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VOORWOORD

In opdracht van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgoplei-
dingen hebben het Nivel en Prismant studies uitgevoerd naar vraag een aanbod voor de
verschillende medische disciplines. Vervolgens zijn op basis van deze inventarisaties ramin-
gen uitgevoerd omtrent de benodigde instroom in de medische en tandheelkundige vervolg-
opleidingen om in 2010 vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. In dit rapport
worden de uitkomsten van de ramingen gepresenteerd.

Bij de totstandkoming van de rapporten hebben de leden van de verschillende kamers van
het Capaciteitsorgaan een belangrijke rol gespeeld. Dit betreft de Kamer Huisartsen, de
Kamer Medisch Specialisten, de Kamer Sociaal Geneeskundigen, de Kamer Verpleeghuis-
artsen en de Kamer Tandheelkundig Specialisten.

Utrecht, maart 2001
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INLEIDING

In de loop van 1999 is de stichting 'Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige
vervolgopleidingen' opgericht. Het Capaciteitsorgaan beoogt de veldpartijen en de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te informeren over de gewenste instroom in
de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen en stelt daartoe jaarlijks een capaci-
teitsplan op. Het Capaciteitsorgaan bestaat uit een plenair orgaan en vijf kamers, te weten
de kamer huisartsen, de kamer medisch specialisten, de kamer sociaal geneeskundigen, de
kamer verpleeghuisartsen en de kamer tandheelkundig specialisten. In het Capaciteitsor-
gaan dragen de beroepsgroepen, opleidingsinstellingen en zorgverzekeraars gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor een adequate planning van het aantal nieuw op te leiden artsen.

Ter voorbereiding van het capaciteitsplan heeft het Capaciteitsorgaan een aantal onder-
zoekslijnen uitgezet. Eén onderzoekslijn betreft een metastudie, waartoe het IVA is gevraagd
om in samenwerking met Nivel en Prismant een conceptueel ramingmodel te ontwikkelen
voor vraag naar en aanbod van medisch en tandheelkundig specialisten. Dit model vormt het
kader voor de behoefteramingen van het Capaciteitsorgaan (1). Dit model wordt in hoofdstuk
1 van dit rapport beschreven.
De tweede onderzoekslijn omvat een eerste inventarisatie van de vraag naar en het aanbod
van de betreffende beroepsgroepen in 2000 en in 2010. Hiertoe hebben het Nivel en Pris-
mant in opdracht van het capaciteitsorgaan per kamer een inventarisatie uitgevoerd naar de
gegevens die nodig en beschikbaar zijn om per Kamer vraag en aanbod goed in beeld te
brengen. De resultaten hiervan zijn per kamer in een rapportage beschreven (2-6).
De derde onderzoekslijn betreft de ramingen van het aantal op te leiden artsen, zowel per
vervolgopleiding als in de initiële opleiding. Daartoe is in de eerste plaats gebruik gemaakt
van gegevens uit het inventariserende onderzoek. Op basis hiervan worden vraag- en aan-
bodontwikkelingen beschreven. In de tweede plaats is voor te verwachten beleidsmatige
ontwikkelingen gebruik gemaakt van expert-opinions. Daarbij hebben de leden van de ve r-
schillende kamers een belangrijke rol gespeeld. De uitkomsten van de raming worden in
deze rapportage besproken.
Op basis van bovengenoemde onderzoeksrapportages van het Nivel en Prismant en de
beleidsdiscussies in de afzonderlijke Kamers is door het Capaciteitsorgaan per Kamer een
capaciteitsplan opgesteld. In dit capaciteitsplan wordt het uiteindelijke advies van het Capa-
citeitsorgaan aangegeven ten aanzien van de benodigde instroom, alsmede de bestuurlijke
overwegingen die daarbij een rol spelen. De Capaciteitsplannen voor de verschillende be-
roepsgroepen zijn in het onderhavige rapport niet opgenomen. Hiervoor wordt verwezen
naar het Capaciteitsplan 2001 van het Capaciteitsorgaan.

Het onderhavige rapport is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het gehanteerde conceptuele ramingsmodel, terwijl in
hoofdstuk 2 het operationele ramingsmodel wordt behandeld. De uitkomsten in termen van
de benodigde instroom in de verschillende opleidingen, worden in de hoofdstukken 3 tot en
met 7 per kamer beschreven. Hoofdstuk 8 is een samenvatting.
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 1. CONCEPTUEEL RAMINGSMODEL
Het kader voor de uit te voeren ramingstudies voor het Capaciteitsorgaan, is het ramings-
model dat door het IVA in nauwe samenwerking met NIVEL en Prismant is ontwikkeld (IVA,
2000). In dit model (zie figuur 1) worden de volgende ‘blokken’ onderscheiden: een oplei-
dingsblok, een aanbodblok, een werkprocesblok, een vraagblok en een resultaatblok. De
diverse blokken of onderdelen van het model zijn nader gespecificeerd. Daarnaast zijn in het
model de beleidslijnen nadrukkelijk in beeld gebracht. De beleidslijnen weerspiegelen de
invloed van beleid op de vraagzijde en de invloed van beleid op de aanbodzijde. Hierna volgt
een korte toelichting op de modelonderdelen.
Het opleidingblok  omvat zowel de initiële opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, als
de diverse medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. Elementen als de duur, het
rendement en de inhoud van de opleidingen zijn daarbij de relevante variabelen. Bij de initi-
ele opleidingen speelt verder de instroom vanuit de middelbare scholen, terwijl bij de ver-
volgopleidingen de instroom van basisartsen direct vanuit de initiële opleiding of vanuit de
‘pool’ van basisartsen een rol speelt.
Het aanbodblok  stelt het aantal werkzame medisch en tandheelkundig specialisten centraal.
De voorraad in functie werkzame specialisten verandert in de tijd vanwege in- en uitstroom
in het specialistenberoep. De instroom van gekwalificeerde specialisten vindt plaats vanuit
de opleiding, vanuit het buitenland of vanuit de arbeidsreserve (nog niet in functie). De uit-
stroom vindt plaats vanwege pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden, emigratie naar
het buitenland en uittreding uit het beroep. Voor de ‘specialisten in functie’ wordt bepaald in
welke mate men nu en in de toekomst in deeltijd werkt, en wat de omvang van de werkweek
is en zal zijn (arbeidstijdnormalisatie). De resultante hiervan is een arbeidsaanbod in uren.
Het werkproces kent twee belangrijke onderdelen: substitutie en technologie. Bij substitutie
wordt onderscheid gemaakt in horizontale of verticale substitutie. Technologie betreft harde
technologie (nieuwe apparaten) en zachte technologie (stijging van de arbeidsproductiviteit
en verbetering van de organisatorische efficiency). Variabelen van belang zijn: de inzet van
assistent-geneeskundigen (niet) in opleiding, de zogeheten AGIO’s en AGNIO’s, de verde-
ling in patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden tijd en de feitelijke consultduur.
Het vraagblok  stelt de behoefte aan zorg centraal. Deze behoefte aan zorg wordt bepaald
vanuit demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen. De patiënt (c.q.
cliënt of populatie) gerelateerde zorgvraag wordt uitgedrukt in patiëntgebonden (c.q. cliënt-
of populatiegebonden) zorgvraag in uren. Daarnaast is er ook nog een vraag naar niet-
patiëntgebonden uren, zoals voor onderzoek en advisering.
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Voor wat betreft het hanteren van het ramingsmodel kunnen de volgende kanttekeningen
worden gemaakt.

