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1. INTRODUCTIE



Wie, wat, hoe?

• VASO = Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding 

• 3192 Vlaamse specialisten in opleiding – 937 huisartsen in opleiding 

• Enquête COVID-19 bij Vlaamse Arts-specialisten in opleiding

• 30/01/2021 – 04/02/2021

• 1221 respondenten (RR 38%)

• Impact persoonlijk en professioneel leven 

GVA
Gentse vereniging van 

Geneesheer-Assistenten

BASO
Brusselse Arts-Specialisten 

in Opleiding

UA
Arts-Specialisten in 

Opleiding Antwerpen



2. BEVRAGING COVID-19



ASO’s waren essentiële spil in COVID-zorg

• 2 op 3 ASO’s werd ingezet in COVID-zorg

• Inschakeling op andere diensten

• Bijkomende overuren

• Bijkomende wachten
65%

35%

Werd u ingeschakeld in zorg voor COVID-patiënten?

Ja

Nee



Ondermaatse arbeidsomstandigheden op 
scherp gesteld door COVID-19

• Arbeidsduur niet geregistreerd/gecontroleerd

• Wachten niet uitbetaald

• Kwetsbare positie ASO

• Dubbele rol werkgever/opleider

• Geen inspraak in ziekenhuisbeleid

• Geen onafhankelijk meldpunt of controle

50%

11%

39%

Werden uw gepresteerde uren tijdens de pandemie correct 
geregistreerd?

Ja

Nee

Nee, dit was voor de COVID-
crisis ook niet het geval



Sociaal statuut “Sui Generis” toont zijn 
gebreken

• Sui Generisstatuut

• Geen werkloosheidsvergoeding

• Geen palliatief verlof 

• Geen pensioenopbouw

• Sinds 1983 

• Oproep decanen, rectoren, Orde der Artsen… 

2%

98%

Is er een periode geweest dat u minder of geen basisloon 
heeft ontvangen? (vb. t.g.v. tijdelijke werkloosheid?)

Ja

Nee



Veiligheid zorgverlening mogelijks onder 
druk door COVID-19

• Toename risico op fouten

• Toename werkdruk

• Functioneren boven opleidingsniveau

• Onvoldoende adequate supervisie

• Doorstroom informatie vanuit overheid niet 
steeds adequaat

39%

3%

58%

Bent u tijdens de COVID-crisis gemiddeld meer of 
minder van wacht geweest?

Meer

Minder

Status quo



Ook na COVID-19 crisis negatieve impact op 
gezondheidszorg door ondermaatse opleiding

• Drop-outs: verdubbeling in aantal ASO’s die 
overwegen om opleiding stop te zetten 

• Directe impact op opleiding door inspringen 
op andere dienst dan opgenomen in stageplan

• ASO’s bezorgd over opleiding

• Negatieve signalen vanuit 
erkenningscommissies

6%

26%

68%

Hoe heeft u de COVID-crisis ervaren op uw professioneel
leven?

Beter voor mijn opleiding

Neutraal

Slechter voor mijn opleiding



Steunmaatregelen bereiken de ASO’s 
onvoldoende

• Financiële structuur ziekenhuis/opleiders 
verhindert een kwart van ASO’s om de 
toegekende premies te krijgen

• Initieel niet voorzien voor ASO

5%

70%

23%

AANMOEDIGINGSPREMIE ontvangen

Buitenland

Deels

Ja

Neen

Niet van toepassing



ASO’s lijden mentaal door COVID-19, maar ook 
door ondermaatse arbeidsomstandigheden 

• COVID-19 heeft negatieve impact op 
professionele en persoonlijke leven ASO’s

• ASO’s at risk voor burn-out

• Ondermaatse arbeidsomstandigheden

• Geen inspraak in opleiding/arbeid

• Bestaande beschermende regelgeving wordt 
onvoldoende opgevolgd (arbeidsduur)

• Lange termijn impact nog niet gekend 

49%

4%

47%

Heeft u het mentaal moeilijker gehad tijdens de COVID 
pandemie?

Ja

Ja, ik zocht hiervoor ook
professionele begeleiding

Nee



3. PROBLEMATIEK



Pijnpunten

• Dubbele rol werkgever/opleider 

• Controle en actie op het terrein 

• Gebrek aan uniforme en billijke arbeidsvoorwaarden

• Sociaal statuut “sui generis” 





4. ACTIEPUNTEN



Actiepunten voor 
Federale/Vlaamse overheid

• Mentale ondersteuning

• Onafhankelijke ombudsfunctie

• Controle op arbeidsduur

• Opleiding loskoppelen van werkgever 

• Arbeidswetgeving

• Sociaal statuut

Quick wins

Structureel



5. CONCLUSIE



Opleiding van specialisten van morgen

1. Instellen onafhankelijke ombudsfunctie

2. Initiatief parlement/minister wettelijke arbeidsvoorwaarden

3. Verbetering sociaal statuut

4. Structurele inspraak van ASO’s op beleidsniveau



Contactgegevens VASO

• www.vaso.be

• info@vaso.be

• Rapport VASO 2021 op de website

http://www.vaso.be/
mailto:info@vaso.be

