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Voorwoord 
 
 
 
De “monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006” is een project dat door het NIVEL is uit-
gevoerd met subsidie van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
(NVOG). De commissie In- en Uitstroom van de NVOG heeft het onderzoek begeleid. 
Deze commissie bestaat uit de volgende personen: 
 

- Dhr. Dr. J.P. de Bruin, gynaecoloog 
- Mw. Dr. M.R. Buist, gynaecoloog 
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- Dhr. Prof. Dr. L.F.A.G. Massuger, gynaecoloog 
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1 Inleiding 
 
 
 
 

1.1 Doel 

Het doel van de ‘Monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006’ is 1) het inventariseren van 
de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de aansluiting tussen 
vraag en aanbod binnen de gynaecologie, en 2) het op basis daarvan marginaal toetsen 
van de ramingen van het Capaciteitsorgaan.  
 
 

1.2 Achtergrond 

In 1992 en 1997 heeft het NIVEL in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Ob-
stetrie & Gynaecologie (NVOG) een ramingsstudie opgesteld (Hingstman e.a., 1992; 
Velden van der e.a., 1997). De uitkomsten van beide onderzoeken gaven aan dat de ont-
wikkelingen die van belang zijn voor zowel de vraag naar en het aanbod van gynaecolo-
gen sterk kunnen fluctueren. Dit betekent dat de ontwikkelingen in vraag en aanbod op de 
voet gevolgd zouden moeten worden, zodat de omvang van de opleidingscapaciteit tijdig 
kan worden bijgestuurd. Als vervolg hierop is het NIVEL in opdracht van de NVOG in 
1999 gestart met het onderzoek “Arbeidsmarktmonitor gynaecologen”. Het doel van dit 
onderzoek is het twee- of driejaarlijks inventariseren van gegevens betreffende de aan-
sluiting tussen vraag en aanbod, zodat in een zo vroeg mogelijk stadium maatregelen 
genomen kunnen worden om overschotten of tekorten aan gynaecologen te voorkomen. 
Meer specifiek moet de monitor antwoord geven op de vraag of veronderstelde toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking tot de vraag en het aanbod uitkomen of bijstelling 
behoeven. 
Het monitor-project heeft een opbouw in fasen. De eerste fase is eind 1999 afgerond (Van 
der Velden en Hingstman, 1999). Uit deze rapportage bleek dat de opleidingscapaciteit 
geen bijstelling behoefde. De resultaten van de tweede fase, afgerond in 2001, laat zien 
dat de ontwikkelingen in vraag en aanbod conform de verwachtingen verliepen (Van der 
Velden en Hingstman, 2001). In 2003 is de derde fase afgerond en op basis hiervan is 
geconcludeerd dat als gevolg van het feit dat de bevolkingsprognoses van het CBS naar 
beneden zijn bijgesteld, de instroom iets lager moet zijn (Van der Velden e.a., 2003). 
In 2006 is de vierde fase van het project van start gaat. In de vierde fase is wederom op 
basis van enquêtevragen gekeken worden of er aansluitingsproblemen tussen vraag en 
aanbod te verwachten zijn. Centraal hierbij staat een marginale toetsing van de ramingen 
door het Capaciteitsorgaan (zie het “Capaciteitsplan 2005”), waarbij een verkorte data-
verzameling wordt gehanteerd. Daarbij vindt een inventarisatie van de stand van zaken en 
inschatting van toekomstontwikkelingen plaats op basis van vragenlijsten onder afdelin-
gen gynaecologie. 
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1.3 Vraagstellingen 

 
De vraagstellingen van de “monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006” zijn:  

1)  Hoe ontwikkelt zich het totaal aantal gynaecologische patiënten tot nu toe, ver-
deeld naar leeftijd, type verrichting en type instelling, en hoe zal het aantal pati-
enten zich op de langere termijn gaan ontwikkelen 

2)  Hoe ontwikkelt zich de in- en uitstroom van gynaecologen tot nu toe, zowel qua 
aantal personen, hun werkveld en subspecialisme, en hoe zal de in- en uitstroom 
zich op de langere termijn gaan ontwikkelen 

3)  Hoe ontwikkelt zich de tijdsbesteding van gynaecologen tot nu toe, wat betreft de 
omvang van de werkweek (aantal FTE), en hoe zal de tijdsbesteding zich op de 
langere termijn gaan ontwikkelen? 

4)  Hoe ontwikkelt zich de aansluiting tussen vraag en aanbod tot nu toe, en hoe zal 
dat zich op de langere termijn gaan ontwikkelen en welke gevolgen heeft dat voor 
de benodigde opleidingscapaciteit 

 
 

1.4 Leeswijzer 

In de komende hoofdstukken komen achtereenvolgens de onderzoeksmethode (hoofdstuk 
2), de ontwikkelingen in de vraag (hoofdstuk 3), de ontwikkelingen in het aanbod (hoofd-
stuk 4 en 5) en de aansluiting tussen vraag en aanbod (hoofdstuk 6) aan de orde. 
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2 Onderzoeksmethode, theoretisch kader en gegevens-
verzameling 
 
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het vraag-aanbodmodel van het NIVEL 
besproken. In de daarop volgende paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de 
onderzoeksactiviteiten uit de behoefteraming. In paragraaf 2.3 wordt de respons en de 
representativiteit van de verzamelde gegevens behandeld. In paragraaf 2.4 wordt in-
gegaan op de rol van de begeleidingscommissie. Tenslotte worden in paragraaf 2.5 een 
aantal beperkingen van deze studie besproken. 
 

2.1 Onderzoeksmethode 

Het doel van deze studie is het bepalen van de optimale opleidingscapaciteit met inacht-
neming van de verwachte in- en uitstroom van gynaecologen alsmede de toe- en/of af-
name van de vraag naar gynaecologische zorg. Voor het berekenen van de benodigde 
opleidingscapaciteit wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerd vraag-aanbodmodel. In 
dit model is het benodigde aantal op te leiden gynaecologen afhankelijk van de toekom-
stige vraag en het toekomstige aanbod. Om vraag en aanbod met elkaar te kunnen verge-
lijken, is in het model de factor ‘tijd’ de gemeenschappelijke noemer. Dit betekent dat de 
vraag wordt gedefinieerd als de ‘totale tijd’ die patiënten aan zorg vragen en het aanbod 
wordt gedefinieerd als de ‘totale tijd’ die gynaecologen voor patiëntenzorg beschikbaar 
hebben. Bovengenoemd model wordt uitgewerkt via enerzijds een ‘vraagmodel’ en an-
derzijds een ‘aanbodmodel’.  
 
In schema 2.1 wordt het ‘vraagmodel’ in beeld gebracht. In het model wordt zowel de 
totale tijd voor patiëntenzorg in het basisjaar als het prognosejaar berekend. Voor wat 
betreft het basisjaar zullen in de eerste plaats gegevens beschikbaar moeten zijn over het 
aantal patiënten. In principe wordt daartoe het huidige feitelijke zorggebruik gebruikt. 
Eventueel kan daarnaast nog gekeken worden naar de huidige onvervulde vraag. Om de 
totale tijd te kunnen berekenen zullen er gegevens moeten zijn over de tijd per patiënt. 
Door vermenigvuldiging van beide factoren kan de totale tijd voor patiëntenzorg be-
rekend worden.  
 
Om vervolgens de totale benodigde tijd voor patiëntenzorg in het prognosejaar te kunnen 
voorspellen, zal in eerste instantie gekeken moeten worden welke ontwikkelingen van in-
vloed zijn op het aantal patiënten. Factoren die daarbij in ieder geval een belangrijke rol 
spelen zijn demografische, epidemiologische en beleidsmatige ontwikkelingen. 
Bij de demografische ontwikkelingen gaat het om de eventuele veranderingen in de be-
volkingsomvang én de bevolkingssamenstelling. Daarbij moet bekend zijn wat de leef-
tijds- en geslachtspecifieke verdeling is in de huidige zorgvraag. Voorzover de gynaeco-
logische zorg verleend aan ouderen, zal een vergrijzing van de bevolking leiden tot een 
extra toename in de zorgvraag. Naast demografische ontwikkelingen zullen ook epidemi-
ologische ontwikkelingen de zorgvraag kunnen beïnvloeden. Het gaat dan niet meer om 
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de bevolkingsomvang en samenstelling, maar juist om veranderingen in incidentie binnen 
elke leeftijds- en geslachtsgroep. Als bijvoorbeeld verwacht wordt dat het aandeel perso-
nen met een bepaalde aandoening toeneemt, dan zal dat eveneens gevolgen hebben voor 
de zorgvraag. Voor wat betreft de derde factor – de beleidsmatige ontwikkelingen – spe-
len maatregelen vanuit de overheid en ziektekostenverzekeraars een belangrijke rol.  
 
Voor de tijd per patiënt wordt een vergelijkbare analyse gemaakt. De factoren die daarbij 
een rol spelen zijn sociaal-culturele, vakinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. 
Voor wat betreft de sociaal-culturele ontwikkelingen moet gedacht worden aan de toe-
nemende mondigheid van patiënten of aan verschillen in de zorgvraag tussen etnische 
groepen. Deze ontwikkelingen leiden eventueel tot een toename van bijvoorbeeld de con-
sultduur en daarmee tot een verhoging van de werklast. Ten aanzien van de vakinhoude-
lijke ontwikkelingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nieuwe behandeltechnieken. 
 
Tot slot kan de benodigde tijd voor patiëntenzorg in het prognosejaar berekend worden 
door het verwachte aantal patiënten te vermenigvuldigen met de verwachte tijd per pati-
ent. 
 
 
Schema 2.1: Gehanteerde vraagmodel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende stap is het berekenen van de totale tijd die gynaecologen beschikbaar hebben 
voor patiëntenzorg in het basisjaar en het prognosejaar. Daarvoor wordt het ‘aanbod-

Ontwikkelingen: 

- beleidsmatig 

- vakinhoudelijk 

- sociaal-cultureel

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(huidige vraag) 

Aantal patiënten 

Tijd per patiënt 

Ontwikkelingen: 

- demografisch 

- epidemiologisch 

- beleidsmatige

Basisjaar Prognosejaar 

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(toekomstige vraag) 

Aantal patiënten 

Tijd per patiënt 
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model’ gebruikt (zie schema 2.2). In de eerste plaats moet onderzocht worden hoeveel 
gynaecologen er werkzaam zijn in het basisjaar en de patiëntgebonden werktijd per gy-
naecoloog. Door beide factoren met elkaar te vermenigvuldigen, wordt de totale tijd be-
rekend die beschikbaar is voor patiëntenzorg in het basisjaar. Om inzicht te krijgen in de 
totale beschikbare tijd in het prognosejaar zal enerzijds gekeken moeten worden naar 
factoren die van invloed zijn op het beschikbare aantal gynaecologen in het prognosejaar 
en anderzijds naar factoren die de werktijd van gynaecologen beïnvloeden. 
 
Voor wat betreft ontwikkelingen in het aantal gynaecologen zal in ieder geval gekeken 
moeten worden naar de in- en uitstroom. Ten aanzien van de instroom zal in de eerste 
plaats rekening gehouden moeten worden met de verwachte instroom vanuit de opleiding. 
Tevens dient ook rekening te worden gehouden met een mogelijke instroom van gynaeco-
logen die werkzaam zijn in het buitenland en/of gynaecologen die tijdelijk niet werkzaam 
zijn (arbeidsreserve).  
De uitstroom kan worden berekend op basis van de pensioengerechtigde leeftijd, de 
grootte van tijdelijke uitval door ziekte, zorgverlof en dergelijke en de verwachtingen 
over voortijdige uitstroom. Omdat het aantal gynaecologen mede afhangt van het aantal 
nog op te leiden gynaecologen, en de opleidingscapaciteit mede bepaald gaat worden 
door beleidsmatige overwegingen, is in het aanbodmodel aangegeven dat beleidsmatige 
ontwikkelingen een rol spelen bij het aantal gynaecologen. 
 
Met betrekking tot de werktijd van gynaecologen zal rekening gehouden moeten worden 
met ontwikkelingen als arbeidstijdnormalisering, deeltijd en de verdeling patiëntgebon-
den en niet-patiëntgebonden tijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of het aantal uur 
dat een fulltime gynaecoloog werkt, zal gaan veranderen. Of om de vraag of het aantal 
deeltijders eventueel zal gaan toenemen. Belangrijk is dat eerst de huidige situatie in 
beeld wordt gebracht, om vervolgens een inschatting te kunnen maken van de toekomsti-
ge situatie. Een vergelijkbare methode wordt gehanteerd ten aanzien van de verdeling 
tussen patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden activiteiten. Door toenemende aandacht 
voor opleiding van anderen, de eigen bij- en nascholing, visitaties en/of management zal 
de tijd die besteed wordt aan niet-patiëntgebonden activiteiten wellicht toenemen. Als 
gynaecologen dan niet meer uren per week gaan werken, dan zal dat ten koste gaan van 
de tijd die besteed wordt aan patiëntenzorg. 
 
Afhankelijk van ontwikkelingen die verwacht worden in zowel het aantal gynaecologen 
als de tijdsbesteding van gynaecologen, kan de totale tijd die gynaecologen in het prog-
nosejaar beschikbaar hebben voor patiëntenzorg worden berekend. 
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Schema 2.2: Gehanteerde aanbodmodel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het berekenen van het benodigd aantal op te leiden gynaecologen zullen vraag en 
aanbod geïntegreerd moeten worden (schema 2.3). Vanuit het vraagmodel wordt de totale 
tijd berekend die nodig is voor patiëntenzorg in het prognosejaar en vanuit het aanbod-
model wordt voor datzelfde prognosejaar berekend hoeveel tijd gynaecologen beschik-
baar hebben voor patiëntenzorg. Door beide resultaten met elkaar te vergelijken, kan 
worden berekend hoeveel gynaecologen moeten instromen om in het prognosejaar vraag 
en aanbod goed op elkaar te laten afstemmen. Wat de optimale instroom in de opleiding 
zal zijn, is daarbij sterk afhankelijk van de ontwikkelingen die in het vraag- en het aan-
bodmodel worden meegenomen. Immers: de uitkomsten zijn deels afhankelijk van ont-
wikkelingen die door deskundigen worden ingeschat. Om die verschillen duidelijk te 
maken, worden verschillende scenario’s opgesteld en varianten doorgerekend (zie hoofd-
stuk 6). Deze geven als het ware een bandbreedte aan in de te verwachten ontwikkelin-
gen. 
 