Alle kamers hebben een uniform planningskader: het model
Het model is in de kamers gebruikt als conceptueel model. Het gebruik van het model helpt
in de afstemming van terminologie, structureert de discussie in de kamers en dient ter ve r-
groting van de vergelijkbaarheid. De overzichtstudies per kamer volgen in de beschrijving de
diverse onderdelen van het model.

De toepassing van het model geschiedt per kamer
Om invulling te geven aan het model zijn per kamer overzichtstudies opgesteld. In de over-
zichtstudies per kamer zijn de beschikbare gegevens, afkomstig vanuit verschillende bron-
nen, per variabele beschreven. De invulling van de variabelen in het model is door de onder-
zoekers zo veel mogelijk ve rantwoord en door de kamer beoordeeld.

Het model wordt stapsgewijs ontwikkeld
Dit jaar bevatten de overzichtstudies een eerste inventarisatie van de basisgegevens op
basis van beschikbare landelijke registraties en reeds verrichte onderzoeken die op een
uniforme en systematische wijze in een model zijn ondergebracht. Over de opleiding en het
zorgaanbod zijn relatief veel gegevens bekend. Over het werkproces en de zorgvraag is
minder bekend. Dit heeft gevolgen voor de mate van detaillering van het model. In overleg
met de onderzoeksinstituten zal het model jaarlijks herijkt moeten worden.

Het model is slechts voor een deel kwantificeerbaar
Het model is zoveel mogelijk gevuld met empirische data. Het model is geïnitialiseerd op een
bepaalde historische situatie. Uitgangspunt voor het model vormt de situatie ultimo 1999.
Uitgaande van de ontwikkelingen in de demografie van de beroepsgroepen en de demogra-
fie van de zorgvraag hebben de onderzoekers getracht om een zorgvuldige en volgens het
model opgebouwde raming te maken.

Het model kent nog een aantal witte vlekken
Op een aantal plaatsen in het model zijn in de kamer - op basis van expert opinion - gege-
vens geschat. Ook zijn er kwalitatieve uitspraken gedaan over een aantal toekomstige ont-
wikkelingen. Inschattingen zijn gemaakt voor de zorgvraag ten gevolge van epidemiologi-
sche en sociaal-culturele ontwikkelingen, het werkproces en de onvervulde vraag. De band-
breedtes waarbinnen de inschattingen per ontwikkeling en per beroepscluster variëren zijn
aanleiding tot het vormen van een aantal berekeningen van de benodigde instroom gegeven
de aannames. Aanvullend onderzoek naar witte vlekken is wenselijk.

Interactie in het model vindt plaats via beleidslijnen in het model
Beleidsmakers zoals de overheid, zorgverzekeraars, opleidingsinstellingen en de beroeps-
groepen oefenen invloed uit op de uitkomsten van het model en reageren hierop. Bij het
opstellen van deze scenario's is geen rekening gehouden met mogelijke beleidsinteracties.
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 2. OPERATIONEEL RAMINGSMODEL
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke keuzen op basis van het model zijn gemaakt om het
huidige en toekomstige aanbod van en vraag naar medisch en tandheelkundig specialisten
in kaart te kunnen brengen. De informatie hierover is afkomstig van verschillende bronnen,
waaronder de jaarverslagen van registratiecommissies (7-10), en groot aantal onderzoeks-
rapporten, waaronder behoefteramingen van diverse wetenschappelijke verenigingen (11-
41).

 2.1. Zorgaanbod

 2.1.1. Aanbod in personen
Het huidige aantal werkzame artsen
Dit gegeven is in het algemeen verkregen via de verschillende beroepsverenigingen. Daarbij
is het aantal actieve leden naar geboortejaar geïnventariseerd voor de situatie eind 1999. In
het geval dat een beroepsvereniging niet, of niet in voldoende mate beschikte over inzicht in
het aantal werkzame artsen naar leeftijd, is aanvullende informatie gezocht bij de verschil-
lende registratiecommissies. Op basis van deze extra informatie is voor beroepsgroepen
waarvan wél de werkzame artsen per geboortejaar bekend zijn, nagegaan wat de verhou-
ding van het aantal werkzame artsen ten opzichte van het aantal geregistreerde artsen is.
Deze verhouding is vervolgens gebruikt om alsnog een schatting te kunnen maken van het
aantal werkzame artsen per geboortejaar voor beroepsgroepen waarvan dit gegeven niet
bekend was. Informatie van de registratiecommissies is tevens gebruikt om per leeftijds-
groep een indicatie te krijgen van de verdeling naar geslacht.

