidaten Q  Q + 50% Q + 50% Q + 50% R = 3b = Q + 50% 

1e jaar stageplan Q/2 a+b = Q a+b b (2019) b (2020) R/3 

2e jaar stageplan Q/2  Q/2 a+b b (2019) R/3 

3e jaar stageplan     b (2018) R/3 

Aantal nieuwe erkenningen Q/2  Q/2 Q/2 A b (2018) 

 

Het effect van de dubbele cohorte wordt gecombineerd met het effect van het optrekken van de stageduur van 2 naar 3 jaar. 

Er is geen dubbele cohorte van erkenningen: cohorte “a” wordt erkend in 2020 en cohorte “b” in 2021. 

De cohorten van artsen die na 2018 zullen afstuderen, hebben echter een bijkomend stagejaar; "b wordt R/3". 

  

IMPACT: vanaf 2018 een definitieve toename van de kandidaten met 50 % ten opzichte van 2017.   
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3. Toename van de quota en van de aantallen gediplomeerden  

 

Onderstaande tabel geeft de evolutie van de quota op federaal niveau weer. 

 Federaal 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vastgelegd 

quotum 757 757 757 757 890 975 1025 1230 1230 1230 2460 1230 1230 

 

De volgende tabellen geven, per Gemeenschap, de evolutie weer van de quota en de reële en verwachte aantallen 
gediplomeerden. 

 

De aantallen gediplomeerden per Gemeenschap zijn overgenomen uit het jaarrapport 2014 van de Planningscommissie (ter 

perse, publicatie gepland voor oktober 2015).  

• Tot 2014 gaat het over het reële aantal gediplomeerden op basis van het aantal afgeleverde visa (uittreksel van het 

kadaster van de gezondheidsberoepen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu - FOD VVVL). 

• Vanaf 2015 gaat het over het aantal verwachte gediplomeerden dat voortvloeit uit de voorspellingen van de FOD 

VVVL op basis van de gegevens verschaft door het College van decanen van de faculteiten geneeskunde van de 

Vlaamse Gemeenschap enerzijds en van de Franse Gemeenschap anderzijds.  

• Voor elke Gemeenschap werden deze voorspellingen berekend op basis van het “slaagpercentage van het ene 

studiejaar naar het andere”, op basis van het aantal inschrijvingen per studiejaar voor de academiejaren 2010-2011, 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015. De gemiddelde slaagpercentages van elke Gemeenschap werden 

berekend voor de jaren 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014.  
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 Vlaamse Gemeenschap 

 Reëel Verwacht 

Jaar waarin het diploma is 

behaald 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal gediplomeerden 416 413 483 575 659 718 748 718 765 848 822 1474 886 994 

Vastgelegd quotum 454 454 454 454 454 534 585 615 738 738 738 1476 738 738 

 

 

 Franse Gemeenschap 

 Reëel Verwacht 

Jaar waarin het diploma is 

behaald 
2007 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal gediplomeerden 315 341 368 405 466 462 428 571 618 758 878 1888 1058 1048 

Vastgelegd quotum 303 303 303 303 303 356 390 410 492 492 492 984 492 492 
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4. Vergelijking tussen de voorspelde vraag en het geschatte aanbod stageplaatsen  

 

Methode 
 

• De instroom is het jaarlijks aantal nieuwe kandidaten, per specialiteit. Hij wordt berekend op basis van het reële aantal 

gediplomeerden (van 2013 tot 2014) en het verwachte aantal gediplomeerden (van 2015 tot 2018) en op basis van de 

vastgestelde verdeling (in percentages) van de kandidaten tussen de specialiteiten van 2008 tot 2014. 

• De jaarlijkse instroom per specialiteit en per Gemeenschap wordt geschat door het gemiddelde te berekenen van de 

totale aantallen gediplomeerden. Daarbij wordt rekening gehouden met de duur van de opleiding en wordt de impact 

van de dubbele cohorte geëlimineerd omdat die in een later stadium in de berekeningen zal worden opgenomen: 

 Gemiddelde jaarlijkse instroom 

Duur van de opleiding Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap 

2 jaar (822+(1474/2))/2=780 (878+(1888/2))/2=911 

3 jaar (848+822+(1474/2)/3=802 (758+878+(1888/2))/3=860 

4 jaar (765+848+822+(1474/2))/4=793 (618+758+878+(1888/2))/4=800 

5 jaar (718+765+848+822+(1474/2))/5=778 (571+618+758+878+(1888/2))/5=754 

6 jaar (748+718+765+848+822+(1474/2))/6=773 (428+571+618+758+878+(1888/2))/6=700 

 

