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PERSBERICHT  

 

ARTS-SPECIALISTEN IN OPLEIDING DREIGEN NIET VERGOED TE WORDEN VOOR EXTRA INSPANNINGEN TIJDENS 

COVID-CRISIS 

 

Brussel, 13/08/2020 - Terwijl de hele gezondheidssector terecht beloond wordt voor de inspanningen die het 

levert in de COVID-crisis, dreigen artsen in opleiding in de kou te blijven staan. Eind april ontvingen de 

ziekenhuizen een voorschot van 1 miljard euro om de continuïteit en betalingen van personeel te blijven 

waarborgen. Op dit moment wordt er bekeken hoe dit bedrag verdeeld moet worden onder de verschillende 

diensten in een ziekenhuis. “In de voorgestelde teksten is er geen garantie dat de arts-specialisten in opleiding 

effectief een compensatie zouden krijgen en dat verontrust ons”, zegt Jonas Brouwers, voorzitter van de 

Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). 

 

Voorschot van 1 miljard euro 

De federale overheid maakte een voorschot van 1 miljard euro vrij om te garanderen dat personeel en andere 

uitgaven in de ziekenhuizen betaald kunnen worden tijdens de COVID-crisis. Een werkgroep binnen het RIZIV 

buigt zich over de verdeling van dit budget. “Arts-specialisten in opleiding moesten in de pers lezen dat de 

verdeling van de middelen slechts vrijblijvend voor hen wordt voorzien. Men rekent op de billijke verloning die 

ASO’s dienen te verkrijgen in de ziekenhuizen, dat is een vage term die niet gedefinieerd is en dat verontrust 

ons”, zegt Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). Uit 

een recente bevraging van de VASO blijkt dat in Vlaanderen nog steeds in 20% van de gevallen geen 

wachtvergoeding wordt uitbetaald en in 80% van de gevallen overuren niet vergoed worden aan de artsen in 

opleiding. 

Extra wachtdiensten zonder vergoedingen 

De arts-specialisten in opleiding maken een groot deel uit van de werkende krachten in de Belgische 

ziekenhuizen. Zij zorgen vaak voor de eerste opvang, continuïteit van zorg en wachtdiensten onder begeleiding 

van de stagemeesters en vaste stafleden. Ook tijdens de COVID-crisis werden zij massaal ingezet om de patiënten 

op te vangen, testen af te nemen of te helpen op diensten waar zij normaal niet werken. Daarnaast gaven velen 

van hen verlofdagen op om de opvang in de ziekenhuizen te blijven garanderen en deden ze extra wachtdiensten 

zonder vergoedingen. Ook bij het heropstarten van de activiteiten maakten vele ASO’s extra overuren om het 

achterstallige werk mee in te halen en de teleconsultaties werden vaak met hun eigen middelen uitgevoerd. 

Forfait per arts-specialist in opleiding 
 
Arts-specialisten in opleiding zijn daarenboven ook niet vertegenwoordigd in de vele overlegorganen van de 

overheid waarin de belangen van artsen, ziekenhuisbeheerders en mutualiteiten verdedigd worden, noch in de 

ziekenhuizen zelf. Daardoor is er geen garantie dat hun stem gehoord wordt of dat zij mee kunnen waken dat 

het voorziene COVID-budget effectief gebruikt wordt voor de ASO’s. “De Vlaamse vereniging voor arts-

specialisten in opleiding vraagt daarom aan minister Maggie De Block om in het finale koninklijk besluit een 

duidelijk budget vrij te maken voor de artsen in opleiding met een toekenning van een afdwingbaar minimaal 

forfait per ASO voor de geleverde inspanningen”, aldus Jonas Brouwers. 

 --- 
  
Over de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) (www.vaso.be) 
De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) werd op 1 januari 2019 opgericht door 
assistentenverenigingen van alle Vlaamse universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB). De vereniging heeft als doel om 
als unieke spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

 
Voor meer informatie: 
Jonas Brouwers (voorzitter) – 0477/75.59.18 /  jonasbrouwers@gmail.com  
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