De te verwachten uitstroom uit de huidige groep werkzame artsen
Voor de meeste beroepsgroepen is geen informatie beschikbaar over de uitstroom per leef-
tijds- en geslachtsgroep tot nu toe. Het is namelijk voor de meeste beroepsgroepen niet be-
kend hoeveel artsen per geboortejaar ooit gewerkt hebben. Een voorspelling van de toe-
komstige uitstroom uit de huidige groep werkzame artsen kan daarom niet simpelweg geba-
seerd worden op de leeftijds- en geslachtsspecifieke uitstroompatronen tot nu toe. In het
algemeen is de schatting van de uitstroom uit de groep werkzame artsen daarom gebaseerd
op enerzijds een schatting van de uitstroom in de komende tien jaar van geregistreerde art-
sen en anderzijds de aanname dat de verhouding van het aantal werkzame artsen ten op-
zichte van het aantal geregistreerde artsen per leeftijds- en geslachtsgroep gelijk zal blijven.
De uitstroom uit de huidige groep van geregistreerde artsen is voorspeld op basis van een
vergelijking van het huidige aantal geregistreerde artsen naar geslacht per geboortejaar met
het aantal artsen naar geslacht van elk geboortejaar dat ooit geregistreerd is geweest. Bij de
verschillende registratiecommissies is namelijk niet alleen het huidige aantal erkende speci-
alisten per geslacht en geboortejaar opgevraagd, maar is tevens het aantal beëindigde er-
kenningen als specialist per geslacht en geboortejaar opgevraagd.

De te verwachten instroom vanuit de opleiding
Op de eerste plaats is gekeken naar het aantal artsen naar geslacht dat nu in opleiding is
voor elk van de specialismen. Op basis van het zogeheten ‘interne rendement’ zoals dit tot
nu toe is gerealiseerd door de verschillende opleidingen, kan geschat worden welk deel van
deze artsen in opleiding de opleiding succesvol zal afronden. Vervolgens is op basis van
historische gegevens omtrent het zogeheten ‘externe rendement’, of puur op basis van een
aanname, geschat hoeveel van de nieuw opgeleide artsen nog beschikbaar zullen zijn voor
het werk als specialist in 2010.
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Op de tweede plaats is gekeken naar het aantal artsen in opleiding dat tussen nu en 2010
nog zal gaan starten met de opleiding en deze opleiding bovendien nog zal kunnen afron-
den. De opleidingsduur is hierbij bepalend voor het aantal nieuwe ‘lichtingen’ dat nog kan
worden opgeleid. Bovendien is voor elk van deze lichtingen ook weer rekening gehouden
met een bepaalde verdeling naar mannen en vrouwen en een bepaald intern en extern ren-
dement. De omvang van de instroom in de opleiding vanaf nu is daarbij in eerste instantie
afgeleid van de huidige instroom per jaar. Op die manier kan aangegeven worden hoeveel
artsen ter beschikking zullen zijn in 2010 bij een ongewijzigde opleidingscapaciteit. De om-
vang van de instroom vanaf nu is in tweede instantie echter gebruikt als uitkomstvariabele
voor het totale model. Het gaat dan om de berekening van de optimale instroom per jaar,
gegeven alle andere ontwikkelingen.

De te verwachten instroom vanuit het buitenland
Het aantal artsen dat in 2010 beschikbaar zal zijn, wordt mede bepaald door het aantal ge-
specialiseerde artsen dat vanaf nu in zal stromen vanuit het buitenland. Hierover is in het
algemeen informatie ingewonnen bij de verschillende registratiecommissies. De instroom
vanuit het buitenland tot nu toe, inclusief een schatting van de mate waarin de in het buiten-
land opgeleide artsen binnen korte tijd weer naar het buitenland terugkeren, is gebruikt om
voor de komende tien jaren een schatting te krijgen van deze instroom.

Het toekomstige aantal beschikbare artsen
Het toekomstige aantal gespecialiseerde artsen dat in 2010 als zodanig zal willen werken,
kan op basis van de hiervoor genoemde elementen worden berekend. De berekening wordt
gestart door van het huidige aantal artsen allereerst de verwachtte uitstroom af te trekken.
Vervolgens wordt het aantal beschikbare artsen vanuit de huidige artsen in opleiding en de
verwachte instroom vanuit het buitenland hierbij opgeteld. Het op deze wijze berekende be-
schikbare aantal artsen is, behalve door specifieke maatregelen inzake bijvoorbeeld pensio-
nering, niet meer door het beleid te beïnvloeden. Tenslotte wordt het beschikbare aantal
artsen vanuit de toekomstige instroom in de Nederlandse opleiding, gegeven de huidige
opleidingscapaciteit of gegeven de optimale opleidingscapaciteit, opgeteld bij het hiervoor
berekende, niet of nauwelijks meer te beïnvloedden aantal artsen.

 2.1.2. Aanbod in tijd
Het huidige en toekomstige aantal FTE per arts
Voor het omzetten van het zorgaanbod in termen van het aantal werkzame artsen naar het
aantal gewerkte uren, is als tussenstap allereerst gekeken naar het gemiddelde aantal FTE
per arts. Voor een groot aantal specialismen is in de periode van 1995 tot en met 1999 vast-
gesteld welk deel van een fulltime equivalent gewerkt wordt door zowel de mannelijke als de
vrouwelijke beroepsbeoefenaren. Voor specialismen waar een dergelijk type onderzoek nog
niet is uitgevoerd, is een schatting gemaakt op basis van vergelijkbare specialismen.
Voor de toekomst is uitgegaan van een gelijk blijven van het gemiddelde aantal FTE van
mannen en vrouwen. Omdat bij de ontwikkeling in het aantal artsen rekening wordt gehou-
den met een eventuele verandering in het aandeel vrouwen, wordt bij een aanname van een
gelijk blijven van het gemiddelde aantal FTE van mannen en vrouwen in feite wél rekening
gehouden met een verandering van het gemiddelde aantal FTE in verband met de te ver-
wachten verandering van de geslachtssamenstelling van de beroepsgroep.