 

Ontwikkelingen: 

- beleidsmatig 

- vakinhoudelijk 

- sociaal-cultureel 

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(huidige aanbod) 

Aantal beroepsbeoefena-
ren

Tijd voor patiëntenzorg 
per beroepsbeoefenaar 

Ontwikkelingen: 

- instroom 

- uitstroom 

- beleidsmatig 

Basisjaar Prognosejaar 

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(toekomstige aanbod) 

Aantal beroepsbeoefena-
ren 

Tijd voor patiëntenzorg 
per beroepsbeoefenaar 
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Schema 2.3: Geïntegreerde vraag-aanbodmodel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Onderzoeksactiviteit 

In 2006 zijn op beperkte schaal gegevens verzameld. Alle 101 zelfstandige afdelingen 
gynaecologie in Nederland zijn met een vragenlijst benaderd. In deze vragenlijst zijn 
onder andere vragen gesteld over het aantal patiënten en het aantal gynaecologen dat in 
de afdeling werkzaam was op 1 januari 2006. Over de patiënten is tevens gevraagd naar 
de tijd per patiëntcontact. Van de gynaecologen zijn verder een aantal kenmerken geïn-
ventariseerd, zoals het geslacht, de leeftijd, de rechtspositie en het aandachtsgebied. Ook 
zijn een aantal gegevens verzameld over het aantal gynaecologen en hun kenmerken die 
in de afgelopen 5 jaar zijn in- en uitgestroomd of in de komende 2 jaar zullen gaan in- en 
uitstromen. 
 
 

2.3 Respons en representativiteit 

Van alle 9 academische afdelingen1 is uiteindelijk een vragenlijst retour ontvangen. Dat 
geldt ook voor 35 van de 36 afdelingen in opleidingsziekenhuizen. Bij de niet-opleidings-
ziekenhuizen was de respons weliswaar duidelijk minder dan 100%, maar toch hebben 44 
van de 56 afdelingen in dergelijke ziekenhuizen gerespondeerd. Deze waren ook redelijk 
gespreid over het aantal gynaecologen dat er werkzaam was. Daardoor kon de respons 
alsnog gewogen worden naar de landelijke aantallen. 
 
                                                      
1 In één academisch ziekenhuis is sprake van een afdeling gynaecologie én een afdeling obstetrie 

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(toekomstige vraag) 

Aantal patiënten 

Tijd per patiënt 

Benodigde instroom 
voor evenwicht 

Prognosejaar Prognosejaar 

Totale tijd voor patiëntenzorg 
(toekomstige aanbod) 

Aantal beroepsbeoefena-
ren 

Tijd voor patiëntenzorg 
per beroepsbeoefenaar 

Vanaf basisjaar 
tot prognosejaar 



14 Monitor arbeidsmarkt gynaecologen 2006, NIVEL 2006 

 

2.4 Rol van de begeleidingscommissie 

De commissie In- en Uitstroom van de NVOG heeft dit onderzoek begeleid. In een aantal 
fasen heeft de begeleidingscommissie een belangrijke rol gespeeld.  
Op de eerste plaats is de begeleidingscommissie betrokken geweest bij het opstellen van 
de vragenlijst. De structuur van de vragenlijst is weliswaar gelijk aan die van de vragen-
lijsten zoals in andere NIVEL/NVOG-behoefteramingstudies zijn gebruikt, maar de wijze 
waarop “individuele” gegevens verzameld zijn via de afdelingsenquetes is in overleg met 
de begeleidingscommissie gebeurd. 
Op de tweede plaats zijn tijdens de analyse- en rapportagefase resultaten besproken met 
de begeleidingscommissie. De herkenbaarheid van de resultaten was daarbij één van de 
belangrijke aandachtspunten.  
Op de derde plaats heeft de begeleidingscommissie een belangrijke rol gespeeld bij het 
vaststellen van de door te rekenen scenario’s. Daarbij gaat het vooral om een inschatting 
van de te verwachten ontwikkelingen in de zorgvraag, het aantal fte per arts en het aantal 
gewerkte uren per fte.  
 
 

2.5 Beperkingen van deze studie 

Er is een aantal beperkingen die een rol speelt bij deze studie. Deze zijn niet zo zeer sta-
tistisch/technisch van aard als wel van methodische aard. De respons op de vragenlijsten 
is goed te noemen.  
In een behoefteramingstudie moet gebruik gemaakt worden van per definitie onzekere 
schattingen over ontwikkelingen in de komende jaren. De in dit rapport gepresenteerde 
uitkomsten over het aantal op te leiden gynaecologen, gelden alleen voor zover de ver-
wachte veranderingen inderdaad optreden en alle andere relevante factoren bovendien 
(relatief) constant blijven.  
Daarbij geldt overigens dat de factoren vaak ‘inwisselbaar’ zijn. Als bijvoorbeeld gesteld 
wordt dat er 10% meer patiënten komen, maar dat de tijd per patiënt gelijk zal blijven, 
dan is het daaruit afgeleide aantal op te leiden gynaecologen ook het optimale aantal voor 
een nulgroei in het aantal patiënten, maar een toename van 10% in de tijd per patiënt, of 
een toename van 5% in het aantal patiënten, plus 5% in de tijd per patiënt. In alle drie 
gevallen zou de zorgvraag immers met (ongeveer) 10% stijgen.2 
 
 

                                                      
2 Zo leidt 10% meer patiënten en 0% meer tijd per patiënt tot 10% meer zorgvraag (want 1,1*1,0 = 1,1); 

0% meer patiënten en 10% meer tijd per patiënt = 10% meer zorgvraag (want 1,0*1,1 = 1,1); 5% meer 
patiënten en 5% meer tijd per patiënt = 10,25% meer zorgvraag (want 1,05*1,05 = 1,1025). 
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3 Zorgvraag 
 
 
 
 

3.1 Ontwikkeling aantal patiënten 

In 2005 hebben ongeveer 645.000 patiënten in Nederland een eerste poliklinisch consult 
gehad bij een gynaecoloog en zijn er 1,6 miljoen herhaalconsulten gerealiseerd. De ge-
middelde herhaalfactor bedroeg daarmee 2,5. In de academie is de herhaalfactor overi-
gens 2,9 en in de niet-opleidingsziekenhuizen 2,2. Het aantal dagopnamen bedroeg iets 
meer dan 100.000. Van alle nieuwe patiënten is daarmee uiteindelijk 16% behandeld in 
de dagkliniek. In de academische ziekenhuizen werd overigens maar 10% uiteindelijk in 
dagopname behandeld. Naast de dagopnamen waren er ook nog ongeveer 255.000 klini-
sche opnamen. Gerelateerd aan het aantal eerste consulten komt dat neer op 40 klinische 
opnamen per 100 eerste consulten. Net als bij de dagopnamen is deze verhouding in de 
academische ziekenhuizen iets lager dan in de niet-academische ziekenhuizen. De gemid-
delde verpleegduur per klinische opname, was bijna 5 dagen in de academie en 3,7 dagen 
in de periferie. Van alle baby’s die in Nederland geboren zijn in 2005 (bijna 190.000), is 
63% bevallen onder specialistische verantwoordelijkheid. 
 
Tabel 3.1: Aantal patiënten naar werkveld en soort contact in 2005 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Eerste poliklinische consulten 74.494 305.962 263.350 643.805
  
Herhaalconsulten 217.491 786.949 580.969 1.585.408
Herhaalconsulten per eerste consult 2,92 2,57 2,21 2,46
  
Dagopnamen 7.155 51.481 41.938 100.574
Dagopnamen per eerste consult 0,10 0,17 0,16 0,16
  
Klinische opnamen 26.226 120.297 109.188 255.710
Klinische opnamen per eerste consult 0,35 0,39 0,41 0,40
  
Verpleegdagen 129.790 443.023 401.980 974.793
Verpleegdagen per klinische opname 4,95 3,68 3,68 3,81
  
Partus 13.998 56.786 50.226 121.011

 
 
Het totaal aantal patiënten dat voor een eerste poliklinisch consult bij een gynaecoloog is 
geweest, stijgt gestaag. In 1997 zijn er ongeveer 570.000 eerste consulten geweest, in 
2001 ongeveer 590.000 en in 2005 ongeveer 645.000. Het aantal herhaalconsulten is tege-
lijkertijd eerst iets gedaald, van grofweg 1,7 miljoen in 1997 naar 1,6 miljoen in 2001 en 
dat is daarna eigenlijk niet meer veranderd. Het aantal dagopnamen is tussen 1997 en 
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2001 ongeveer gelijk gebleven op 70.000, maar is inmiddels gestegen naar iets meer dan 
100.000 in het jaar 2005. Het aantal klinische opnamen is tussen 1997 en 2001 eveneens 
ongeveer gelijk gebleven en wel op 240.000, maar is nu gestegen naar 255.000. Het aan-
tal verpleegdagen is daarbij iets gedaald, van ongeveer 1,1 miljoen in 1997 naar 975.000 
in 2005. Het aantal partus onder specialistische verantwoordelijkheid is in de gehele peri-
ode ongeveer 120.000 per jaar geweest.3 
 
 

3.2 Ontwikkeling tijd per patiënt 

Gemiddeld wordt voor een eerste poliklinisch consult van algemeen gynaecologische 
aard ongeveer 19 minuten besteed. Maar in academische ziekenhuizen is dat 28 minuten. 
In de niet-academische ziekenhuizen komt het juist ook vaak voor dat er 15 minuten voor 
een eerste consult wordt uitgetrokken. 
Voor een 1e consult in verband met fertiliteits- of oncologisch problemen, wordt vaak iets 
meer tijd uitgetrokken. 
In 1997 werd overigens ongeveer 16 minuten besteed per eerste consult en in 2001 was 
dit 17 minuten. De tijd per eerste consult lijkt dus duidelijk te zijn opgelopen. 
 
Tabel 3.2: Huidige tijd per 1e consult in minuten naar werkveld en soort consult 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 28,2 17,9 16,8 18,8
  
Endocrinologische consulten 34,0 18,5 16,8 19,9
  
Fertiliteitsconsulten 37,7 20,8 18,2 22,0
  
Oncologische consulten 39,3 20,0 18,3 21,9
  
Obstetrische consulten 32,1 18,1 16,2 19,2
  
Andere consulten 30,2 18,8 16,8 19,5

 
 
Als aan een eerste consult de tijd besteed zou worden die gewenst wordt, dan zou de ge-
middelde tijd stijgen naar 20,2 minuut voor een algemeen 1e consult. 
 

                                                      
3  Daarvan waren er overigens ongeveer 25.000 met een keizersnede, die in voorgaande rapportages werden 

geteld bij de zogeheten klinische verrichtingen. Het aantal partus in 2005 exclusief keizersneden is onge-
veer 95.000, wat ook het aantal was dat in 1997 en 2001 werd geteld. 
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Tabel 3.3: Gewenste tijd per 1e consult in minuten naar werkveld en soort consult 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 30,0 18,8 18,7 20,2
  
Endocrinologische consulten 34,6 18,7 18,7 20,8
  
Fertiliteitsconsulten 38,3 22,0 19,2 23,1
  
Oncologische consulten 39,9 21,3 20,8 23,5
  
Obstetrische consulten 33,9 20,0 17,5 20,9
  
Andere consulten 32,0 19,7 18,9 21,0

 
 
De relatieve toename in de tijd per eerste consult van algemeen gynaecologische aard, is 
7%. In de niet-opleidingsziekenhuizen is de gewenste toename relatief het sterkst. Voor 
bijna alle typen consulten geldt dat men minstens 10% meer tijd zou willen besteden. Bij 
de academische ziekenhuizen is voor een aantal soorten consulten te zien dat de gewenste 
toename slechts 2% is. 
 
Tabel 3.4: Gewenste toename in de tijd per 1e consult naar werkveld en soort consult 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 6% 5% 11% 7%
  
Endocrinologische consulten 2% 1% 11% 5%
  
Fertiliteitsconsulten 2% 6% 5% 5%
  
  
Obstetrische consulten 6% 10% 8% 9%
  
Andere consulten 6% 5% 13% 8%

 
 
Gemiddeld wordt voor een herhaalconsult van algemeen gynaecologische aard ongeveer 
11 minuten besteed. Maar in academische ziekenhuizen is dat eerder 14 minuten. In de 
niet-academische ziekenhuizen komt het juist ook vaak voor dat er 10 minuten voor een 
eerste consult wordt uitgetrokken. 
De aard van het herhaalconsult lijkt niet zo veel uit te maken voor de tijd die wordt uitge-
trokken als het geval was bij het eerste consult. 
In 1997 werd aan een algemeen herhaalconsult overigens 9 minuten besteed en 2001 10 
minuten.  
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Tabel 3.5: Huidige tijd per herhaalconsult in minuten naar werkveld en soort consult 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 13,9 10,5 9,6 10,7
  
Endocrinologische consulten 14,9 11,0 9,6 11,1
  
Fertiliteitsconsulten 14,9 11,2 9,5 11,2
  
Oncologische consulten 16,5 12,0 10,7 12,3
  
Obstetrische consulten 13,5 10,0 9,5 10,4
  
Andere consulten 15,6 12,2 9,8 11,9

 
 
Als aan een herhaalconsult de tijd besteed zou worden die gewenst wordt, dan zou de 
gemiddelde tijd stijgen naar 11,6 minuut voor een algemeen herhaalconsult. 
 