• De vastgestelde verdeling van de kandidaten tussen de specialiteiten (in percentages) wordt geschat op basis van een 

berekening van het aantal personen die van 2008 tot 2014 ofwel een stage in de geanalyseerde specialiteit verrichtten 

ofwel al in die specialiteit erkend waren (op basis van een eerste visum uitgereikt tussen 2008 en 2014). De gegevens 

worden geselecteerd uit het kadaster van de gezondheidsberoepen van de FOD VVVL, op de referentiedatum 

31/12/2014. 

• Het voordeel van die methode is dat er geen verwarring is met de beroepsbeoefenaars die vanuit een andere specialiteit 

in die specialiteit gestapt zijn wegens wijzigingen aan het kader of aan de reglementaire lijst van erkende specialiteiten. 

Die mensen worden niet meegerekend bij het bepalen van de toekomstige instroom. Dit levert een correctere basis op 

om een schatting te kunnen maken van de toekomstige instromen van "nieuwe artsen" in de specialiteit. 
• Bij de berekening van de verdeling van de kandidaten onder de specialiteiten wordt met verschillende jaren rekening 

gehouden omdat het jaarlijkse aantal (en het percentage) kandidaten in de meeste specialiteiten schommelt. Er wordt 

dus geen rekening gehouden met een toenemende of afnemende tendens.  
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• Voor personen die zich tijdens hun stage geheroriënteerd hebben, werd de specialiteit genomen die op 31/12/2014 in 

het kadaster geregistreerd was. 

• Hoewel de titel van psychiater (zonder precisering) niet meer toegekend wordt, telt de specialiteit "psychiatrie" wel een 

aantal stagiairs omdat de keuze tussen volwassen- en kinderpsychiatrie soms pas na het tweede of derde stagejaar 

gemaakt wordt.  
• De verdeling tussen de Gemeenschappen is gebaseerd op de taal van het basisdiploma geneeskunde. Als de taal van het 

diploma niet gekend is (niet-Belgisch diploma) wordt de contacttaal gebruikt. 

• De jaarlijkse instroom wordt dus berekend met inbegrip van de houders van een basisdiploma dat werd behaald in een 

ander land dan België (buiten de quota). Aangezien het toenemende aantal erkenningen van buitenlandse diploma's een 

recent fenomeen is, kan geen specifieke analyse overwogen worden. 

• Het aantal gediplomeerden dat verwacht wordt voor de jaren 2015 tot 2020 houdt rekening met het aantal studenten 

dat ingeschreven is in de basisgeneeskunde, zonder beperking van de toegang tot de opleiding in een specialiteit (quota 

niet gerespecteerd). De schatting van het aantal gediplomeerden en stagiairs en de simulatie van het effect van de 

dubbele cohorte worden dus onder voorbehoud gemaakt want een strikte toepassing van de quota zou een 

vermindering van het aantal gediplomeerden en stagiairs met zich meebrengen. 
• Op middellange termijn zou een mechanisme moeten worden opgezet om de gediplomeerden die overtallig zijn ten 

opzichte van de vastgelegde quota te recupereren. De schatting van het aantal gediplomeerden en stagiairs en de 

simulatie van het effect van de dubbele cohorte worden dus onder voorbehoud gemaakt want een voortijdige 

recuperatie van de overtallige gediplomeerden zou een vermindering van het aantal gediplomeerden en stagiairs met 

zich meebrengen. 

• Voor het jaar 2021 is het koninklijk besluit tot vastlegging van de quota nog niet gepubliceerd. Het quotum is vastgelegd 

op 1230 op federaal niveau (738 voor de Vlaamse Gemeenschap en 492 voor de Franse Gemeenschap). 

• Voor het jaar 2022 en de daaropvolgende jaren zal het quotum aangepast worden rekening houdend met de 

werkzaamheden van de Planningscommissie en de resultaten verschaft door het mathematische model dat de verwachte 

evolutie van het aantal artsen voor elke specialiteit, gelinkt met de evolutie van de bevolking en de zorgconsumptie, zal 
bepalen. De schatting van het aantal gediplomeerden en stagiairs en de simulatie van het effect van de dubbele cohorte 

voor de specialisaties in 5 en 6 jaar zullen dan moeten worden herzien. 