Het huidige en toekomstige aantal werkuren per week per FTE
De tweede stap voor het omzetten van het aanbod in personen naar aanbod in uren, is het
kijken naar het aantal uren per week dat op fulltime basis gewerkt wordt. Voor dit gegeven
geldt dat dit voor een relatief groot deel van de medische specialismen nog niet of reeds
langere tijd gelden is vastgesteld. In dit rapport is daarom alleen voor de huisartsen gewerkt
met een expliciete omzetting van het zorgaanbod naar uren. Het gebrek aan gegevens be-
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treffende het aantal uur is op zich zelf overigens geen probleem. In het rekenmodel is name-
lijk alleen de relatieve verandering in het aantal uren van belang. Voor de toekomst is in
principe uitgegaan van een gelijk blijven van het gemiddelde aantal uren per week per FTE
van mannen en vrouwen.

Het huidige en toekomstige aantal werkweken per jaar
De laatste tussenstap voor het berekenen van het aanbod in uren, is het vaststellen van het
aantal weken per jaar dat gewerkt wordt. Ook hierbij geldt dat alleen voor de huisartsen
daadwerkelijk is gewerkt met een expliciete waarde voor dit onderdeel van het model.

Het huidige en toekomstige aanbod in uren per jaar
Combinatie van de gegevens of aannames over het huidige en toekomstige aantal werkza-
me artsen naar geslacht met het huidige en toekomstige aantal FTE per arts naar geslacht,
het aantal werkuren per week per FTE naar geslacht en het aantal werkweken per jaar, geeft
een schatting van het huidige en toekomstige aanbod in uren per jaar.

 2.2. Werkproces

Met de voorgaande beschrijving van de wijze waarop rekening wordt gehouden met een
aantal belangrijke elementen uit het model, namelijk de in- en uitstroom uit de vervolgoplei-
dingen, de in- en uitstroom uit de groep van werkzame artsen en de factoren deeltijd en ar-
beidstijd(normalisatie), is het huidige en toekomstige aanbod in uren berekend. In het model
wordt vervolgens in het blok werkproces nog een onderscheid gemaakt in patiënt- en niet-
patiëntgebonden uren. Hieronder wordt beschreven hoe dit wordt uitgevoerd.

Het huidige en toekomstige aandeel patiënt- en niet-patiëntgebonden werk tijd
Op basis van het beschikbare onderzoek is nagegaan welk deel van de werktijd onder nor-
male omstandigheden wordt besteed aan patiënt- en niet-patiëntgebonden werkzaamheden.
Voor een relatief groot aantal specialismen was dit gegeven niet of niet actueel genoeg be-
schikbaar. Ook nu weer geldt daarom dat alleen voor de huisartsen een expliciete waarde is
toegekend binnen het rekenmodel. Daarbij is wederom uitgegaan van een constant blijven
van deze parameter in de toekomst.

Het huidige en toekomstige aantal patiënt- en niet-patiëntgebonden weken per jaar
Een deel van de werkweken van artsen wordt volledig besteed aan niet-patiëntgebonden
activiteiten, zoals bij- en nascholing. Verondersteld is dat het aandeel patiënt- en niet-
patiëntgebonden werktijd zoals vastgesteld met behulp van vragenlijsten, in principe alleen
betrekking heeft op de weken die men in de eigen praktijk doorbrengt.

Het huidige en toekomstige aanbod in patiënt- en niet-patiëntgebonden uren per jaar
Door het aantal artsen te combineren met het aantal FTE per arts, het aantal uur per week
per FTE, het aandeel patiëntgebonden werktijd en het aantal patiëntgebonden weken per
jaar, kan het totale aanbod aan patiëntgebonden uren per jaar worden berekend. Het aan-
bod aan niet-patiëntgebonden uren kan vervolgens simpelweg worden uitgerekend als het
verschil tussen het totale aanbod in uren minus het aanbod aan patiëntgebonden uren.

Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamers nog inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de
invloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.
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 2.3. Zorgvraag

De behoefte aan medisch en tandheelkundig specialisten wordt mede bepaald door de zorg-
vraag. De zorgvraag wordt in eerste instantie gebaseerd op het huidige niveau van de medi-
sche consumptie, uitgedrukt in het totale aantal patiëntcontacten en de tijd per contact. Ver-
volgens is een inschatting gemaakt van de ‘onvervulde vraag’, dat wil zeggen: van de mate
waarin de huidige zorgvraag afwijkt van de huidige zorgconsumptie. Verder is gekeken naar
demografische en niet-demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige
zorgvraag.

Huidige aantal patiëntcontacten
Op basis van diverse typen gegevens is getracht inzicht te krijgen in het aantal contacten
van patiënten naar leeftijd en geslacht met medische en tandheelkundige specialisten ge-
schat voor het jaar 2000.

Huidige tijd per patiëntcontact
Dit onderdeel van het model is afgeleid van enerzijds het totaal patiëntgebonden uren, zoals
berekend met behulp van de aanbodgegevens, en anderzijds het totaal aantal patiëntcon-
tacten.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
Onder de veronderstelling dat de leeftijd- en geslachtspecifieke incidentie én de tijd per
contact gelijk zal blijven, kan met behulp van een bevolkingsprognose nagegaan worden wat
de invloed zal zijn van demografische ontwikkelingen in de bevolking op de zorgvraag. Hier-
bij is de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose uit 1998 gebruikt.

