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Sedert 1997 wordt het aantal artsen door de Belgische overheid beperkt en bestaat er een zogenaamd
contingent. In Vlaanderen werd er gekozen de quota te behalen door een toelatingsproef te voorzien
voor de aanvang van de opleiding. Een proef die inmiddels dmv een numerus fixus voorziet dat er geen
overschotten aan studenten tov het aantal RIZIV-nummers kunnen opgebouwd worden. .
De quota zijn nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van de
gezondheidszorg te garanderen. De beperking van het aantal medici laat toe dat elke arts voldoende
patiënten en ziektebeelden ziet, wat essentieel is om een goede zorgverlening te waarborgen.
Daarnaast zorgt het voor het tegengaan van overconsumptie in onze gezondheidszorg door supplier
induced demand (een concept dat wel degelijk evidence-based is1) te reduceren in ons
prestatiegebonden betalingssysteem.
Als Arts-specialisten in opleiding (ASO’s) willen we in de discussie rond het contingent voornamelijk de
aandacht vestigen op de kwaliteit van de opleiding. Zonder contingentering en instroombeperking in de
opleiding geneeskunde is er onvoldoende ruimte om onderwijs op een degelijke manier te organiseren.
De kwaliteit van de opleiding, en bijgevolg de zorg voor de patiënten nadien zou hiermee in het gedrang
komen.
Zo is niet alleen in de basisopleiding een voldoende klinische blootstelling noodzakelijk, maar ook vooral
tijdens de vervolgopleiding. Geneeskunde is het vakgebied bij uitstek waar een universitaire opleiding
ook voldoende aandacht moet hebben voor praktijkervaring, praktische kennis van technieken en
onderzoeken. Daarnaast is het vandaag de dag reeds een bijna onmogelijke uitdaging om voldoende
kwalitatieve opleidingsplaatsen te vinden, hetgeen met een onbeperkte instroom enkel nog groter zou
worden.
Ook het aantal pathologieën dat elke arts dient gezien te hebben gedurende zijn vervolgopleiding kan
niet gegarandeerd worden met een onbeperkt aantal artsen in opleiding op de werkvloer. Hetzelfde
geldt voor technische akten waarvoor onvoldoende vaardigheden aangeleerd kunnen worden in
dergelijk systeem.
Het is uiteraard van groot belang dat elke student die de opleiding geneeskunde start deze ook
succesvol kan afronden met voldoende praktijkervaring en een kwalitatieve (en dus persoonlijke)
begeleiding. Situaties waarbij studenten die starten aan de opleiding uiteindelijk niet in het beroep
kunnen doorstromen na een lange - en dure - opleiding willen we ten allen tijde vermijden. Enkel op die
manier kunnen we de artsen van morgen succesvol opleiden en onze hoogkwalitatieve
gezondheidszorg behouden.
Als Vlaamse arts-specialisten in opleiding vragen wij dan ook om de contingentering onder geen beding
te schrappen.
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