Tabel 3.6: Gewenste tijd per herhaalconsult in minuten naar werkveld en soort consult 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 15,4 11,2 10,4 11,6
  
Endocrinologische consulten 15,7 12,1 10,4 12,1
  
Fertiliteitsconsulten 15,7 11,9 10,1 11,9
  
Oncologische consulten 17,4 12,9 12,2 13,3
  
Obstetrische consulten 15,6 11,5 9,8 11,6
  
Andere consulten 17,1 12,7 10,8 12,7

 
 
De relatieve toename in de tijd per herhaalconsult van algemeen gynaecologische aard, is 
8%. Er lijkt geen duidelijke relatie tussen het werkveld en de gewenste toename 
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Tabel 3.7: Gewenste toename in de tijd per herhaalconsult naar werkveld en soort con-
sult 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Algemene gynaecologische consulten 11% 7% 8% 8%
  
Endocrinologische consulten 5% 10% 8% 9%
  
Fertiliteitsconsulten 5% 6% 6% 6%
  
Oncologische consulten 5% 8% 14% 8%
  
Obstetrische consulten 16% 15% 3% 12%
  
Andere consulten 10% 4% 10% 7%

 
 
 

3.3 Samenvatting 

Het aantal nieuwe patiënten is tussen 2001 en 2005 met ongeveer 9% gestegen en het 
aantal opgenomen patiënten met ongeveer 15%, waarbij de groei vooral is opgetreden bij 
de dagopnamen. Het aantal herhaalconsulten en het aantal bevallingen is daarentegen 
constant gebleven. Het aantal verpleegdagen is zelfs gedaald met 6%. In principe werd op 
basis van demografische ontwikkelingen een nulgroei of zelfs een kleine daling in het 
aantal patiënten voor de periode 2001-2005 verwacht. Het aantal nieuwe en het aantal 
opgenomen patiënten is dus kennelijk door niet-demografische ontwikkelingen toch gaan 
stijgen.  
Ook in de tijd per patiënt lijkt er tussen 2001 en 2005 een groei te zijn geweest. Voor de 
tijd per eerste consult én de tijd per herhaalconsult lijkt er namelijk nu grofweg 10% meer 
tijd te worden besteed dan in 2001 het geval was. 
Het totale zorggebruik in uren, is tussen 2001 en 2005 waarschijnlijk met 8% toegeno-
men. Daarbij is rekening gehouden met de aantallen patiëntcontacten en de tijd per type 
patiëntcontact. De groei van 8% komt overeen met een groei per jaar van bijna 2%. 
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4 Zorgaanbod: gynaecologen 
 
 
 
 

4.1 Ontwikkeling aantal gynaecologen: personen en FTE 

Het totale aantal werkzame gynaecologen in Nederland is met 14,4% gestegen van 685 
personen in 2001 naar 783 personen in 2006. Vooral in de opleidingsziekenhuizen is de 
groei met 18.2% relatie sterk geweest. Dat heeft overigens van doen met het feit dat er in 
de laatste paar jaar veel opleidingsklinieken bij zijn gekomen. Dat verklaart ook de rela-
tief geringere stijging van het aantal gynaecologen dat in niet-opleidingsziekenhuizen 
werkzaam is.  
 
Tabel 4.1: Verandering in aantal gynaecologen naar werkveld tussen 2001 en 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Aantal gynaecologen in 2001 151 268 266 685
Aantal gynaecologen in 2006 176 317 291 783
Verandering in aantal personen 16,6% 18,2% 9,3% 14,4%

 
Bron cijfers 2001: NIVEL/NVOG-enquete afdelingen 2003 
Bron cijfers 2006: NIVEL/NVOG-enquete afdelingen 2006 
 
 
Het totaal aantal FTE van gynaecologen is gestegen met 9,8%, wat dus iets kleiner is dan 
de stijging in het aantal personen (zie Tabel 4.2).  
 
Tabel 4.2: Verandering in totaal aantal FTE van gynaecologen naar werkveld tussen 

2001 en 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Aantal FTE van gynaecologen in 2001 132,4 265,5 243,0 640,9
Aantal FTE van gynaecologen in 2006 156,3 284,0 263,3 703,6
Verandering in aantal FTE 18,0% 7,0% 8,3% 9,8%

 
Bron cijfers 2001: NIVEL/NVOG-enquete afdelingen 2003 
Bron cijfers 2006: NIVEL/NVOG-enquete afdelingen 2006 
 
 

4.2 Aantal gynaecologen naar geslacht en leeftijd 

In Tabel 4.3 staat het totaal aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie, zoals voor 
2006 is vastgesteld in de afdelingsenquête. Voor een beperkt aantal gynaecologen (19 van 
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de 783) was door de betreffende afdelingen overigens niet de leeftijd aangegeven. Voor 
deze 19 gynaecologen is de leeftijdscategorie geschat op basis van MSRC-gegevens. 
 
Tabel 4.3: Aantal gynaecologen naar geslacht en leeftijd in 2006 
 Mannen Vrouwen Totaal
< 40 jaar 33 88 121
40-44 jaar 75 106 181
45-49 jaar 83 50 133
50-54 jaar 102 34 136
55-59 jaar 126 9 135
60-64 jaar 67 2 69
>64 jaar 8 0 8
  
Totaal 494 289 783

 
 
Van alle gynaecologen in 2006, is 37% vrouw (zie Tabel 4.4). In de jongste leeftijdsgroe-
pen is het echter veel hoger (bijvoorbeeld 59% voor de leeftijdscategorie 40-44 jaar en 
73% voor degenen jonger dan 40 jaar) en in de oudste leeftijdscategorieën veel geringer 
(bijvoorbeeld 7% voor degenen die 55-59 jaar zijn en 3% voor degenen die 60-64 jaar 
zijn). 
Op basis van een enquête onder alle gynaecologen is voor het jaar 2001 overigens een 
aandeel van 28% vrouwen vastgesteld (Van der Velden, Bennema-Broos & Hingstman, 
2001). Het aandeel vrouwelijke gynaecologen is dus aan het stijgen. 
 
 
Tabel 4.4: Verdeling gynaecologen naar geslacht per leeftijdscategorie in 2006 
 Mannen Vrouwen Totaal
< 40 jaar 27% 73% 100%
40-44 jaar 41% 59% 100%
45-49 jaar 62% 38% 100%
50-54 jaar 75% 25% 100%
55-59 jaar 93% 7% 100%
60-64 jaar 97% 3% 100%
>64 jaar 100% 0% 100%
  
Totaal 63% 37% 100%

 
 
Van de vrouwelijke gynaecologen in het jaar 2006, is 67% jonger dan 45 jaar. Bij de 
mannen is dit slechts 20%. Bij de mannen is juist het aandeel 55-plussers met 41% rela-
tief hoog, terwijl dit bij de vrouwen slechts 4% is. 
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Tabel 4.5: Verdeling gynaecologen naar leeftijd per geslachtscategorie in 2006 
 Mannen Vrouwen Totaal
< 40 jaar 7% 30% 15%
40-44 jaar 13% 37% 23%
45-49 jaar 17% 15% 17%
50-54 jaar 21% 12% 17%
55-59 jaar 25% 3% 17%
60-64 jaar 14% 1% 9%
>64 jaar 2% 0% 1%
  
Totaal 100% 100% 100%

 
 

4.3 Aantal FTE per gynaecoloog naar geslacht en leeftijd 

De gemiddelde gynaecoloog werkt 0,90 FTE (zie Tabel 4.6). Voor mannen is daarbij een 
gemiddelde van 0,94 FTE vastgesteld en voor vrouwen 0,83 FTE. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen lijkt het grootst in de leeftijdscategorie van 40-44 jaar. Bij mannen 
lijkt het aantal FTE iets af te nemen met de leeftijd: rond 0,97 FTE voor degenen tot 45 
jaar, via 0,94 FTE voor degenen van 55-59 jaar en 0,86 FTE voor degenen van 60-64 
jaar. Voor vrouwen is er een patroon waarbij de jongsten (tot 40 jaar) met 0,86 FTE en de 
wat ouderen (van 45-54 jaar) met 0,84 FTE juist wat meer werken dan degenen van 40-44 
jaar, die een gemiddelde hebben van 0,80 FTE. Voor de oudste leeftijdscategorieën (van-
af 55 jaar) geldt dat het absolute aantal vrouwelijke gynaecologen zo klein is, dat toeval 
een grote rol kan spelen bij de uitkomsten. 
In 2001 was het aantal FTE niet gemeten. Toen is wel gevraagd naar het aantal dagdelen 
dat gewerkt werd. Mannen werkten toen 9,1 dagdelen per week en vrouwen 7,6. Omdat 
het voorkomt dat gynaecologen 9 dagdelen werken bij een fulltime functie, zal het ge-
middelde aantal FTE van mannen en vrouwen toen dus hoger hebben gelegen dan respec-
tievelijk 0,91 FTE en 0,76 FTE. 
Voor het Capaciteitsorgaan is overigens voor 2005 op basis van een steekproef van gere-
gistreerde gynaecologen uitgegaan van 0,93 FTE voor de mannen en 0,87 FTE voor de 
vrouwen. Voor mannen lijk dat aardig te kloppen, maar voor vrouwen was het gemiddel-
de dus waarschijnlijk wat overschat. 
 
Tabel 4.6: Aantal FTE per gynaecoloog naar geslacht en leeftijd in 2006 
 Mannen Vrouwen Totaal
< 40 jaar 0,97 0,86 0,88
40-44 jaar 0,97 0,80 0,87
45-49 jaar 0,95 0,84 0,91
50-54 jaar 0,96 0,84 0,93
55-59 jaar 0,94 0,76 0,93
60-64 jaar 0,86 0,93 0,86
>64 jaar 0,78 x 0,78
  
Totaal 0,94 0,83 0,90
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4.4 Aantal gynaecologen naar werkveld 

In Tabel 4.7 staat het totaal aantal gynaecologen naar type ziekenhuis per leeftijdscatego-
rie, zoals voor 2006 is vastgesteld in de afdelingsenquête. Omdat de leeftijdscategorie 
voor 19 gynaecologen door de betreffende afdelingen niet aangegeven was en er voor het 
werkveld geen correctie mogelijk was op basis van MSRC-gegevens, is in de onderstaan-
de tabel ook een categorie “leeftijd onbekend” opgenomen. 
 
Tabel 4.7: Aantal gynaecologen naar werkveld en leeftijd in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

< 40 jaar 21 53 39 113
40-44 jaar 40 68 73 181
45-49 jaar 23 56 47 126
50-54 jaar 30 65 42 137
55-59 jaar 27 49 56 132
60-64 jaar 19 21 27 68
>64 jaar 1 2 5 8
Leeftijd onbekend 15 2 2 19
  
Totaal 176 317 291 783

 
 
Van alle gynaecologen werkt 22% in een academisch ziekenhuis, 40% in een opleidings-
ziekenhuis en 37% in een niet-opleidingsziekenhuis. Alhoewel er per leeftijdscategorie 
wat verschillen zijn te zien in de verdeling over de drie typen ziekenhuizen, is er niet een 
heel duidelijk patroon te zien. De leeftijdsopbouw van de gynaecologen in elk van de drie 
typen is dan in feite ook sterk vergelijkbaar en is daarom niet als aparte tabel opgenomen 
in dit rapport. 
Het aandeel gynaecologen dat in een academisch ziekenhuis werkt ligt overigens al lange 
tijd zo rond de 22%. Het aandeel dat in een opleidingsziekenhuis werkt is door uitbrei-
ding van het aantal opleidingsklinieken daarentegen vanaf 1995 sterk toegenomen. Toen 
(en daarvoor) was het ongeveer 20% en daarna is het gestaag toegenomen, via 27% in 
1997, 33% in 2001 en nu dus 40%. Deze relatieve toename is ten koste gegaan van het 
aandeel dat in een niet-opleidingsziekenhuis werkt. In absolute zin is er echter al vanaf 
1997 sprake van een stabiel aantal van ongeveer 300 gynaecologen die in niet-
opleidingsziekenhuizen werken. 
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Tabel 4.8: Verdeling gynaecologen naar werkveld per leeftijdscategorie in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

< 40 jaar 19% 47% 34% 100%
40-44 jaar 22% 37% 40% 100%
45-49 jaar 18% 44% 37% 100%
50-54 jaar 22% 48% 30% 100%
55-59 jaar 20% 37% 42% 100%
60-64 jaar 28% 32% 40% 100%
>64 jaar 12% 27% 60% 100%
Leeftijd onbekend 77% 10% 12% 100%
  
Totaal 22% 40% 37% 100%

 
 
Het aandeel vrouwelijke gynaecologen is met 42% iets hoger in de academische zieken-
huizen dan in de niet-academische ziekenhuizen.  
 
Tabel 4.9: Aandeel vrouwelijke gynaecologen naar werkveld per leeftijdscategorie in 

2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

< 40 jaar 81% 83% 70% 78%
40-44 jaar 65% 53% 58% 58%
45-49 jaar 30% 36% 37% 35%
50-54 jaar 43% 19% 28% 27%
55-59 jaar 22% 4% 2% 7%
60-64 jaar 11% 0% 0% 3%
>64 jaar 0% 0% 0% 0%
Leeftijd onbekend 20% 50% 0% 21%
  
Totaal 42% 36% 34% 37%

 
 

4.5 Aantal FTE per gynaecoloog naar werkveld 

Zoals eerder gemeld, heeft de gemiddelde gynaecoloog een functie van 0,90 FTE. Dat 
geldt grofweg voor alle drie de typen ziekenhuizen en voor zowel de kleinere als de gro-
tere ziekenhuizen (Tabel 4.10). Een uitzondering op deze regel zijn de “kleinste” zieken-
huizen (met minder dan 5 gynaecologen), waar een gemiddelde van minstens 0,96 FTE 
per gynaecoloog is geconstateerd. De overige variaties (bijvoorbeeld het gemiddelde aan-
tal van 0,94 FTE in de niet-opleidingsziekenhuizen met minstens 10 gynaecologen), kun-
nen veroorzaakt zijn door het geringe aantal afdelingen in de verschillende categorieën. 
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Tabel 4.10: Aantal FTE per gynaecoloog naar werkveld en omvang van de afdeling in 
2006 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

<= 3 gynaecologen x x 1,00 1,00
4 gynaecologen x x 0,96 0,96
5 gynaecologen x x 0,90 0,90
6 gynaecologen x 1,00 0,87 0,88
7 gynaecologen x 0,90 0,86 0,89
8 gynaecologen x 0,91 0,88 0,91
9 gynaecologen 0,91 0,88 x 0,89
>= 10 gynaecologen 0,89 0,89 0,94 0,89
  
Totaal 0,89 0,90 0,91 0,90

 
 

4.6 Aantal gynaecologen naar rechtspositie 

De gynaecologen in academische ziekenhuizen zijn vrijwel allemaal in vaste dienst bij 
het ziekenhuis, terwijl de gynaecologen in de niet-academische ziekenhuizen meestal 
zelfstandig gevestigd zijn.  
 