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van niet-demografische ontwikkelingen
Behalve demografische ontwikkelingen beïnvloeden ook nog andere ontwikkelingen de
zorgvraag in 2010, te weten het wegwerken van de onvervulde zorgvraag, het optreden van
sociaal-culturele en epidemiologische ontwikkelingen en het optreden van veranderingen in
het werkproces. Op deze drie plaatsen in het model hebben de kamers een aanname ge-
daan over de te verwachten ontwikkelingen in 2010, die zullen leiden tot een verandering in
het aantal patiëntencontacten per inwoner en/of het aantal minuten per patiëntencontact.
Daarbij hebben de experts in de kamers zich een mening gevormd over de mate waarin een
aantal variabelen de te verwachten zorgvraag respectievelijk het werkproces beïnvloeden.
Een afweging van de richting van de verandering (positief/neutraal/negatief) en de omvang
van de verandering (mate van belangrijkheid) is gekwantificeerd voor het totaaleffect per te
verwachten ontwikkeling. Het betreft hier dus een 'estimated guess' van niet-demografisch
bepaalde ontwikkelingen aan de vraagkant, de onvervulde vraag en veranderingen in het
werkproces, uitgedrukt in een procentuele verandering, de zogeheten multipliers.
Door de totale zorgconsumptie in uren, zijnde de zorgvraag ten gevolge van ontwikkelingen
in de demografie, te vermenigvuldigen met deze multipliers wordt de totale zorgvraag in uren
berekend.
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 3. RAMING HUISARTSEN
In dit hoofdstuk wordt voor de huisartsen aangegeven met welke waarden gerekend is voor
de verschillende modelparameters. Alhoewel bij alle gebruikte parameters in het kort wordt
vermeld waarop de gehanteerde kwantificering is gebaseerd, wordt in dit hoofdstuk niet ex-
pliciet ingegaan op de verschillende bronnen waar de cijfers vandaan komen. Een gedetail-
leerde beschrijving van de beschikbare bronnen, is te vinden in het rapport ‘Vraag en aan-
bod huisartsen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010’. In dat rapport is niet alleen een
beschrijving en beoordeling van de beschikbare bronnen te vinden, maar zijn tevens, voor
zover beschikbaar en relevant, concrete gegevens opgenomen uit het verleden en of het
heden. De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het formuleren van bepaalde aan-
names over de huidige en/of de toekomstige situatie, worden in dat rapport ook relatief uit-
gebreider behandeld.
De opbouw van dit hoofdstuk is min of meer analoog aan de opbouw van het door het Capa-
citeitsorgaan gehanteerde conceptuele model (zie hoofdstuk 1). De gevolgde rekenmetho-
diek, is in hoofdstuk 2 reeds globaal aangegeven. In bijlage I wordt hier meer gedetailleerd
op ingegaan. De grote lijn is dat er eerst gekeken wordt naar het huidige aantal huisartsen
en het te verwachten toekomstige aantal huisartsen bij handhaving van de huidige oplei-
dingscapaciteit. Daarmee wordt een indicatie verkregen van de ontwikkeling van het aanbod
in aantal personen. Vervolgens wordt gekeken naar het gemiddelde aantal FTE per huisarts,
het gemiddelde aantal uur per week per FTE en het aantal werkweken per jaar. Op basis
daarvan kan, in combinatie met de gegevens over het aantal huisartsen, de ontwikkeling van
het aanbod in aantal uren worden geschat. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling in de
parameters die het werkproces vertegenwoordigen: het aandeel patiëntgebonden tijd per
week en het aantal patiëntgebonden weken per jaar.
Voor de vraagkant wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling die te verwachten is op basis
van een puur demografische projectie. Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen door de kamer
huisartsen wordt verwacht van niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen in de vraag. Te n-
slotte worden vraag en aanbod vergeleken, waarbij voor bepaalde scenario’s wordt aange-
geven wat de benodigde opleidingscapaciteit is.
Voor wat betreft de hierna te presenteren getallen is het op deze plaats nuttig om te vermel-
den dat de berekeningen zonder afronding hebben plaatsgevonden. De hier gepresenteerde
getallen zijn daarentegen wél afgerond op maximaal één cijfer achter de komma. Hierdoor
kan het gebeuren dat niet alle uitgerekende getallen precies te reproduceren zijn met behulp
van de hier eveneens gepresenteerde basisgetallen.

 3.1. Zorgaanbod

 3.1.1. Aanbod in personen
Het huidige aantal beschikbare huisartsen
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 8.087 huisartsen beschikbaar voor de Nederlandse ar-
beidsmarkt. Hiervan zijn er bijna 7.850 werkzaam als zelfstandig gevestigd huisarts, HIDHA
of waarnemer. De overige 250 zijn niet werkzaam maar wel praktijkzoekend.
Het huidige aantal beschikbare huisartsen is overigens gebaseerd op onderzoek uit het be-
gin van het jaar 2000.

De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare huisartsen
Toepassing van de historische uitstroompatronen op de huidige groep van beschikbare
huisartsen, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 er in totaal 2.747 het beroep
verlaten. Dat wil zeggen dat 34% van de huidige groep huisartsen in de komende 10 jaar zal
uitstromen. Dit komt getalsmatig overeen met een basaal uitstroomscenario waarbij wordt
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uitgegaan van een vaste uitstroomleeftijd van ongeveer 59 jaar. Deze schijnbaar lage ‘pen-
sioenleeftijd’ wordt veroorzaakt door het ervaringsfeit dat er relatief veel huisartsen zijn die
op jonge leeftijd uitstromen naar andere artsenberoepen, zoals sociaal geneeskundige of
medisch specialist.
De historische uitstroompatronen zijn overigens afkomstig van jaarlijks onderzoek naar de
in- en uitstroom van de afgelopen 30 jaar plus een reconstructie van de situatie van de daar-
aan voorafgaande 25 jaar.