• De schatting van de impact van de dubbele cohorte blijft dus theoretisch. Dit document geeft dus ordegroottes, 

waarvoor de foutmarge niet gekend is. 
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Taal van het diploma NL Taal van het diploma FR 

SPECIALITEIT Duur van de 

opleiding 

(jaar) 

Totale instroom 

2008-2014 

% 

2008-2014 

Totale 

instroom 

2008-2014 

% 

2008-2014 

HUISARTSGENEESKUNDE 2 1294 28,88 1041 24,71 

PATHOLOGISCHE ANATOMIE 5 36 0,80 46 1,09 

ANESTHESIE-REANIMATIE 5 372 8,30 359 8,52 

KLINISCHE BIOLOGIE 5 39 0,87 36 0,85 

CARDIOLOGIE 6 97 2,16 89 2,11 

HEELKUNDE 6 219 4,89 211 5,01 

ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE 6 155 3,46 140 3,32 

PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE 

EN ESTHETISCHE HEELKUNDE 6 32 0,71 36 0,85 

DERMATO-VENEREOLOGIE 4 79 1,76 80 1,90 

GASTRO-ENTEROLOGIE 6 62 1,38 56 1,33 

GERIATRIE 6 29 0,65 57 1,35 

GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE 5 230 5,13 210 4,98 

ACUTE GENEESKUNDE 3 40 0,89 24 0,57 

URGENTIEGENEESKUNDE 6 107 2,39 131 3,11 

INWENDIGE GENEESKUNDE 5 385 8,59 345 8,19 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE 5 27 0,60 31 0,74 

FYSISCHE GENEESKUNDE EN 

REVALIDATIE 5 58 1,29 45 1,07 

NEUROCHIRURGIE 6 39 0,87 40 0,95 

NEUROLOGIE 5 93 2,08 89 2,11 

MEDISCHE ONCOLOGIE 6 28 0,62 44 1,04 

OFTALMOLOGIE 4 112 2,50 119 2,82 
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OTO-RINO-LARYNGOLOGIE 5 76 1,70 67 1,59 

PEDIATRIE 5 243 5,42 326 7,74 

PNEUMOLOGIE 6 57 1,27 46 1,09 

PSYCHIATRIE 5 4 0,09 32 0,76 

PSYCHIATRIE, EN IN HET 

BIJZONDER 

VOLWASSENPSYCHIATRIE 5 119 2,59 88 2,09 

PSYCHIATRIE, EN IN HET 

BIJZONDER KINDER- EN 

JEUGDPSYCHIATRIE 5 75 1,67 51 1,21 

RÖNTGENDIAGNOSTIEK 5 177 3,95 204 4,84 

RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE 5 35 0,78 28 0,66 

REUMATOLOGIE 6 17 0,38 15 0,36 

STOMATOLOGIE 5 27 0,60 28 0,66 

UROLOGIE 6 85 1,90 55 1,31 

ARBEIDSGENEESKUNDE 4 29 0,65 42 1,00 

BEHEER VAN 

GEZONDHEIDSGEGEVENS 2 . . 1 0,02 

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE 5 7 0,16 1 0,02 

VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN 

MEDISCHE EXPERTISE 2 . . . . 

TOTALEN   4481 100 4213 100 

 

 

• De gegevens met betrekking tot de stageplaatsen werden geselecteerd in het kadaster van de gezondheidsberoepen 

van de FOD VVVL, op de referentiedatum 04/05/2015. 
• Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de stageplaatsen in de inwendige geneeskunde wegens de truncus 

communis in de inwendige geneeskunde voor de volgende specialiteiten: cardiologie, gastro-enterologie, inwendige 

geneeskunde, pneumologie, reumatologie, geriatrie, medische oncologie. 

 



Kwantitatieve voorspelling van het effect van de dubbele cohorte 14

• Omdat de kandidaten in de acute geneeskunde opgeleid worden door de stagemeesters in de urgentiegeneeskunde, 

worden de twee opleidingen verenigd. De berekening van de vraag naar stageplaatsen in de acute geneeskunde en 

de urgentiegeneeskunde wordt dus aangepast: (jaarlijkse instroom in de acute geneeskunde) * 4 (=3 + 1) + (jaarlijkse 

instroom in de urgentiegeneeskunde) * 7 (=6 + 1). 