Tabel 4.11: Aantal gynaecologen naar werkveld en rechtspositie in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Zelfstandig gevestigde gynaecologen 0 264 224 488
Gynaecologen in vaste dienst van ziekenhuis 160 36 53 249
Gynaecologen in tijdelijke dienst van ziekenhuis 1 3 3 7
Gynaecologen in vaste dienst van maatschap 0 0 12 12
Gynaecologen in tijdelijke dienst van maatschap 0 12 0 12
Fellows 15 1 0 16
  
Totaal 176 317 291 783

 
 
Van alle gynaecologen is momenteel 62% zelfstandig gevestigd en 32% is in vaste dienst 
bij een ziekenhuis. 
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Tabel 4.12: Aandeel gynaecologen naar rechtspositie per werkveld in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Zelfstandig gevestigde gynaecologen 0% 83% 77% 62%
Gynaecologen in vaste dienst van ziekenhuis 91% 11% 18% 32%
Gynaecologen in tijdelijke dienst van ziekenhuis 1% 1% 1% 1%
Gynaecologen in vaste dienst van maatschap 0% 0% 4% 2%
Gynaecologen in tijdelijke dienst van maatschap 0% 4% 0% 2%
Fellows 9% 0% 0% 2%
  
Totaal 100% 100% 100% 100%

 
 

4.7 Aantal gynaecologen naar aandachtsgebied 

Het aandachtsgebied van de meeste gynaecologen, is verloskunde/perinatologie, met 167 
gynaecologen (zie Tabel 4.13). In de andere aandachtsgebieden zijn ieder ongeveer 120 
gynaecologen actief. Ook van de fellows is het grootste deel bezig met verloskun-
de/perinatologie als aandachtsgebied, namelijk 10 van de 15. 
 
Tabel 4.13: Aantal gynaecologen naar werkveld en aandachtsgebied in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecoloog - Algemene gynaecologie 19 69 150 238
Gynaecoloog - Bekkenbodem / urogynaecologie 9 59 36 104
Gynaecoloog - Fertiliteit 35 59 34 128
Gynaecoloog - Oncologie 33 54 28 116
Gynaecoloog - Verloskunde / perinatologie 62 69 35 167
Gynaecoloog - Combinatie v. aandachtsgebieden 3 6 6 15
Fellow - Bekkenbodem / urogynaecologie 1 0 0 1
Fellow - Fertiliteit 1 0 0 1
Fellow - Oncologie 4 0 0 4
Fellow - Verloskunde / perinatologie 9 1 0 10
  
Totaal 176 317 291 783

 
 
Bijna eenderde van de gynaecologen heeft geen specifiek aandachtsgebied. In de acade-
mische ziekenhuizen is dit echter maar 11%, terwijl het in de niet-opleidingsziekenhuizen 
52% is. Opvallend is dat bekkenbodem/urogynaecologie eerder een niet-academisch aan-
dachtsgebied is: in de periferie heeft ongeveer 15% dit aandachtsgebied, terwijl het in de 
academie maar door 5% van de daar werkzame gynaecologen wordt beoefend. Een twee-
de opvallende resultaat is dat verloskunde/perinatologie juist sterk vertegenwoordigt is in 
de academische ziekenhuizen, met 35% van de daar werkzame gynaecologen. 
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Tabel 4.14: Aandeel gynaecologen naar aandachtsgebied per werkveld in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecoloog - Algemene gynaecologie 11% 22% 52% 30%
Gynaecoloog - Bekkenbodem / urogynaecologie 5% 18% 13% 13%
Gynaecoloog - Fertiliteit 20% 18% 12% 16%
Gynaecoloog - Oncologie 19% 17% 10% 15%
Gynaecoloog - Verloskunde / perinatologie 35% 22% 12% 21%
Gynaecoloog - Combinatie v. aandachtsgebieden 2% 2% 2% 2%
Fellow - Bekkenbodem / urogynaecologie 1% 0% 0% 0%
Fellow - Fertiliteit 1% 0% 0% 0%
Fellow - Oncologie 2% 0% 0% 1%
Fellow - Verloskunde / perinatologie 5% 0% 0% 1%
  
Totaal 100% 100% 100% 100%

 
 
Het aandeel vrouwen is in elk aandachtsgebied minstens 31% (Tabel 4.15). Er lijkt verder 
geen sprake van een geslachtsspecifieke verdeling over de aandachtsgebieden. Vrouwe-
lijke gynaecologen hebben overigens iets vaker een aandachtsgebied dan de mannen. Bij 
vrouwen is dat namelijk 71%, terwijl het bij mannen 68% is.  
 
Tabel 4.15: Aandeel vrouwelijke gynaecologen naar aandachtsgebied per werkveld in 

2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecoloog - Algemene gynaecologie 32% 44% 32% 35%
Gynaecoloog - Bekkenbodem / urogynaecologie 33% 37% 53% 42%
Gynaecoloog - Fertiliteit 37% 25% 36% 31%
Gynaecoloog - Oncologie 45% 29% 30% 34%
Gynaecoloog - Verloskunde / perinatologie 39% 40% 38% 39%
Gynaecoloog - Combinatie v. aandachtsgebieden 33% 48% 20% 34%
Fellow - Bekkenbodem / urogynaecologie 100% x x 100%
Fellow - Fertiliteit 100% x x 100%
Fellow - Oncologie 100% x x 100%
Fellow - Verloskunde / perinatologie 67% 100% x 71%
  
Totaal 42% 36% 35% 37%

 
 
Er zijn in de afgelopen 5 jaar voor 256 FTE aan vacatures geweest, waarvan het grootste 
deel (namelijk 98 FTE) in principe bedoeld was om een algemeen gynaecoloog te wer-
ven. Kennelijk is het vooral in de niet-opleidingsziekenhuizen vaak voorgekomen dat een 
algemeen gynaecoloog gevraagd werd, maar er uiteindelijk iemand is aangenomen die 
toch wel een specifiek aandachtsgebied heeft. 
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Tabel 4.16: Aantal vacatures (in FTE) voor gynaecologen naar werkveld en aandachts-
gebied in de afgelopen 5 jaar 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecoloog - Algemene gynaecologie 1,0 20,5 76,7 98,2
Gynaecoloog - Bekkenbodem / urogynaecologie 7,2 12,6 5,8 25,6
Gynaecoloog - Fertiliteit 5,6 7,5 2,0 15,2
Gynaecoloog - Oncologie 8,9 18,6 3,2 30,7
Gynaecoloog - Verloskunde / perinatologie 11,8 26,3 4,0 42,1
Gynaecoloog - Combinatie v. aandachtsgebieden 11,0 9,0 1,2 21,2
Fellow - Bekkenbodem / urogynaecologie 0,8 0,0 0,0 0,8
Fellow - Fertiliteit 4,6 0,0 0,0 4,6
Fellow - Oncologie 7,8 0,0 0,0 7,8
Fellow - Verloskunde / perinatologie 8,8 1,2 0,0 10,0
  
Totaal 67,5 95,7 92,9 256,1

 
 

4.8 Omvang van de in-, door- en uitstroom 

De afdelingen melden dat zij in de afgelopen 5 jaar in totaal 249 gynaecologen hebben 
aangetrokken (zie Tabel 4.17). Daar kunnen overigens een aantal “dubbeltellingen” in 
zitten. Iemand die bijvoorbeeld eerst tijdelijk is aangenomen in een academisch zieken-
huis en daarna zich definitief heeft gevestigd in de periferie, zal zowel een keer genoemd 
zijn door het betreffende academische ziekenhuis als het betreffende perifere ziekenhuis. 
Een tweede probleem is dat niet van alle gynaecologen de herkomst bekend is. Als ge-
probeerd wordt om op basis van onderstaande tabel de instroom te reconstrueren, dan lijkt 
het erop dat er in de afgelopen 5 jaar ongeveer 140 gynaecologen zijn begonnen met wer-
ken na afronding van de opleiding in Nederland (dus 28 per jaar) en 20 gynaecologen zijn 
vanuit het buitenland ingestroomd (dus 4 per jaar). Daarnaast lijkt er een doorstroom te 
zijn geweest van ongeveer 90 gynaecologen (dus 18 per jaar) die van werkplek zijn ge-
wisseld. 
 
Tabel 4.17: Aantal aangetrokken gynaecologen naar werkveld en herkomst in de afgelo-

pen 5 jaar 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Werkten elders in Nederland als gynaecoloog 16 34 26 76
Waren net klaar met de opleiding in Nederland 24 44 58 126
Werkten eerst als gynaecoloog in het buitenland 7 2 4 13
Waren net klaar met de opleiding in buitenland 0 0 4 4
Herkomst onbekend 15 11 4 30
  
Totaal 62 92 95 249

 
 
In totaal zouden er in de afgelopen 5 jaar 182 gynaecologen zijn vertrokken uit de afde-
lingen. Op basis van deze gegevens lijkt er sprake te zijn geweest van een uitstroom van 
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ongeveer 110 gynaecologen, waarvan 75 met VUT of pensioen zijn gegaan, 22 zijn ge-
stopt in verband met arbeidsongeschiktheid, 6 zijn elders in Nederland gaan werken in 
een geheel andere functie en 8 zijn vertrokken naar het buitenland. Per jaar komt dit neer 
op een uitstroom van 22 gynaecologen per jaar. De doorstroom zou ongeveer 70 gynaeco-
logen zijn geweest, oftewel 14 per jaar.  
 
Tabel 4.18: Aantal vertrokken gynaecologen naar werkveld en bestemming in de afgelo-

pen 5 jaar 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gestopt met werken (VUT/pensioen) 12 43 21 75
Gestopt wegens arbeidsongeschiktheid (WAO) 1 9 12 22
Elders gaan werken in Nederland als gynaecoloog 34 18 17 69
Elders gaan werken in Nederl. in andere functie 0 4 2 6
In het buitenland gaan werken als gynaecoloog 7 0 1 8
Bestemming onbekend 0 1 0 1
  
Totaal 54 75 53 182

 
De bovenstaande in-, door- en uitstroomgegevens lijken niet helemaal correct te zijn. Op 
de eerste plaats is er de tegenspraak dat er op basis van de herkomst van de aangetrokken 
gynaecologen een doorstroom van 90 gynaecologen zou zijn, terwijl de bestemming van 
de vertrokken gynaecologen lijkt te wijzen op een doorstroom van 70 gynaecologen. Ver-
der zou een instroom van 160 en een uitstroom van 110 moeten leiden tot een toename 
met 50 gynaecologen, terwijl er eerder sprake lijkt te zijn van een toename van ongeveer 
95 gynaecologen (namelijk van 685 naar 783).  
Als het aantal aangenomen en vertrokken gynaecologen (respectievelijk 249 en 182) wel 
zou kloppen, maar de doorstroom in beide gevallen 80 zou zijn, dan zou de instroom on-
geveer op 170 uitkomen en de uitstroom op 100. De toename zou dan ongeveer 70 moe-
ten zijn geweest, wat dus weliswaar nog steeds niet geheel overeenkomt met toename van 
95, maar dit wel iets dichter nadert. 
Er lijkt dus sprake te zijn van een zekere bias in de gegevens over de afgelopen 5 jaar. 
Afdelingen hebben waarschijnlijk niet altijd heel precies kunnen aangeven wat er in de 
afgelopen 5 jaar is gebeurd. Vooral in de wat grotere afdelingen kunnen herinneringsef-
fecten een rol spelen. 
 
Voor de komende twee jaar verwachten de afdelingen overigens een uitstroom van 58 
gynaecologen die gaan stoppen met werken in verband met pensioen. Daarnaast wordt 
een vertrek van 24 gynaecologen voorzien die elders in Nederland zullen gaan werken als 
gynaecoloog. Het stoppen in verband met arbeidsongeschiktheid, wordt nauwelijks voor-
zien, net zo min als het in een geheel andere functie of in het buitenland gaan werken. Die 
uitstroom lijkt dus onderschat te worden, omdat deze minder voorspelbaar is. 
 
Voor de verwachting over de uitstroom op zowel de wat kortere als de langere termijn 
kan ook nog gebruik gemaakt worden van gegevens over de verhouding tussen het aantal 
erkende en werkzame gynaecologen naar leeftijd en geslacht. Hierover wordt in de bijla-
ge uitgebreid gerapporteerd. Op deze plaats wordt alleen de uitkomst vermeld.  
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Het is gebleken dat er voor de eerstkomende 5 jaar een uitstroom van 114 mannelijke en 
50 vrouwelijke gynaecologen verwacht mag worden als de beroepsdeelname naar leeftijd 
en geslacht relatief constant blijft. Per jaar gaat het dan om een vervangingsvraag van 33 
gynaecologen. In de periode 2011-2016 wordt een uitstroom van 120 mannen en 58 
vrouwen voorzien, wat neerkomt op een vervangingsvraag van 36 per jaar. Op de nog wat 
langere termijn, namelijk van 2016 tot 2021, wordt een uitstroom van 98 mannen en 63 
vrouwen verwacht. Dat komt neer op een uitstroom van 32 per jaar. 
 