De te verwachten instroom vanuit de opleiding
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 942 huisartsen in opleiding (HAIO’s). Als gevolg van het
huidige interne rendement (99%) en het verwachte externe rendement (95%) zullen er in
2010 in totaal van deze groep 886 beschikbaar zijn om als huisarts te werken.
Vanwege de opleidingsduur van 3 jaar, kunnen er in de komende 10 jaar nog 7 nieuwe lich-
tingen basisartsen tot huisarts worden opgeleid. In 1999 bedroeg de instroom 336. Handha-
ving van die instroom in de opleiding in de komende jaren, zou dan betekenen dat er in to-
taal nog 2.352 basisartsen tot de opleiding worden toegelaten in de komende jaren. Gege-
ven een voor de toekomst verwacht intern rendement van 95% en een extern rendement
van 93% blijven er van die groep van 2.352 basisartsen die met de opleiding gaan starten, in
totaal 2.078 huisartsen over die in 2010 beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. De instroom
in de opleiding is in het jaar 2000 overigens al verruimd tot 360 en voor 2001 wordt een in-
stroom van 420 nagestreefd. Waarschijnlijk zal de instroom vervolgens in ieder geval worden
opgetrokken tot minimaal 456 per jaar.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep HAIO’s (99%) en het ve r-
wachte interne rendement van de toekomstige HAIO’s (95%), is overigens onder andere
gebaseerd op het idee dat een deel van de voortijdige uitstroom bij de huidige groep HAIO’s
inmiddels al heeft plaatsgevonden. Anderzijds wordt verwacht dat bij een grotere instroom
dan tot nu toe (waarschijnlijk minimaal 456 in plaats van ongeveer 325), er een lager intern
rendement zal komen bij gelijkblijvende kwaliteitseisen van de opleiding.
Voor wat betreft het externe rendement is het verschil tussen de huidige groep HAIO’s (95%)
en de toekomstige HAIO’s (93%) gebaseerd op het idee dat bij een grotere instroom dan tot
nu toe, een relatief iets groter deel zal besluiten om zich niet te gaan vestigen.

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, wordt de veronderstelling gehanteerd dat jaarlijks
50 huisartsen die in het buitenland zijn opgeleid, zich op de Nederlandse arbeidsmarkt aan-
bieden. Dit betekent in de periode 2000 tot en met 2009 een instroom van 500. Uit onder-
zoek blijkt dat van deze groep gemiddeld ongeveer 70% ook daadwerkelijk beschikbaar zal
zijn. Dit betekent dat er in 2010 vanuit het buitenland in totaal nog eens 350 huisartsen extra
beschikbaar zullen zijn.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 8.087 huisartsen beschikbaar. Als vervolgens reke-
ning wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers dan zal het aantal be-
schikbare huisartsen in 2010 groeien tot 8.654, ofwel een groei van 7%. Het percentage
vrouwelijke huisartsen zal daarbij groeien van 26,5% in 2000 naar 45,0% in 2010



- 19 -

Tabel 3.1: Ontwikkeling aanbod in personen van huisartsen, bij de huidige in- en uitstroompatronen
Huidige aantal huisartsen
Percentage vrouwen

8.087
26,5%

Uitstroom uit huidige aantal huisartsen
Percentage uitstroom

2.747
34,0%

Instroom vanuit huidige HAIO’s
(bij 942 in totaal en bij 99% intern en 95% extern rendement)

886

Instroom vanuit toekomstige HAIO’s
(bij 336 per jaar en bij 95% intern en 93% extern rendement)

2.078

Instroom vanuit buitenland
(bij 50 per jaar en bij 70% rendement)

350

Toekomstige aantal huisartsen
Percentage vrouwen

8.654
45,0%

Percentage groei aantal huisartsen 7,0%

 3.1.2. Aanbod in tijd
Aantal FTE per arts
Huisartsen werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,876 FTE per week, met voor de
mannen een hoger aantal FTE per arts (0,94 FTE) dan voor de vrouwen (0,70 FTE). Doordat
het aandeel vrouwelijke huisartsen in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het gemid-
deld aantal FTE vrijwel automatisch gaan dalen van 0,876 FTE in 2000 naar gemiddeld
0,832 FTE in 2010. Dit is een daling met 5,1% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op onderzoek uit
1996.

Aantal werkuren per week per FTE
Op fulltime basis werken de mannelijke en vrouwelijke huisartsen momenteel gemiddeld
waarschijnlijk 55 uur per week. Een verandering in het aandeel vrouwen zal daarom niet
automatisch leiden tot een andere ‘norm’ voor het aantal uur per week op fulltime basis.
Het huidige aantal uur per week per FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd
op het hiervoor reeds genoemde onderzoek uit 1996.

Aantal werkweken per FTE per jaar
Het aantal weken dat huisartsen per jaar (op fulltime basis) beschikbaar hebben voor het
werk, bedraagt naar schatting waarschijnlijk 42. Dit aantal wordt ook voor 2010 veronder-
steld.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in uren
Gegeven het huidige aantal huisartsen en het huidige gemiddeld aantal FTE per huisarts,
het aantal uur per FTE en het aantal weken per jaar, kan het totaal aantal beschikbare uren
in 2000 geschat worden op 16,4 miljoen. Gegeven de verwachtingen over de in- en uit-
stroom (bij een instroom in de opleiding van 336 per jaar) en bij handhaving van de huidige
gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE en uren per FTE van mannen en vrouwen, kan
het beschikbare aantal uur in 2010 geschat worden op 16,6 miljoen. Dit betekent dat het
aantal beschikbare uren als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen
in de periode 2000-2010 met 1,6% zal toenemen. Dit is beduidend lager dan de toename in
het aantal huisartsen in dezelfde periode (7,0%). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het
toenemend aandeel vrouwen, wat vrijwel automatisch gepaard zal gaan met een daling van
het gemiddeld aantal FTE per huisarts.
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Tabel 3.2: Ontwikkeling aanbod in uren van huisartsen, bij de huidige in- en uitstroompatronen, bij een gelijkbli j-
vend aantal FTE van mannen en vrouwen en bij een gelijkblijvend aantal uren per week per FTE