• Wat betreft de stageplaatsen die beschikbaar zijn in de psychiatrie, gaat het om de titel die gedragen wordt door de 
stagemeesters die niet gekozen hebben tussen de volwassenpsychiatrie en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een deel 

zal de kandidaten volwassenpsychiatrie opleiden en het andere deel de kandidaten kinder- en jeugdpsychiatrie, maar 

de verdeelsleutel tussen beide is niet kwantificeerbaar, temeer daar de kandidaten in opleiding in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie een jaar stage in een stagedienst volwassenpsychiatrie moeten doorlopen. De betrokken 

stagemeesters zouden echter vooral in de volwassenpsychiatrie te vinden moeten zijn want voor de kinder- en 

jeugdpsychiatrie bestaat er een specifieke nomenclatuur waarvoor de titel noodzakelijk is. 

• Wat betreft de stageplaatsen in de huisartsgeneeskunde, is het opgegeven aantal erg theoretisch. De effectieve 

beschikbaarheid van die stageplaatsen hangt sterk af van de motivatie en van de financiële mogelijkheden van de 

stagemeester om al dan niet een kandidaat in opleiding te nemen. Vanaf 2018 zullen de kandidaten trouwens 

verplicht zijn om 6 maanden stage te lopen in een ziekenhuisdienst. 
• De impact van de dubbele cohorte is niet bestudeerd voor de kandidaten die een opleiding volgen in de niet-

curatieve medische specialiteiten. De beschikbare gegevens zijn te fragmentarisch. Het aantal kandidaten in opleiding 

in de gerechtelijke geneeskunde, de verzekeringsgeneeskunde, de medische expertise en het beheer van 

gezondheidsgegevens ligt te laag. Terwijl het bij de arbeidsgeneeskunde vooral om oud-gediplomeerden gaat die zich 

na een aantal jaren loopbaan heroriënteren naar de huisartsgeneeskunde of de gespecialiseerde geneeskunde. Van 

de 43 kandidaten in opleiding in 2014 heeft minder dan 10% die optie gekozen op het ogenblik dat ze afstudeerden. 

Volgens het model voor een specialisatie in 4 jaar, zal deze groep geen grote impact ondervinden van de dubbele 

cohorte (toename met 2,5%: 25% van 10% van L). 

• De voorspellingen houden geen rekening met erkende geneesheren-specialisten die een stageplan volgen voor het 

verkrijgen van een bijkomende bekwaamheid. Voor die personen zal het effect van de dubbele cohorte minder zwaar 
zijn aangezien die stages na de opleiding in een specialiteit plaatsvinden. 

• Bij de berekeningen van de jaarlijkse instroom en de geschatte vraag voor België en per Gemeenschap zijn de 

decimalen behouden terwijl de resultaten voorgesteld in de tabellen tot op de eenheid zijn afgerond. 

 

Bij de interpretatie van de aantallen die in de volgende tabellen zijn voorgesteld, moet men zeer omzichtig te werk gaan. 

De schatting van de impact van de dubbele cohorte blijft theoretisch. Men moet vooral de ordegroottes onthouden. 
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SPECIALITEIT 
Duur van 

de  
België Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap 

 
opleiding 

(jaar) 

Jaarlijkse 
instroom 

Geschatte 
vraag 

Voorspeld 
aanbod 

∆ 
Jaarlijkse 
instroom 

Geschatte 
vraag 

Voorspeld 
aanbod 

∆ ∆% 
Jaarlijkse 
instroom 

Geschatte 
vraag 

Voorspeld 
aanbod 

∆ ∆% 

HUISARTSGENEESKUNDE 2 450 1351 1342 -9 225 675 745 70 9% 225 675 597 -78 -13% 

PATHOLOGISCHE ANATOMIE 5 14 87 64 -23 6 37 36 -1 -4% 8 49 28 -21 -76% 

ANESTHESIE-REANIMATIE 5 129 773 551 -222 65 387 295 -92 -31% 64 385 256 -129 -51% 

KLINISCHE BIOLOGIE 5 13 79 110 31 7 41 54 13 25% 6 38 56 18 31% 

CARDIOLOGIE 6 31 220 126 -94 17 117 62 -55 -89% 15 103 64 -39 -61% 

HEELKUNDE 6 73 510 446 -64 38 265 234 -31 -13% 35 245 212 -33 -16% 

ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE 6 50 350 177 -173 27 187 95 -92 -97% 23 163 82 -81 -98% 

PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN 

ESTHETISCHE HEELKUNDE 6 11 80 25 -55 5 38 9 -29 -327% 6 42 16 -26 -160% 

DERMATO-VENEREOLOGIE 4 29 146 82 -64 14 70 39 -31 -79% 15 76 43 -33 -77% 

GASTRO-ENTEROLOGIE 6 20 140 84 -56 11 75 45 -30 -66% 9 65 39 -26 -67% 

GERIATRIE 6 14 101 69 -32 5 35 27 -8 -30% 9 66 42 -24 -57% 

GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE 5 77 465 226 -239 40 239 142 -97 -69% 38 225 84 -141 -168% 

ACUTE GENEESKUNDE 3 12
(1)

    7
(1)

        5
(1)

        

URGENTIEGENEESKUNDE + ACUTE 

GENEESKUNDE 6 40(6)/12(3) 330
(1)

 254 -76 18(6)/7(3) 158
(1)

 88 -70 -79% 21(6)/4(3) 172
(1)

 166 -6 -4% 

INWENDIGE GENEESKUNDE 5 129 771 607 -164 67 401 300 -101 -34% 62 370 307 -63 -21% 

NUCLEAIRE GENEESKUNDE 5 10 61 27 -34 5 28 15 -13 -87% 6 33 12 -21 -179% 

FYSISCHE GENEESKUNDE EN 

REVALIDATIE 5 18 109 106 -3 10 60 62 2 3% 8 48 44 -4 -10% 

NEUROCHIRURGIE 6 13 94 52 -42 7 47 18 -29 -162% 7 47 34 -13 -37% 

NEUROLOGIE 5 32 193 110 -83 16 97 55 -42 -77% 16 95 55 -40 -74% 

MEDISCHE ONCOLOGIE 6 12 84 59 -25 5 34 32 -2 -5% 7 51 27 -24 -89% 

OFTALMOLOGIE 4 42 212 124 -88 20 99 59 -40 -68% 23 113 65 -48 -73% 

OTO-RINO-LARYNGOLOGIE 5 25 151 91 -60 13 79 45 -34 -76% 12 72 46 -26 -56% 

PEDIATRIE 5 101 603 346 -257 42 253 173 -80 -46% 58 350 173 -177 -102% 
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PNEUMOLOGIE 6 17 122 68 -54 10 69 35 -34 -96% 8 53 33 -20 -62% 

PSYCHIATRIE 5 6
(2)

   39
(2)

  1   26   6   13   

PSYCHIATRIE, EN IN HET BIJZONDER 

VOLWASSENPSYCHIATRIE 5 36 215 182 -33 20 121 69 -52 -75% 16 95 113 18 16% 

PSYCHIATRIE, EN IN HET BIJZONDER 
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE 5 22 133 78 -55 13 78 43 -35 -81% 9 55 35 -20 -56% 

RÖNTGENDIAGNOSTIEK 5 67 403 279 -124 31 184 153 -31 -21% 36 219 126 -93 -74% 

RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE 5 11 66 55 -11 6 36 35 -1 -4% 5 30 20 -10 -49% 

REUMATOLOGIE 6 5 38 28 -10 3 21 14 -7 -47% 3 18 14 -4 -26% 

STOMATOLOGIE 5 10 58 29 -29 5 28 8 -20 -250% 5 30 21 -9 -42% 

UROLOGIE 6 24 167 66 -101 15 103 48 -55 -114% 9 64 18 -46 -256% 

ARBEIDSGENEESKUNDE 4    151     64       87    

BEHEER VAN 

GEZONDHEIDSGEGEVENS 2    4     1       3    

GERECHTELIJKE GENEESKUNDE 5    13     6      7   

VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN 

MEDISCHE EXPERTISE 2     2 2               2    

TOTALEN   8112 6072     4063 3132       4047 2940     

 

Jaarlijkse instroom = geschat jaarlijks aantal nieuwe kandidaten 

Geschatte vraag = totaal aantal kandidaten in september 2018 = (jaarlijkse instroom) * (duur van de opleiding + 1) 

(1) bijzondere situatie van de acute geneeskunde: de kandidaten worden opgeleid door de stagemeesters in de 

urgentiegeneeskunde. 