 

4.9 Samenvatting 

Het aantal gynaecologen is in de periode 2001-2006 met 14% gestegen. Het aantal FTE is 
met 10% gestegen. Dat is ongeveer conform de verwachting op basis van de vorige moni-
tor. De in- en uitstroom lijken dus redelijk goed voorspeld te zijn. 
Het aandeel vrouwen is gestegen van 28% in 2001 naar 37% in 2006. Dit zal in de toe-
komst verder stijgen. Van de gynaecologen in de leeftijdcategorie van 40-44 jaar, is in-
middels namelijk al 59% vrouw. Van degenen onder de 40 jaar is zelfs 73% vrouw. 
Mannen blijken gemiddeld 0,94 FTE te werken en vrouwen 0,83 FTE. Een stijging van 
het aandeel vrouwen geeft daarom naar verwachting een daling in het aantal FTE per 
gynaecoloog. 
Tweevijfde van de gynaecologen werkt in een opleidingskliniek, 37% in een niet-
opleidingskliniek en 22% in een academisch ziekenhuis. In de perifere klinieken is onge-
veer 80% van de gynaecologen vrijgevestigd. Twintig procent is in dienst van de maat-
schap of het ziekenhuis en meestal betreft dat dan een vast dienstverband. In de academi-
sche ziekenhuizen is vrijwel iedereen in vaste dienst, behalve de fellows. 
Ongeveer 70% van alle gynaecologen heeft een aandachtsgebied. In de niet-
opleidingsklinieken heeft overigens iets minder dan helft een aandachtgebied. In de aca-
demie heeft juist meer dan 90% een aandachtsgebied.  
Voor de eerstkomende 5 jaar kan een uitstroom van gemiddeld ongeveer 33 gynaecolo-
gen per jaar worden verwacht. Daarna zal de uitstroom gedurende de periode 2011-2016 
uitkomen op ongeveer 36 per jaar, om vervolgens te dalen naar 32 per jaar voor de perio-
de 2016-2021. 
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5 Zorgaanbod: afdelingen gynaecologie 
 
 
 

5.1 Aantal afdelingen naar werkveld en omvang 

Van de 101 afdelingen gynaecologie in Nederland in 2006, waren er 9 gevestigd in een 
academisch ziekenhuis4. Daar waren meestal minstens 10 gynaecologen werkzaam. Bij 
de 36 afdelingen gynaecologie in opleidingsziekenhuizen, varieert de omvang van 6 tot 
meer dan 10 gynaecologen per afdeling. In de 56 afdelingen in niet-opleidings-
ziekenhuizen, zijn meestal 4, 5 of 6 gynaecologen werkzaam. 
 
Tabel 5.1: Aantal afdelingen gynaecologie naar werkveld en omvang van de afdeling in 

2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

<= 3 gynaecologen 0 0 4 4
4 gynaecologen 0 0 11 11
5 gynaecologen 0 0 23 23
6 gynaecologen 0 1 11 12
7 gynaecologen 0 8 4 12
8 gynaecologen 0 8 2 10
9 gynaecologen 1 9 0 10
>= 10 gynaecologen 8 9 2 19
  
Totaal 9 36 56 101

 
 
De 101 afdelingen van het jaar 2006, rapporteerden over 2001 vaak een wat geringere 
omvang van de afdeling (zie Tabel 5.2). Het duidelijkst is dat te zien door het feit dat in 
2001 de modus lag bij afdelingen met 4 gynaecologen (26 van de 101), terwijl in 2006 5 
gynaecologen de meest voorkomende categorie is (23 van de 101). 
 

                                                      
4 In één academisch ziekenhuis is sprake van een afdeling gynaecologie én een afdeling obstetrie 
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Tabel 5.2: Aantal afdelingen gynaecologie in 2006 naar werkveld en omvang van de 
afdeling in 2001 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

<= 3 gynaecologen 0 0 9 9
4 gynaecologen 0 1 25 26
5 gynaecologen 0 2 13 15
6 gynaecologen 0 6 6 12
7 gynaecologen 0 7 3 10
8 gynaecologen 0 6 0 6
9 gynaecologen 1 6 0 7
>= 10 gynaecologen 8 8 0 16
  
Totaal 9 36 56 101

 
 
Niet alle afdelingen zijn gegroeid in aantal gynaecologen: 7 van de 101 zijn zelfs gedaald. 
Maar een meerderheid van 61 van de afdelingen heeft wel één of meer gynaecologen 
erbij gekregen in de afgelopen 5 jaar. 
 
Tabel 5.3: Verandering in omvang afdelingen gynaecologie naar werkveld tussen 2001 

en 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Aantal afdelingen met daling in aantal personen 1 6   7
Aantal afdelingen met zelfde aantal personen 4 8 21 33
Aantal afdelingen met stijging in aantal personen 4 22 35 61
  
Totaal 9 36 56 101

 
 
De gemiddelde gynaecologische afdeling in een academisch ziekenhuis, omvat 17,4 FTE 
van gynaecologen. In een opleidingsziekenhuis is dit 7,9 FTE en in een niet-
opleidingsziekenhuis is het gemiddelde aantal FTE van gynaecologen per afdeling 4, 7 
FTE. 
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Tabel 5.4: Aantal FTE van gynaecologen per afdeling naar werkveld en omvang van de 
afdeling in 2006 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

<= 3 gynaecologen x x 3,0 3,0
4 gynaecologen x x 3,9 3,9
5 gynaecologen x x 4,5 4,5
6 gynaecologen x 6,0 5,2 5,3
7 gynaecologen x 6,3 6,0 6,2
8 gynaecologen x 7,3 7,0 7,3
9 gynaecologen 8,2 8,0 x 8,0
>= 10 gynaecologen 18,5 9,9 9,4 13,6
  
Totaal 17,4 7,9 4,7 7,0

 
 
Het aantal FTE van gynaecologen per afdeling is de laatste 5 jaar duidelijk toegenomen, 
vooral in de niet-opleidingsziekenhuizen. In 2001 was het gemiddelde daar namelijk 4,1 
FTE, tegenover 4,7 FTE nu. 
 
Tabel 5.5: Aantal FTE van gynaecologen per afdeling naar werkveld en omvang van de 

afdeling in 2001 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

<= 3 gynaecologen x x 2,7 2,7
4 gynaecologen x 4,0 3,9 3,9
5 gynaecologen x 4,6 4,4 4,4
6 gynaecologen x 5,7 5,4 5,5
7 gynaecologen x 6,4 6,9 6,5
8 gynaecologen x 7,5 x 7,5
9 gynaecologen 8,6 8,1 x 8,1
>= 10 gynaecologen 16,8 10,6 x 13,7
  
Totaal 15,9 7,5 4,1 6,4

 
 

5.2 Vacatures 

De meeste afdelingen (namelijk 93 van de 101) hebben in de afgelopen 5 jaar wel één of 
meerdere vacatures gehad. Dit ter vervanging en/of uitbreiding van het aantal gynaecolo-
gen. Bij de niet-opleidingsziekenhuizen was het aantal vacatures vaak 1-3 FTE, in de 
opleidingsziekenhuizen vaak 2-4 FTE en in de academische ziekenhuizen vaak minstens 
6 FTE.  
Het gaat hierbij om het gemiddelde per afdeling van het totaal aantal vacatures voor gy-
naecologen in de afgelopen 5 jaar. In 27 niet-opleidingsziekenhuizen is er dus in totaal 
per afdeling voor (ongeveer) één FTE aan vacatures geweest in de periode 2001-2006 (zie 
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Tabel 5.6). Bij elkaar opgeteld hebben deze 27 afdelingen dus voor ongeveer 27 FTE aan 
vacatures gehad in de afgelopen 5 jaar. De 10 afdelingen in niet-opleidingsziekenhuizen 
waar gemiddeld per afdeling in totaal (ongeveer) 2 FTE aan vacatures waren in de afge-
lopen 5 jaar, hebben tezamen dus in totaal voor ongeveer 20 FTE aan vacatures gehad. 
 
Tabel 5.6: Aantal afdelingen naar werkveld en omvang van het aantal vacatures voor 

gynaecologen in de afgelopen 5 jaar 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

0 FTE 1 1 6 8
± 1 FTE 1 5 27 34
± 2 FTE 0 9 10 19
± 3 FTE 0 7 7 14
± 4 FTE 1 12 4 17
± 5 FTE 0 1 2 3
6-9 FTE 2 0 0 2
>= 10 FTE 4 0 0 4
  
Totaal 9 36 56 101

 
 
Van de 101 afdelingen zijn er 16 die momenteel nog onvervulde vacatures hebben. De 
meeste afdelingen met onvervulde vacatures verwachten deze op korte termijn alsnog te 
kunnen vervullen. Dat geldt vooral voor opleidingsziekenhuizen. Slechts 4 afdelingen 
zijn somber over het kunnen vervullen van de vacatures. 
 
Tabel 5.7: Aantal afdelingen naar werkveld en verwachting over het vervullen van hui-

dige onvervulde vacatures 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Heeft op dit moment geen onvervulde 
vacatures 5 28 50 83
Verwacht vacatures niet op korte termijn te 
vervullen 1 1 2 4
Weet niet of vacatures op korte termijn te 
vervullen zijn 1 0 1 2
Verwacht vacatures wel op korte termijn te 
vervullen 2 7 2 12
  
Totaal 9 36 56 101

 
 
Van de 101 afdelingen zijn er 54 die in de komende twee jaar vacatures verwachten. De 
meeste afdelingen met vacatures in de komende twee jaar verwachten deze op korte ter-
mijn te kunnen vervullen. Dat geldt wederom vooral voor opleidingsziekenhuizen. Tien 
afdelingen zijn somber over het kunnen vervullen van de vacatures en dat zijn vooral 
afdelingen in niet-opleidingsziekenhuizen. 
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Tabel 5.8: Aantal afdelingen naar werkveld en verwachting over het vervullen van va-
catures in de komende twee jaar 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Verwacht op dit moment geen vacatures in 
de komende twee jaar 2 15 29 46
Verwacht vacatures niet op korte termijn te 
vervullen 2 1 7 10
Weet niet of vacatures op korte termijn te 
vervullen zijn 1 0 5 6
Verwacht vacatures wel op korte termijn te 
vervullen 4 20 14 38
  
Totaal 9 36 56 101

 
 

5.3 Huidige en gewenste aantal FTE naar werkveld en beroepsgroep 

Naast gynaecologen, zijn er nog een aantal medische en paramedische beroepsgroepen 
werkzaam in gynaecologische afdelingen. Vaak betreft dat artsen die reeds in opleiding 
zijn voor het specialisme gynaecologie, of artsen die (nog) niet in opleiding zijn. Maar er 
zijn ook veel verloskundigen werkzaam. 
De artsen in opleiding en de artsen niet in opleiding zijn overigens meestal fulltime werk-
zaam. De fertiliteits/IVF-artsen hebben daarentegen gemiddeld een aanstelling van 0,74 
FTE. De echografisten/biometristen hebben een aanstelling van gemiddeld 0,51 FTE. 
Verloskundigen hebben een aanstelling van 0,74 FTE. 
 
Tabel 5.9: Huidige aantal FTE naar werkveld en beroepsgroep in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecologen (excl. Fellows) 142,4 282,8 263,3 688,5
Fellows 13,8 1,2 0,0 15,0
Artsen in opleiding tot gynaecologie (AIOS) 127,6 145,3 0,0 273,0
Artsen niet in opleiding (ANIOS) 27,2 146,3 26,2 199,7
Fertiliteits / IVF-artsen 27,1 26,0 7,9 61,0
Echografisten / biometristen 18,2 51,0 24,2 93,5
1e lijns Verloskundigen 19,5 12,2 2,4 34,1
2e lijns Verloskundigen 47,0 88,3 174,8 310,0
Nurse practitioners 2,8 6,6 5,6 15,0
Physician assistants 0,9 0,0 0,0 0,9
  
Totaal 426,5 759,9 504,3 1690,7

 
 
Als het aantal FTE van de verschillende beroepsgroepen wordt afgezet tegen het aantal 
FTE van de gynaecologen, dan is te zien dat er gemiddeld 1,46 FTE aan ondersteuning is 
per FTE gynaecoloog. In de academische ziekenhuizen is dit echter bijna 2 FTE, terwijl 
het in de niet-opleidingsziekenhuizen minder dan 1 FTE is. 
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In de academische en opleidingsziekenhuizen is een belangrijk deel van de ondersteuning 
uiteraard afkomstig van artsen in opleiding tot gynaecoloog. In de niet-
opleidingsziekenhuizen zijn de verloskundigen daarentegen de belangrijkste ondersteu-
ners.  
 
Tabel 5.10: Huidige aantal FTE ondersteuning per FTE gynaecoloog naar werkveld en 

beroepsgroep in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Fellows 0,10 0,00 0,00 0,02
Artsen in opleiding tot gynaecoloog (AIOS) 0,90 0,51 0,00 0,40
Artsen niet in opleiding (ANIOS) 0,19 0,52 0,10 0,29
Fertiliteits / IVF-artsen 0,19 0,09 0,03 0,09
Echografisten / biometristen 0,13 0,18 0,09 0,14
1e lijns Verloskundigen 0,14 0,04 0,01 0,05
2e lijns Verloskundigen 0,33 0,31 0,66 0,45
Nurse practitioners 0,02 0,02 0,02 0,02
Physician assistants 0,01 0,00 0,00 0,00
  
Totaal 1,99 1,69 0,92 1,46

 
 
Aan de afdelingen is gevraagd aan te geven wat de ideale samenstelling is van de afde-
ling. Het aantal FTE van alle beroepsgroepen samen zou daarbij groeien van 1690,7 FTE 
naar 1949,4 FTE. 
 
Tabel 5.11: Gewenste aantal FTE naar werkveld en beroepsgroep in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecologen (excl. Fellows) 149,0 295,5 273,7 718,2
Fellows 21,3 7,2 0,0 28,5
Artsen in opleiding tot gynaecologie (AIOS) 131,7 160,6 2,4 294,7
Artsen niet in opleiding (ANIOS) 26,0 126,7 28,0 180,8
Fertiliteits / IVF-artsen 28,1 28,8 14,8 71,7
Echografisten / biometristen 19,9 70,2 43,7 133,8
1e lijns Verloskundigen 19,5 12,2 3,5 35,3
2e lijns Verloskundigen 57,6 135,0 243,6 436,2
Nurse practitioners 5,8 24,5 11,0 41,2
Physician assistants 4,9 3,0 1,3 9,1
  
Totaal 463,8 863,7 621,9 1949,4

 
 
De gewenste uitbreiding komt neer op een toename van 15% in het aantal FTE van de 
diverse beroepsgroepen. Voor het aantal FTE van gynaecologen (exclusief de fellows), 
komt de gewenste uitbreiding overigens uit op 4%. Relatief zou het aantal FTE van fel-
lows, nurse practitioners en physician assistants het sterkst groeien. Maar het huidige 
aantal FTE van deze groepen is niet erg groot. De impact van de gewenste uitbreiding 
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met 43% van de echografisten/biometristen en van 41% voor de 2e lijns verloskundigen is 
in feite veel belangrijker. 
 