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal huisartsen
- mannen 5.947 4.761 -19,9%
- vrouwen 2.140 3.893 81,9%
Totaal 8.087 8.654 7,0%
Aantal FTE per huisarts
- mannen 0,940 0,940 0,0%
- vrouwen 0,700 0,700 0,0%
Totaal per huisarts 0,876 0,832 -5,1%
Aantal FTE huisartsen
- mannen 5.587 4.474 -19,9%
- vrouwen 1.500 2.726 81,9%
Totaal aantal FTE huisartsen 7.087 7.200 1,6%
Aantal uren per week per FTE 55,0 55,0 0,0%
Aantal weken per jaar per FTE 42 42 0,0%
Aantal uren per jaar 16,374

miljoen
16,633

miljoen
1,6%

 3.2. Werkproces

Aandeel patiënt- en niet-patiëntgebonden tijd
Voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke huisartsen geldt dat men onder normale om-
standigheden waarschijnlijk 80% van de tijd besteedt aan direct en indirect patiëntgebonden
activiteiten en 20% aan niet-patiëntgebonden activiteiten. Dit aandeel wordt ook voor 2010
verondersteld. Verder wordt er één week per jaar volledig besteedt aan bij- en nascholing.
Dit betekent dat in totaal 41 werkweken als patiëntgebonden aangemerkt kunnen worden.
De huidige verhouding patiënt- en niet-patiëntgebonden tijd is overigens gebaseerd op on-
derzoek uit 1996.

Conclusie ten aanzien van het aantal patiënt- en niet-patiëntgebonden uren
Als rekening wordt gehouden met het gegeven dat huisartsen 41 weken per jaar besteden
aan de eigen praktijk en daarbij een aandeel van 80% van de werktijd besteden aan patiënt-
gebonden activi teiten en dit vervolgens wordt gecombineerd met het aantal huisartsen, het
aantal FTE en het aantal uren per FTE, kan het totaal aantal beschikbare patiëntgebonden
uren in 2000 geschat worden op 12,8 miljoen. Wanneer alleen rekening wordt gehouden met
de in- en uitstroomontwikkelingen (bij een instroom in de opleiding van 336 per jaar), kan het
aantal patiëntgebonden uren in 2010 geschat worden op 13,0 miljoen, ofwel een groei van
1,6%. Het beschikbare aantal niet-patiëntgebonden uren zal onder deze omstandigheden
eveneens met 1,6% stijgen van ongeveer 3,6 miljoen uren in 2000 naar 3,6 miljoen in 2010.

Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamer nog inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de
invloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.
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 3.3. Zorgvraag

Huidige aantal patiëntcontacten
Huisartsen hebben momenteel per 1.000 inwoners ongeveer 3.960 contacten per jaar, ofte-
wel 4 per inwoner. In totaal zullen er waarschijnlijk 62,7 miljoen patiëntcontacten gereali-
seerd gaan worden in het jaar 2000.
Het huidige aantal contacten per inwoner is overigens gebaseerd op onderzoek uit 1998.

Huidige tijd per contact
Op basis van enerzijds de schatting van het huidige aantal patiëntcontacten (62,7 miljoen)
en anderzijds het huidige aantal patiëntgebonden werkuren van huisartsen (12,8 miljoen), is
af te leiden dat een huisarts per patiëntcontact ongeveer 12 minuten besteed aan direct én
indirect patiëntgebonden werkzaamheden.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
In de periode 2000-2010 zal er enerzijds sprake zijn van een bevolkingsgroei en anderzijds
van een verandering in de leeftijds- en geslachtsopbouw. Op basis van alleen de bevol-
kingsgroei zal het aantal contacten met 4,9% toenemen. Als daarnaast ook rekening wordt
gehouden met ontwikkelingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw neemt het aantal contac-
ten met 7,4% toe. Dit betekent dat het totaal aantal contacten zal toenemen van 62,7 miljoen
in 2000 tot 67,4 miljoen in 2010. Tegelijkertijd zal het aantal patiëntgebonden uren eveneens
met 7,4% stijgen, van 12,8 miljoen naar 13,7 miljoen uur.
De demografische ontwikkelingen zijn overigens gebaseerd op de zogeheten middenvariant
van de CBS-bevolkingsprognose uit 1998.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van wegwerken huidige onvervulde vraag
Voor wat betreft de huidige situatie, wordt door de leden van de kamer huisartsen geschat
dat er een onvervulde vraag is van minimaal 5% en maximaal 20%. Deze schatting wordt
onder andere ingegeven door het ervaringsfeit dat er steeds meer huisartspraktijken zijn
waar geen opvolger voor gevonden kan worden.
Indien getracht zou worden om in het jaar 2010 te voorkomen dat er wederom een onvervul-
de vraag van 5-20% zal zijn, zal het aanbod aan patiëntgebonden uren 5-20% extra moeten
toenemen.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Er zijn een aantal niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen aan de vraagkant, waarvan
door de leden van de kamer huisartsen geschat wordt dat hiermee een stijging van minimaal
5% en maximaal 30% in het aantal contacten per inwoner gepaard kan gaan en een stijging
van minimaal 15% en maximaal 50% in de tijd per contact. De relatief grotere verwachte
stijging in de tijd per contact (15%-50%) in vergelijking met de verwachte stijging in het aan-
tal contacten per inwoner (5%-30%) wordt vooral veroorzaakt door de inschatting dat ont-
wikkelingen als het meer dan tot nu toe werken aan preventie, de toenemende mondigheid
van de patiënten, plus het in toenemende mate toepassen van defensieve geneeskunde in
verband met de juridisering van de arts-patiënt relatie, vooral zorgen voor een toename in de
benodigde tijd.