(jaarlijkse instroom in de acute geneeskunde) * 4 (=3 + 1) + (jaarlijkse instroom in de urgentiegeneeskunde) * 7 (=6 + 1) 

(2) bijzondere situatie van de psychiatrie: het gaat om een oude titel waarvoor er geen opleiding meer bestaat. De stagemeesters en 

de kandidaten die nog niet gekozen hebben voor de richting volwassen- of kinder- en jeugdpsychiatrie worden daarin meegeteld. 

Voorspeld aanbod = maximum aantal stageplaatsen in 2015 

∆ = (Voorspeld aanbod) - (Geschatte vraag)  

∆% = percentage ∆ ten opzichte van het voorspelde aanbod = ∆ * 100 / Voorspeld aanbod 

negatieve ∆ en ∆% = tekort aan stageplaatsen 

De helderheid van de kleur hangt samen met het percentage: hoe donkerder de kleur, hoe groter het tekort aan plaatsen. 
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5. Specifieke situatie van de inwendige geneeskunde 
 

De inwendige geneeskunde bevindt zich in een bijzondere situatie omdat er een truncus communis is voor de drie eerste 

jaren van de specialiteiten in de geriatrie, cardiologie, gastro-enterologie, inwendige geneeskunde, pneumologie, medische 

oncologie en reumatologie.  

Aantal kandidaten per opleidingsjaar,  

in 2018 

Duur 

(jaar) 
België Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap 

  Instroom 1
e
 TC Instroom 1

e
 TC HO Instroom 1

e
 TC HO 

CARDIOLOGIE 6 31 62 124 17 34 68   15 30 60   

GASTRO-ENTEROLOGIE 6 20 40 80 11 22 44   9 18 36   

REUMATOLOGIE 6 5 10 20 3 6 12   3 6 12   

GERIATRIE 6 14 28 56 5 10 20   9 18 36   

PNEUMOLOGIE 6 17 34 68 10 20 40   8 16 32   

MEDISCHE ONCOLOGIE 6 12 24 48 5 10 20   7 14 28   

INWENDIGE GENEESKUNDE 5 129 258 516 67 134 268 134 62 124 248 124 

TOTALEN   456 912  236 472 134  226 452 124 

1
e
: dubbele cohorte kandidaten die de truncus communis inwendige geneeskunde in 2018 aanvatten 

TC: totaal aantal kandidaten gedurende de 3 jaar truncus communis (= het dubbele van het 1e) 

HO: totaal aantal kandidaten in hogere opleiding 

 
Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap 

 
Geschatte 

vraag 

Voorspeld 

aanbod ∆ ∆% 

Geschatte 

vraag 

Voorspeld 

aanbod ∆ ∆% 

Dubbele cohorte kandidaten die de truncus communis inwendige geneeskunde 

aanvatten 236    226    

Totaal aantal kandidaten gedurende de 3 jaar truncus communis 472    452    

Totaal aantal kandidaten gedurende de 2 jaar hogere opleiding inwendige 

geneeskunde 134    124    

Totaal aantal aanwezige kandidaten in de stagediensten inwendige geneeskunde 

gedurende de periode 2018-2020 
606 300 -306 -102% 576 307 -269 -88% 
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6. Conclusie 
 

Hoewel de schattingen in de vorige tabellen met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden, zal er de komende jaren 

duidelijk een tekort aan stageplaatsen zijn in bijna alle specialiteiten, zowel in de Vlaamse Gemeenschap als in de Franse 

Gemeenschap. Voor bepaalde specialiteiten, o.a. voor de inwendige geneeskunde waar de beschikbare stageplaatsen aan 

slechts de helft van de vraag zouden tegemoetkomen, is de situatie zorgwekkender dan voor andere. 

Het zou dus opportuun zijn om nu al uit te maken welke maatregelen er getroffen zouden kunnen worden om op korte 

termijn extra stageplaatsen te creëren in de specialiteiten waar de grootste tekorten zullen heersen, zonder daarbij uit het 

oog te verliezen dat er nog steeds een evenwicht moet zijn tussen het aanbod van beroepsbeoefenaars en de behoeften van 

de bevolking. 

Aan de hand van het mathematische model dat de Planningscommissie gebruikt, zal men de komende maanden kunnen 

bepalen hoe het aantal artsen voor elke specialiteit zal evolueren, afhankelijk van de evolutie van de bevolking en haar 

zorgconsumptie. Zo zal duidelijk moeten worden welke specialiteiten ondersteund moeten worden om aan de zorgbehoeften 

van de bevolking tegemoet te komen. 

 