Tabel 5.12: Gewenste verandering in aantal FTE naar werkveld en beroepsgroep in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Gynaecologen (excl. Fellows) 5% 4% 4% 4%
Fellows 54% 500% x 90%
Artsen in opleiding tot gynaecologie (AIOS) 3% 10% x 8%
Artsen niet in opleiding (ANIOS) -4% -13% 7% -9%
Fertiliteits / IVF-artsen 4% 11% 87% 17%
Echografisten / biometristen 9% 38% 80% 43%
1e lijns Verloskundigen 0% 0% 50% 3%
2e lijns Verloskundigen 23% 53% 39% 41%
Nurse practitioners 109% 269% 96% 175%
Physician assistants 455% x x 938%
  
Totaal 9% 14% 23% 15%

 
 
Als de gewenste uitbreiding gerealiseerd wordt, dan zou dat betekenen dat de hoeveelheid 
ondersteuning per FTE gynaecoloog zou stijgen van 1,46 naar 1,71. Vooral in de niet-
opleidingsziekenhuizen zou de ondersteuning fors toenemen, namelijk van 0,92 FTE naar 
1,27. Dat komt neer op een relatieve toename van 39%. In de academische ziekenhuizen 
zou de ondersteuning met maar 6% toenemen, van 1,99 FTE naar 2,11 FTE. De oplei-
dingsziekenhuizen nemen hierbij een tussenpositie in, met een relatieve stijging van de 
ondersteuning met 14% van 1,69 FTE naar 1,92 FTE. 
 
Tabel 5.13: Gewenste aantal FTE ondersteuning per FTE gynaecoloog naar werkveld en 

beroepsgroep in 2006 
 Academ.

zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Fellows 0,14 0,02 0,00 0,04
Artsen in opleiding tot gynaecoloog (AIOS) 0,88 0,54 0,01 0,41
Artsen niet in opleiding (ANIOS) 0,17 0,43 0,10 0,25
Fertiliteits / IVF-artsen 0,19 0,10 0,05 0,10
Echografisten / biometristen 0,13 0,24 0,16 0,19
1e lijns Verloskundigen 0,13 0,04 0,01 0,05
2e lijns Verloskundigen 0,39 0,46 0,89 0,61
Nurse practitioners 0,04 0,08 0,04 0,06
Physician assistants 0,03 0,01 0,00 0,01
  
Totaal 2,11 1,92 1,27 1,71
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5.4 Verwachtingen over taakverschuivingen 

Een groot deel van de afdelingen (45 van de 101) verwacht dat een deel van de taken van 
de gynaecologen in de toekomst afgestaan gaan worden aan 2e lijnsverloskundigen. Ook 
de nurse practitioners worden vaak genoemd als beroepsgroep waar gynaecologen taken 
aan zullen gaan afstaan (namelijk door 36 van de 101 afdelingen). Een wat kleiner aantal 
afdelingen (rond de 15) ziet verpleegkundigen, physician assistants, ziekenhuisartsen, 
fertiliteits/IVF-artsen en SEH-artsen als beroepsgroepen waar eventueel taken aan kunnen 
worden overgedragen door gynaecologen. Huisartsen en 1e lijnsverloskundigen worden 
door respectievelijk 14 en 9 afdelingen gezien als beroepsgroepen waar taken van worden 
overgenomen door gynaecologen. 
 
Tabel 5.14: Aantal afdelingen naar verwachting over eventuele taakverschuivingen 
 Verwacht dat 

taken worden 
afgestaan 

door gynaeco-
logen

Verwacht dat 
taken worden 

overgenomen 
door gynaeco-

logen

Verwacht 
geen ver-

schuiving van 
taken 

Geen 
uitspraak

Verpleegkundigen 14 0 47 8
Nurse practitioner 36 0 22 17
Physician assistants 14 0 27 21
Huisartsen 1 14 41 9
1e lijns Verloskundigen 3 9 37 13
2e lijns Verloskundigen 45 1 23 13
Ziekenhuisarts / AGNIO 8 2 41 13
Basisspecialist 3 0 38 17
Fertiliteits / IVF-artsen 20 1 37 9
SEH-artsen 8 0 37 13

 
 
Van alle afdelingen zijn er 7 die het gevoel hebben dat eventuele taakverschuivingen een 
neerwaarts invloed kunnen hebben op het aantal gynaecologen dat nodig is. Het overgrote 
deel denkt echter dat er weliswaar verschuivingen in taken zullen komen, maar dat dat 
geen invloed heeft op de benodigde aantallen gynaecologen. 
 
 

5.5 Mening over aantal gynaecologen in eigen regio 

Een groot deel van de afdelingen is van mening dat het aantal gynaecologen in de eigen 
regio ongeveer goed is. Een zeer beperkt aantal afdelingen (5) vindt dat er in de eigen 
regio te veel gynaecologen werkzaam zijn. Een eveneens beperkt aantal afdelingen is juist 
van mening dat er te weinig gynaecologen in de eigen regio zijn.  
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Tabel 5.15: Aantal afdelingen naar werkveld en mening over het aantal gynaecologen in 
de eigen regio 

 Academ.
zieken-
huizen

Opleid.-
zieken-
huizen

Niet-opl.- 
zieken- 
huizen Totaal

Er zijn te weinig gynaecologen 1 2 4 7
Het aantal is ongeveer goed 7 24 43 74
Er zijn te veel gynaecologen 0 4 1 5
Geen mening 1 5 8 15
  
Totaal 9 36 56 101

 
 

5.6 Samenvatting 

De 9 academische afdelingen hebben gemiddeld 17,4 FTE aan gynaecologen. In de 36 
gynaecologische afdelingen met een opleidingserkenning is het gemiddeld aantal forma-
tieplaatsen 7,9. De 56 afdelingen in niet-opleidingsziekenhuizen hebben gemiddeld 4,7 
formatieplaatsen. 
Veel afdelingen hebben in de afgelopen jaren wel een of meer vacatures gehad. Vrijwel 
altijd is het gelukt om deze vacatures te vervullen. Afdelingen die op dit moment vacatu-
res hebben, verwachten deze meestal ook op korte termijn te kunnen vervullen. Tien afde-
lingen zijn daarentegen somber over het kunnen vervullen van toekomstige vacatures en 
dat zijn vooral afdelingen in niet-opleidingsziekenhuizen. 
Naast 689 FTE aan formatieplaatsen voor gynaecologen (exclusief 15 FTE voor fellows), 
zijn er onder andere nog 273 FTE aan formatieplaatsen voor gynaecologen in opleiding, 
200 FTE voor artsen niet in opleiding, 344 FTE voor verloskundigen, 94 FTE voor echo-
grafisten/biometristen en 61 FTE voor fertiliteits/IVF-artsen. Het aantal FTE voor Nurse 
Practitioners bedraagt 15 en voor Physician Assistants 1. 
Als het aantal FTE van de verschillende beroepsgroepen wordt afgezet tegen het aantal 
FTE van de gynaecologen, dan blijkt dat er 1,46 FTE aan ondersteuning is per FTE gy-
naecoloog. In de academische ziekenhuizen is er overigens bijna 2 FTE ondersteuning per 
FTE gynaecoloog, terwijl het in de niet-opleidingsziekenhuizen minder dan 1 FTE is. 
In de academische en opleidingsziekenhuizen is een belangrijk deel van de ondersteuning 
uiteraard afkomstig van artsen in opleiding tot gynaecoloog. In de niet-opleidings-
ziekenhuizen zijn de verloskundigen daarentegen de belangrijkste ondersteuners.  
De ideale samenstelling van de afdeling, zoals opgegeven in de afdelingsvragenlijsten, 
levert meestal op dat men eventueel iets meer FTE van gynaecologen zou willen hebben 
(gemiddeld 4% uitbreiding), maar vooral dat men meer 2e lijnsverloskundigen en echo-
grafisten/biometristen zou willen hebben (gemiddeld iets meer dan 40% uitbreiding). 
Men zou relatief ook veel meer Nurse Practitioners (41 FTE in plaats van 15 FTE) en 
Physican Assistants (9 FTE in plaats van 1 FTE) willen hebben. Bij de ideale samenstel-
ling zou de ondersteuning per gynaecoloog groeien van 1,46 FTE naar 1,71 FTE.  
Veel afdelingen zijn van mening dat in de toekomst taken van gynaecologen afgestoten 
gaan worden aan andere beroepsgroepen en dan vooral aan 2e lijnsverloskundigen en 
nurse practitioners. Van alle afdelingen zijn er 7 die het gevoel hebben dat eventuele taak-
verschuivingen een neerwaarts invloed kunnen hebben op het aantal gynaecologen dat 
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nodig is. Het overgrote deel denkt echter dat er weliswaar verschuivingen in taken zullen 
komen, maar dat dat geen invloed heeft op de benodigde aantallen gynaecologen. Kenne-
lijk verwacht men eerder een kwaliteitsverbetering door het inzetten van anderen dan 
substitutie. 
Een groot deel van de afdelingen is van mening dat het aantal gynaecologen in de eigen 
regio ongeveer goed is. Een zeer beperkt aantal afdelingen (5) vindt dat er in de eigen 
regio te veel gynaecologen werkzaam zijn. Een eveneens beperkt aantal afdelingen is juist 
van mening dat er te weinig gynaecologen in de eigen regio zijn.  
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6 Marginale toetsing van de raming door het Capaciteitsor-
gaan 
 
 
 
Het Capaciteitsorgaan heeft in haar Capaciteitsplan 2005 een instroom geadviseerd van 
maximaal 46 nieuwe assistenten per jaar vanaf 2006. Daarmee kan volgens het Capaci-
teitsorgaan in 2020 evenwicht bereikt worden tussen vraag en aanbod in de gynaecologie. 
Voor evenwicht in 2016 zou er volgens het Capaciteitsorgaan overigens een instroom van 
slechts 30 nodig zijn in de jaren 2006-2009. Daarna zou de instroom dan echter weer 
flink omhoog moeten, namelijk naar 62 per jaar voor de periode 2010-2014. Vandaar dat 
door het Capaciteitsorgaan gekozen is om vanaf nu meteen voor de wat langere termijn te 
plannen. 
 
 

6.1 Vraagontwikkelingen 

Omdat de huidige studie bedoeld is als marginale toetsing van de ramingen van het Capa-
citeitsorgaan, wordt hieronder eerst vermeld wat de verwachtingen zijn over de ontwikke-
ling van de gynaecologische zorgvraag zoals beschreven in het “Capaciteitsplan 2005” 
van het Capaciteitsorgaan. 
 
Het Capaciteitsorgaan is in haar raming op de eerste plaats uitgegaan van een schatting 
dat er in het jaar 2005 sprake was van 2% onvervulde vraag voor gynaecologie. Dat bete-
kent dat er in 2005 eigenlijk al 2% meer zorggebruik zou moeten zijn en dus ook een 2% 
groter aanbod van gynaecologen. Die schatting is gebaseerd op een algemene schatting 
voor alle medische specialismen. Voor de toekomst wordt er in de raming vanuit gegaan 
dat die 2% onvervulde vraag later alsnog vervuld moet worden. 
Op de tweede plaats is het Capaciteitsorgaan uitgegaan van een toekomstige ontwikkeling 
in de gynaecologische zorgvraag als gevolg van demografische veranderingen in de be-
volking. Daarbij is vastgesteld dat de leeftijdsverdeling van de gynaecologische patiënten 
dusdanig is dat het gecombineerde effect van de vergrijzing en de ontgroening van de 
bevolking voor de periode 2005-2016 zal leiden tot een kleine daling in de zorgvraag van 
-1% en dat er voor de periode 2005-2020 een nulgroei verwacht mag worden. 
Op de derde plaats is door het Capaciteitsorgaan uitgegaan van een extra groei per jaar op 
basis van niet-demografische ontwikkelingen. Op basis van een afweging over het moge-
lijke effect van bijvoorbeeld sociaal-culturele en epidemiologische ontwikkelingen, wordt 
geschat dat er per jaar 0,8% extra groei zal zijn in de gynaecologische zorgvraag. Voor de 
periode 2005-2016 komt dat neer op een extra stijging van 9%. Voor 2005-2020 gaat het 
dan om 12%. 
Inclusief de onvervulde vraag en de demografische ontwikkelingen wordt er door het 
Capaciteitsorgaan voor de periode 2005-2016 een groei van 10% verwacht. Voor de peri-
ode 2005-2020 wordt een groei van 14% verwacht. Dat komt neer op 1% groei per jaar 
voor alle drie de factoren samen. 
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Op basis van de gegevens die in deze monitor zijn verzameld, kan het volgende gezegd 
worden over de ontwikkeling in de gynaecologische zorgvraag. 
Het aantal nieuwe patiënten is tussen 2001 en 2005 met ongeveer 9% gestegen en het 
aantal opgenomen patiënten met ongeveer 15%, waarbij de groei vooral is opgetreden bij 
de dagopnamen. Het aantal herhaalconsulten en het aantal bevallingen is daarentegen 
constant gebleven. Het aantal verpleegdagen is zelfs gedaald met 6%. In principe werd op 
basis van demografische ontwikkelingen een nulgroei of zelfs een kleine daling in het 
aantal patiënten voor de periode 2001-2005 verwacht. Het aantal nieuwe en het aantal 
opgenomen patiënten is dus kennelijk door niet-demografische ontwikkelingen toch gaan 
stijgen.  
Ook in de tijd per patiënt lijkt er tussen 2001 en 2005 een groei te zijn geweest. Voor de 
tijd per eerste consult én de tijd per herhaalconsult lijkt er namelijk nu grofweg 10% meer 
tijd te worden besteed dan in 2001 het geval was. 
Het totale zorggebruik in uren, is tussen 2001 en 2005 waarschijnlijk met 8% toegeno-
men. Daarbij is rekening gehouden met de aantallen patiëntcontacten en de tijd per type 
patiëntcontact. De groei van 8% komt overeen met een groei per jaar van bijna 2%. Dat is 
dus beduidend groter dan de groei van 1% per jaar die door het Capaciteitsorgaan voor de 
komende jaren wordt verwacht. Als het Capaciteitsorgaan gerekend zou hebben met 2% 
groei per jaar, dan zou de benodigde instroom minstens 20 per jaar hoger zijn. Het Capa-
citeitsorgaan gaat onder andere uit van een scenario waarbij per jaar 46 nieuwe assisten-
ten aan de opleiding voor gynaecologie moeten beginnen om in 2020 evenwicht te heb-
ben tussen vraag en aanbod. Maar als de extra groei in de zorgvraag per jaar 1% hoger 
wordt ingeschat, dan wordt de benodigde instroom 66 per jaar in plaats van 46. Andersom 
geldt overigens ook dat als de extra groei in de zorgvraag niet optreedt (en dus 0% wordt 
in plaats van 1% extra groei per jaar), dat de benodigde instroom dan 20 lager komt te 
liggen. Deze wordt dan namelijk 26 per jaar in plaats van 46 per jaar. 
Voor het bereiken van evenwicht op de iets kortere termijn, namelijk in 2016, zijn de 
effecten van een iets grotere of kleinere groei in de zorgvraag nog wat groter. De beno-
digde instroom in de opleiding wordt dan namelijk 27 personen groter of kleiner in plaats 
van een 20 personen grotere of kleinere instroom. Voor het scenario van het Capaciteits-
orgaan waarbij er voor evenwicht in 2016 vanaf nu 30 nieuwe assistenten per jaar opge-
leid moeten worden, zou een 1% hogere groei in de zorgvraag per jaar betekenen dat de 
benodigde instroom dan 57 per jaar wordt. Voor een 1% lagere groei (en dus 0% groei 
per jaar) zou een instroom van 3 per jaar vanaf nu voldoende zijn. 
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Tabel 6.1: Effect op de benodigde instroom in de opleiding van aannames over de niet-
demografisch bepaalde vraagontwikkeling 

 Benodigde 
instroom 

vanaf 2006 
tot en met 
2009 voor 

evenwicht in 
2016 

Benodigde 
instroom 

vanaf 2006 
tot en met 
2013 voor 

evenwicht in 
2020

Uitkomsten van “ATV+variant” (met verder alle parameters conform Capaciteitsorgaan): 
- bij 0% groei per jaar (bij handhaving huidige zorgvraag) 3 26
- bij 1% groei per jaar (conform aanname Capaciteitsorgaan) 30 46
- bij 2% groei per jaar (conform ontwikkeling laatste 4 jaar) 57 66

 
 
Het feit dat veel afdelingen van mening zijn dat het huidige aantal gynaecologen in hun 
regio goed is, ondersteunt overigens de “bescheiden” schatting van 2% onvervulde vraag 
van het Capaciteitsorgaan. Gevraagd naar de ideale samenstelling van hun afdeling blijkt 
dat het aantal FTE van gynaecologen 4% groter zou worden als alle wensen zouden wor-
den vervuld. Ook dat wijst niet op een grote onvervulde vraag.  
 
 

6.2 Aanbodontwikkelingen 

Ook voor de aanbodontwikkelingen wordt in het kader van deze “marginale toetsing” 
eerst ingegaan op hetgeen daaromtrent door het Capaciteitsorgaan wordt verondersteld.  
 
Het Capaciteitsorgaan is uitgegaan van een aantal van 795 werkzame gynaecologen in 
2005, waarvan 34% vrouw. Voor de toekomst wordt uitgegaan van een uitstroom van 
ongeveer 28 per jaar uit deze groep van 795 werkzame gynaecologen. Bij de instroom 
wordt rekening gehouden met het aantal gynaecologen dat volgens de MSRC reeds in 
opleiding was per 1-1-2005 (286) en gedurende het jaar 2005 inmiddels ook nog in oplei-
ding was gekomen (39). Van degenen die met de opleiding starten, wordt een “intern 
rendement” van 93% verwacht. Deze schatting is gebaseerd op het gemiddelde aandeel 
assistenten van de laatste jaren dat na verloop van tijd als specialist wordt erkend. Gynae-
cologen in opleiding wijken daarbij niet af van alle medisch specialisten in opleiding. 
Verder wordt rekening gehouden met het feit dat van degenen die als specialist worden 
erkend, niet iedereen gaat werken als zodanig (bijvoorbeeld door vertrek naar het buiten-
land) of eventueel binnen enkele jaren iets anders gaat doen (bijvoorbeeld manager wor-
den). Op de wat kortere termijn (na 1-5 jaar) wordt een “extern rendement” van ongeveer 
95% verwacht. Voor de iets langere termijn (na 10-15 jaar) wordt verwacht dat dan nog 
ongeveer 90% werkzaam zal zijn. 
Per man is uitgegaan van 0,93 FTE en per vrouw van 0,87 FTE. Het aantal FTE in 2005 
komt daarmee uit op 723. Voor de toekomst wordt het aantal FTE per man en vrouw in 
principe constant gehouden door het Capaciteitsorgaan. Er wordt dus wel rekening ge-
houden met een toename van het deeltijdwerken door de toename van het aandeel vrou-
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wen, maar er wordt dus geen rekening gehouden met het eventueel meer in deeltijd gaan 
werken door mannen. 
Er is door het Capaciteitsorgaan wel nog een aparte factor geïntroduceerd die de verande-
ring in de arbeidstijd per FTE weergeeft. Het Capaciteitsorgaan houdt rekening met een 
gestage daling van de arbeidstijd van een 0,5% per jaar. Over de gehele periode 2005-
2016 is dat dus 5,5% en voor de periode 2005-2020 dus 7,5%. 
Voorts houdt het Capaciteitsorgaan nog rekening met een aantal andere aanbodfactoren. 
Zo wordt rekening gehouden met het aandeel vrouwen in de opleiding. Ook wordt bij-
voorbeeld op basis van MSRC-gegevens over 2003 en 2004 rekening gehouden met een 
instroom van 5 gynaecologen per jaar die in het buitenland zijn opgeleid, waarvan ver-
wacht wordt dat daarvan 80% ook daadwerkelijk in Nederland als gynaecoloog zal gaan 
werken. 
 
Op basis van de monitor kan geconcludeerd worden dat er in 2006 in totaal 783 werkza-
me gynaecologen zijn. Het aantal van 795 in 2005 zoals door het Capaciteitsorgaan ge-
bruikt, lijkt dus iets te hoog ingeschat. Als voor 2005 niet was uitgegaan van 795, maar 
bijvoorbeeld van 775 gynaecologen, dan zou de benodigde instroom daardoor kleiner 
worden, zij het slechts marginaal. Het effect is namelijk -2 of -3 per jaar.  
Voor mannen is het gemiddelde aantal FTE 0,94 FTE gebleken, wat aardig overeenkomt 
met het Capaciteitsorgaan, die uitging van 0,93 FTE. Voor vrouwen is het aantal FTE 
echter wat lager dan volgens het Capaciteitsorgaan, namelijk 0,83 FTE in plaats van 0,87 
FTE. De instroom wordt daardoor juist (marginaal) groter: +1 of +2 per jaar.  
Het effect van het iets lagere aantal werkzame gynaecologen en het iets grotere verschil 
tussen het aantal FTE van mannen en vrouwen is toevallig in dezelfde orde van grootte. 
Daarom verandert de totaal benodigde instroom vrijwel niet als zowel het aantal werkza-
me gynaecologen als het aantal FTE per gynaecoloog wordt bijgesteld. 
 
De verwachte uitstroom in de komende jaren wordt op basis van deze monitor geschat op 
34 per jaar in plaats van 28. De omvang van de uitstroom heeft een vrij groot direct effect 
op de benodigde instroom, vooral voor de korte termijn. Voor de korte termijn (de in-
stroom tot en met 2009, gericht op evenwicht in 2016) zou de instroom van 30 naar 53 
per jaar moeten gaan. Voor de langere termijn (de instroom tot en met 2013, gericht op 
evenwicht in 2020) gaat de benodigde instroom van 46 naar 54. 
 
Tabel 6.2: Effect op de benodigde instroom in de opleiding van aannames over de uit-

stroom uit de beroepsgroep 
 Benodigde 

instroom 
vanaf 2006 
tot en met 
2009 voor 

evenwicht in 
2016 

Benodigde 
instroom 

vanaf 2006 
tot en met 
2013 voor 

evenwicht in 
2020

Uitkomsten van “ATV+variant” (met verder alle parameters conform Capaciteitsorgaan): 
- bij uitstroom van 28 per jaar (conform Capaciteitsorgaan) 30 46
- bij uitstroom van 34 per jaar (conform deze monitor) 53 54
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6.3 Conclusie 

Er zijn een aantal factoren gevonden die de benodigde instroom hoger doen uitvallen dan 
de 46 per jaar die het Capaciteitsorgaan heeft geadviseerd, namelijk 53 of 54. Er zijn te-
gelijkertijd vrijwel geen factoren gevonden die de benodigde instroom lager doen uitval-
len. 
Door het Capaciteitsorgaan moest voor de omvang van het huidige aanbod én de daaruit 
te verwachten uitstroom noodgedwongen gewerkt worden met gegevens die afkomstig 
waren van een beperkt aantal respondenten. Door toevalsfluctuaties kunnen daaruit per 
ongeluk zowel te hoge als te lage waarden voortvloeien. Voor met name de uitstroom van 
de vrouwen, lijkt er sprake te zijn van een duidelijk te lage uitstroomverwachting. Het 
lijkt verstandig om alsnog met een hogere uitstroom te gaan rekenen. Dat verhoogt de 
benodigde instroom met ongeveer 8 per jaar. 
De benodigde instroom blijkt verder sterk afhankelijk te zijn van de ontwikkeling in de 
zorgvraag. Door het Capaciteitsorgaan is verondersteld dat er, bovenop het effect van het 
straks alsnog willen voldoen aan de huidige onvervulde vraag en het effect van de te ver-
wachten demografische ontwikkelingen, nog een extra groei van 1% per jaar zal komen 
in de zorgvraag. In de afgelopen paar jaar lijkt er sprake te zijn geweest van 2% extra 
groei per jaar. Als die ontwikkeling gehandhaafd blijft, dan stijgt de benodigde instroom 
met minstens 20 per jaar. Maar als de zorgvraag niet met 1% per jaar gaat groeien, maar 
juist constant blijft, dan kan de instroom met 20 per jaar verlaagd worden.  
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Bijlage I: Uitstroomprognose 
 
 
Voor de verwachting over de uitstroom op zowel de wat kortere als de langere termijn 
kan gebruik gemaakt worden van gegevens over de verhouding tussen het aantal erkende 
en werkzame gynaecologen naar leeftijd en geslacht. Hierover wordt in deze bijlage ge-
rapporteerd. Daarbij wordt eerst nagegaan hoeveel gynaecologen momenteel eventueel 
zouden kunnen werken in Nederland (omdat ze hier ooit erkend zijn als gynaecoloog), 
hoeveel gynaecologen nu nog steeds erkend zijn (en dus formeel nog steeds zouden mo-
gen werken als gynaecoloog) en hoeveel er feitelijk werkzaam blijken te zijn. Dat wordt 
eerst voor de mannen gedaan. Verderop in deze bijlage wordt de beroepsdeelname van de 
vrouwen besproken. 
 
Huidige beroepsdeelname van de mannen 
In Tabel I.3 is onder andere te zien dat er 34 mannen zijn met een leeftijd tot 40 jaar die 
tot aan het jaar 2006 ooit erkend zijn als gynaecoloog door de MSRC. Daarvan waren er 
per 1-1-2006 nog steeds 33 erkend. Kennelijk is dus 1 mannelijke gynaecoloog inmiddels 
niet meer erkend. Verder is gebleken dat alle 33 nu nog erkende gynaecologen ook daad-
werkelijk werkzaam waren als gynaecoloog in Nederland. Van alle mannen die ooit er-
kend zijn als gynaecoloog is dus 97% ook feitelijk werkzaam als gynaecoloog.  
Voor de groep mannen van 40-44 jaar blijkt het aandeel ooit erkende mannen dat nu nog 
werkzaam is, 95% te zijn, wat dus iets lager is dan de 97% die voor de leeftijdsgroep van 
onder de 40 jaar is vastgesteld. De mannen van 45-49 jaar laten weer een iets kleiner aan-
deel zien dat nu nog actief is, namelijk 92%. Voor de volgende leeftijdsgroep, die van 50-
54 jaar, is er een grotere sprong te zien in het aandeel dat nog steeds actief is. In deze 
leeftijdgroep is namelijk nog maar 84% actief. Van de ooit erkende gynaecologen met 
een huidige leeftijd van 55 tot en met 59 jaar, is momenteel nog 74% daadwerkelijk ac-
tief. De leeftijdsgroep van 60-64 jaar laat, uiteraard, wederom een lager aandeel nog 
steeds actieve gynaecologen zien: in deze leeftijdsgroep is 44% nog steeds actief. Ten-
slotte blijkt voor de groep gynaecologen van 65-69 jaar dat nog een beperkt aandeel van 
9% actief is. 
 
 
Tabel I.3: Aantal en aandeel erkende en werkzame mannelijke gynaecologen in 2006 
Leeftijd op 
1-1-2006 

Ooit 
erkend 

als 
gynae-
coloog 

Nu
erkend 

als
gynae-
coloog

Nu
werkzaam 

als
gynae-
coloog

Nu
erkend

tov.
ooit

erkend

Nu 
werkzaam 

tov. 
ooit 

erkend 

Nu 
werkzaam 

tov. 
nu 

erkend 
< 40 jaar 34 33 33 97% 97% 100% 
40-44 jaar 79 76 75 96% 95% 99% 
45-49 jaar 90 87 83 97% 92% 95% 
50-54 jaar 121 113 102 93% 84% 90% 
55-59 jaar 171 154 126 90% 74% 82% 
60-64 jaar 153 107 67 70% 44% 63% 
65-69 jaar 87 33 8 38% 9% 24% 
    
Totaal 735 603 494 82% 67% 82% 
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De vraag is nu onder andere hoeveel van de 33 nu nog werkzame gynaecologen van on-
der de 40 jaar ook nog zullen werken over 5, 10 of 15 jaar. Daartoe kan gekeken worden 
naar de beroepsdeelname in de oudere leeftijdsgroepen. Maar er moet tevens gekeken 
worden naar wat de stand van zaken was in die oudere leeftijdsgroep 5 jaar eerder. Op die 
manier kan zowel naar leeftijds- als cohorteffecten gekeken worden. Daarom is in Tabel 
I.4 de beroepsdeelname voor het jaar 2001 weergegeven. 
 
Beroepsdeelname van de mannen in 2001 
De gegevens van Tabel I.4 over de beroepsdeelname van de mannelijke gynaecologen 
voor het jaar 2001, zijn op een zelfde manier tot stand gekomen als de gegevens uit Tabel 
I.3. Het gaat dus opnieuw om een vergelijking van het aantal “ooit” erkende gynaecolo-
gen, het aantal “nu” nog steeds erkende gynaecologen en het aantal “nu” werkzame gy-
naecologen. Daarbij is dit keer echter 1-1-2001 als peildatum genomen.  
 
 
Tabel I.4: Aantal en aandeel erkende en werkzame mannelijke gynaecologen in 2001 
Leeftijd op 
1-1-2001 

Ooit 
erkend 

als 
gynae-
coloog 

Nu
erkend 

als
gynae-
coloog

Nu
werkzaam 

als
gynae-
coloog

Nu
erkend

tov.
ooit

erkend

Nu 
werkzaam 

tov. 
ooit 

erkend 

Nu 
werkzaam 

tov. 
nu 

erkend 
< 40 jaar 39 39 37 100% 95% 95% 
40-44 jaar 86 85 80 99% 93% 94% 
45-49 jaar 113 110 102 97% 90% 93% 
50-54 jaar 168 160 125 95% 74% 78% 
55-59 jaar 153 134 105 88% 69% 78% 
60-64 jaar 87 63 40 72% 46% 63% 
65-69 jaar 66 26 3 39% 5% 12% 
    
Totaal 712 617 492 87% 69% 80% 

 
 
De absolute aantallen die in Tabel I.4 vermeld staan in de kolom “ooit erkend”, kunnen 
per leeftijdsgroep vergeleken worden met de 5 jaar oudere leeftijdsgroep uit Tabel I.3. 
Het aantal van 153 ooit erkende gynaecologen van 55-59 jaar uit Tabel I.4 is bijvoorbeeld 
precies gelijk aan het aantal 153 ooit erkende gynaecologen van 60-64 jaar uit Tabel I.3. 
Het gaat ook om precies dezelfde personen. Maar voor de leeftijdsgroep van 50-54 jaar 
uit 2001 en dus van 55-59 jaar uit 2006 blijkt dat er kennelijk nog 3 mensen voor het eerst 
zijn erkend ná 1-1-2001, want in 2001 omvatte deze 168 personen en in 2006 was dit 
opgelopen tot 171 personen. Afgezien van die 3 extra gynaecologen gaat het dus verder 
wel om dezelfde personen. Bij de leeftijdsgroep van 45-49 jaar uit 2001 en 50-54 jaar uit 
2006 lijkt de instroom wat groter te zijn geweest. Er was namelijk sprake van een toena-
me van 113 naar 121 personen. Die instroom is ook groot als het vergeleken wordt met de 
instroom in de groep die in 2001 40-44 jaar was en in 2006 dus 45-49 jaar was. Daar is de 
toename beperkt gebleven tot 4 personen. Voor de jongste leeftijdsgroep van 2001 is de 
instroom uiteraard groot geweest. Het aantal mannen dat nog geen 40 was in 2001, be-
droeg 39. In 2006 zijn er vervolgens 79 personen gevonden met een leeftijd van 40-44 
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jaar. De omvang van die groep is dus verdubbeld. Tenslotte bestaat de groep van onder de 
40 jaar uit 2006 geheel uit personen die in 2001 nog niet erkend waren. 
 
De verschillende percentages zijn grofweg vergelijkbaar met die van 1-1-2006. Van de 
jongere groepen blijkt het grootste deel nog steeds erkend én werkzaam, terwijl er voor de 
oudere groepen te zien is dat een steeds substantiëler deel niet meer erkend is en, of liever 
gezegd vooral, niet meer werkzaam is. Per leeftijdsgroep zijn daarbij nog wel subtiele 
verschillen te zien tussen de situatie in 2001 en die van 2006, zoals ook blijkt uit Figuur 
I.1. Voor de mannen tot 40 jaar is voor 2001 geconstateerd dat 95% werkzaam was, ter-
wijl dit in 2006 97% was. Ook voor de groep van 40-44 jaar en die van 45-49 jaar is in 
2006 een iets hoger aandeel werkzame gynaecologen te zien dan in 2001. Voor de leef-
tijdsgroepen van 50-54 en 55-59 jaar is het verschil zelfs wat substantiëler. 
 
 
Figuur I.1: Aandeel nu werkzame mannelijke gynaecologen ten opzichte van het aantal 

ooit erkende mannen naar leeftijd in 2001 en 2006 

 
 
Prognose van de beroepsdeelname van de mannen 
Voor de mannen die nu onder de 40 jaar zijn en die nu een beroepsdeelname van 97% 
hebben, zou verwacht mogen worden dat zij over 5 jaar wederom een beroepsdeelname 
zullen hebben van 97%. Het aandeel actieve gynaecologen in de leeftijdsgroep van 40-44 
jaar is nu immers ook nog steeds gelijk aan het aandeel actieve gynaecologen in de leef-
tijdsgroep van onder de 40 jaar van 5 jaar eerder.  
Voor de mannen die nu 40-44 jaar zijn en die nu een beroepsdeelname van 95% hebben, 
zou verwacht mogen worden dat zij over 5 jaar een beroepsdeelname hebben van 94%. 
Voor degenen die nu 45-49 jaar zijn is namelijk gebleken dat zij nu nog voor 92% actief 
zijn bij een beroepsdeelname van 93% 5 jaar eerder. Van het voorafgaande cohort is dus 
92/93-ste na 5 jaar nog steeds actief. Voor het huidige cohort wordt daarom verwacht dat 
daarvan over 5 jaar nog steeds 95*92/93-ste actief zal zijn en dat is 94%. 
Het verschil tussen de 95% beroepsdeelname van dit moment en de 94% beroepsdeelna-
me voor over 5 jaar, geeft de uitstroom die verwacht mag worden. De uitstroom die over 
10 jaar verwacht mag worden, moet vervolgens afgeleid worden van de groep die nu 45-
49 jaar oud is. Dat is tevens de groep waarvoor naar gekeken moet worden om te schatten 
welk deel van huidige groep van 40-44 jaar nog werkzaam zal zijn over 5 jaar. 
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Het resultaat van deze operatie is dat de huidige groep van 494 werkzame gynaecologen, 
over 5 jaar zal zijn gedaald naar een groep van 380 werkzame gynaecologen. De uit-
stroom is daarmee 114 in 5 jaar (namelijk 494 minus 380) en dus 23 per jaar. In de perio-
de 2011-2016 zal er nog eens sprake zijn van een uitstroom van 120 in 5 jaar (380 minus 
260) en dus 24 per jaar. Daarna zal de uitstroom relatief wat kleiner worden, namelijk 98 
(260 minus 162) en dus 20 per jaar. 
 
 
Tabel I.5: Aantal en aandeel erkende en werkzame mannelijke gynaecologen in 2006, 

2011, 2016 en 2021 
 
 
Huidige beroepsdeelname van de vrouwen 
Vergelijkbaar met de gegevens over de mannelijke gynaecologen, is ook voor de vrouwe-
lijke gynaecologen nagegaan hoeveel er op 1-1-2006 ooit erkend waren, hoeveel er op dat 
moment nog erkend waren én hoeveel er werkzaam waren, naar de leeftijd op 1-1-2006. 
Alhoewel het patroon van de beroepsdeelname voor de vrouwen enigszins lijkt op dat van 
de mannen, zijn er toch ook duidelijk verschillen. Voor bijna elke leeftijdgroep is name-
lijk gebleken dat het aandeel vrouwelijke gynaecologen dat nog steeds actief is als gynae-
coloog in Nederland, steeds wat lager is dan voor de mannen. In de leeftijdsgroep van 40-
44 jaar is bijvoorbeeld gebleken dat van de mannen 95% nog steeds actief is, terwijl dit 
bij de vrouwen 92% is. Voor de groep van 45-49 jaar is het verschil nog wat groter. Bij 
de mannen is voor deze leeftijdsgroep een aandeel van 92% vastgesteld, terwijl dit bij de 
vrouwen 75% blijkt te zijn.  
 
 
Tabel I.6: Aantal en aandeel erkende en werkzame vrouwelijke gynaecologen in 2006 
Leeftijd op 
1-1-2006 

Ooit 
erkend 

als 
gynae-
coloog 

Nu
erkend 

als
gynae-
coloog

Nu
werkzaam 

als
gynae-
coloog

Nu
erkend

tov.
ooit

erkend

Nu 
werkzaam 

tov. 
ooit 

erkend 

Nu 
werkzaam 

tov. 
nu 

erkend 
< 40 jaar 90 90 88 100% 98% 98% 
40-44 jaar 115 114 106 99% 92% 93% 
45-49 jaar 67 62 50 93% 75% 81% 
50-54 jaar 47 43 34 91% 72% 79% 
55-59 jaar 23 17 9 74% 39% 53% 
60-64 jaar 10 5 2 50% 20% 40% 
65-69 jaar 5 0 0 0% 0% x 
    
Totaal 357 331 289 93% 81% 87% 

 
 
Beroepsdeelname van de vrouwen in 2001 
In 2001 waren er 72 werkzame vrouwelijke gynaecologen met een leeftijd onder de 40 
jaar uit een aantal van 75 die ooit erkend waren. Dat geeft een beroepsdeelname van 96%. 
Vergelijking van de absolute aantallen ooit erkende vrouwelijke gynaecologen uit Tabel 
I.6 en Tabel I.7 leert dat er voor de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar in 2001 geen instroom 
meer is geweest tot aan 2006. De omvang van bijvoorbeeld de groep van 50-54 jaar in 
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2001 en die van 55-59 jaar in 2006, is in beide gevallen 23. Voor de leeftijdsgroep van 
45-49 jaar in 2001 en 50-54 jaar in 2006 is de instroom slechts één geweest: de omvang is 
namelijk gestegen van 46 naar 47. Zelfs voor de groep van 40-44 jaar in 2001 en die van 
45-49 jaar in 2006 is de instroom minimaal geweest. Deze groep is namelijk gegroeid van 
64 personen naar 67 personen. Alleen voor de jongste groepen is een aanzienlijke in-
stroom te zien. De groep die in 2001 nog geen 40 jaar was, is in 2006 gegroeid naar een 
groep van 115 personen met een leeftijd van 40-44 jaar. Tenslotte is er nog een nieuw 
cohort van 90 mensen ingestroomd die in 2006 nog geen 40 jaar waren en in 2001 nog 
niet opgeleid waren. 
 
 
Tabel I.7: Aantal en aandeel erkende en werkzame vrouwelijke gynaecologen in 2001 
Leeftijd op 
1-1-2001 

Ooit 
erkend 

als 
gynae-
coloog 

Nu
erkend 

als
gynae-
coloog

Nu
werkzaam 

als
gynae-
coloog

Nu
erkend

tov.
ooit

erkend

Nu 
werkzaam 

tov. 
ooit 

erkend 

Nu 
werkzaam 

tov. 
nu 

erkend 
< 40 jaar 75 75 72 100% 96% 96% 
40-44 jaar 64 64 59 100% 92% 92% 
45-49 jaar 46 43 37 93% 80% 86% 
50-54 jaar 23 19 16 83% 70% 84% 
55-59 jaar 10 8 4 80% 40% 50% 
60-64 jaar 5 2 0 40% 0% 0% 
65-69 jaar 12 0 0 0% 0% x 
    
Totaal 235 211 188 90% 80% 89% 

 
 
Voor de vrouwen is net als voor de mannen te zien dat er in 2001 en 2006 grofweg het-
zelfde patroon is te zien (zie ook Figuur I.2): de beroepsdeelname is het hoogst in de 
jongste groepen en neemt uiteindelijk sterk af met de leeftijd. Het verschil tussen 2001 en 
2006 zit in dit geval vooral bij de groep van 45-49 jaar en die van 60-64 jaar.  
Het verschil met de mannen begint bij de leeftijdsgroep van 45-49 jaar. Bij de vrouwen 
blijkt er een duidelijke daling te zijn in de beroepsdeelname vanaf 45 jaar. Bij de mannen 
is dat pas bij 50 jaar. Voorts blijkt dat er veel vrouwen zijn die rond hun 55-ste stoppen 
en dat er vrijwel geen vrouwen meer werkzaam zijn vanaf hun 60-ste. Bij de mannen is er 
minder duidelijk een afname te zijn van het aandeel dat nog werkt na hun 55-ste. Ook is 
er nog een substantieel deel werkzaam na hun 60-ste. 
 
 
Figuur I.2: Aandeel nu werkzame vrouwelijke gynaecologen ten opzichte van het aantal 

ooit erkende vrouwen naar leeftijd in 2001 en 2006 
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Prognose van de beroepsdeelname van de vrouwen 
Voor de vrouwen is ook gekeken wat er voor de komende 5, 10 of 15 jaar is ter verwach-
ten aan uitstroom. Daartoe is opnieuw gesteld dat de beroepsdeelname van een bepaald 
cohort over 5 jaar gelijk zal zijn aan de huidige beroepsdeelname van een 5 jaar ouder 
cohort. Het totale aantal actieve vrouwelijke gynaecologen van 289 van begin 2006, zal 
daarbij teruglopen met ongeveer 10 per jaar naar 239, daarna met 12 per jaar naar 181, en 
tenslotte met 13 per jaar naar 118. 
 
 
Tabel I.8: Aantal en aandeel erkende en werkzame vrouwelijke gynaecologen in 2006, 

2011, 2016 en 2021 
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