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Er zijn een aantal ontwikkelingen in het werkproces waarvan door de leden van de kamer
huisartsen verwacht wordt dat deze uiteindelijk zullen zorgen voor een stijging van minimaal
5% en maximaal 10% in zowel het aantal contacten per inwoner als de tijd per contact. Het
aantal contacten zal met name omhoog gaan door het overnemen van werk dat nu door
medisch specialisten gedaan wordt. Onder andere door internisten en gynaecologen wordt
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nu nog relatief veel ‘huisartsenwerk’ gedaan. Daarbij moet opgemerkt worden dat van bij-
voorbeeld de longartsen nu al het een en ander aan werk is overgenomen.
De tijd per contact zal met name stijgen in verband met kwaliteitsborging: invoering van de
standaarden van de beroepsgroep zal vooral veel tijd per contact kosten.

 3.4. Vraag en aanbod vergeleken

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij een toekomstige instroom in
de opleiding van 336 per jaar (wat gelijk is aan de gerealiseerde instroom van 1999) gecon-
stateerd dat het aantal uren dat huisartsen beschikbaar hebben voor patiëntenzorg in de
periode 2000-2010 met maximaal 1,6% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar huisartsenzorg, is geconstateerd dat als gevolg van bevol-
kingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorgconsumptie (het
aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 7,4 % zal groeien. Indien ook nog
rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal 5%, zou het aan-
bod met minimaal 12,8% (want 1,074 * 1,05 = 1,128) moeten groeien om in 2010 zowel het
huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de huidige on-
vervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar huisart-
senzorg met nog eens 5% of meer zal gaan stijgen. In de berekeningen is alleen rekening
gehouden met een stijging in het aantal contacten per 1.000 inwoners en niet met een stij-
ging van de tijd per contact. Dit heeft onder andere van doen met het feit dat het redelijk lijkt
om voor een stijging in het aantal contacten per inwoner uit te gaan van een gelijkblijvend
aandeel patiënt- en niet-patiëntgebonden werk: hoe meer patiëntcontacten, hoe meer admi-
nistratie en management. Bij een stijging in de tijd per contact kan er daarentegen sprake
zijn van een relatief toenemend aandeel patiëntgebonden tijd: hoe meer tijd per contact, hoe
langer het spreekuur, maar de hoeveelheid administratie en management blijft waarschijnlijk
gelijk.

 3.4.1. Benodigde instroom voor huisartsen bij variatie in de vraag
Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding gemiddeld ge-
nomen 502 per jaar moeten bedragen. Dit is beduidend groter dan de in 1999 gerealiseerde
instroom van 336.
Voor elk van de overige vraagontwikkelingen (sociaal-culturele ontwikkelingen en substitu-
tie/efficiency) blijkt dat de instroom in de opleiding extra verhoogd moet worden in vergelij-
king met de nu reeds voorgenomen uitbreiding. Om een kleine uitbreiding van de zorgvraag
met bijvoorbeeld 5% voor sociaal-culturele ontwikkelingen te realiseren, is reeds een in-
stroom van 586 per jaar nodig.
Bij een combinatie van 5% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikke-
lingen plus 5% in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 10% in de
zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is
een instroom van 670 per jaar noodzakelijk.
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Tabel 3.3 Benodigde instroom in de huisartsenopleiding bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische vraag- en aanbodontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

502

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 5% meer zorgvraag 586
- maximaal 30% meer zorgvraag 1.004

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- minimaal 5% meer zorgvraag 586
- maximaal 10% meer zorgvraag 670

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 10% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 670
- maximaal 40% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 1.172

Nb: de instroom bedroeg 336 in 1999; de instroom zal waarschijnlijk opgetrokken worden naar minimaal 456 per
jaar.

 3.4.2. Benodigde instroom voor huisartsen bij variatie in het aanbod
In de vorige tabel is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend aantal
uur per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat
er in het zorgaanbod per arts iets kan veranderen. Zo wordt wel gesteld dat er in de toe-
komst niet langer werkweken van 55 uur op fulltime basis gewerkt zullen gaan worden, maar
dat er door een proces van arbeidstijdnormalisatie bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE
gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt ook wel eens naar voren gebracht dat er door de
grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigingen een prikkel kan komen om méér uren
per week te gaan werken.
In de volgende tabel wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleiding zou zijn
bij een combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en an-
derzijds een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer aangegeven
dat er voor de basisvariant waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische
ontwikkelingen in vraag en aanbod plus opvang van de huidige onvervulde vraag, 502 artsen
per jaar met de opleiding zouden moeten starten.
Wanneer het aanbod per arts met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging van de
uren per week per FTE van 55 naar bijna 58, zou een gelijktijdige stijging van 10% in de
vraag opgevangen kunnen worden met een instroom van 582 per jaar. Een daling van het
aanbod per arts met 5%, wat overeenkomt met een daling van de uren per week per FTE
van 55 naar 52, zou daarentegen een instroom van 767 per jaar noodzakelijk maken.
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Tabel 3.4: Benodigde instroom huisartsenopleiding bij verschillende vraag- en aanbodontwikkelingen
Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra vraag in verband
met de sociaal culturele ontwikkelingen en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)

plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met
arbeidstijdverlenging of -verkorting

Basisvariant
Stijging zorgvraag en
zorgaanbod op basis
van leeftijd en geslacht
van de bevolking én de
beroepsgroep
(inclusief opvang van
5% onvervulde vraag)

10% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%

meer aanbod

10% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
meer aanbod

10% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

en geen
 verandering

in aanbod

10% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
minder aanbod

10% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%

minder aanbod

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

502 582 625 670 717 767

Nb: de instroom bedroeg 336 in 1999; de instroom zal waarschijnlijk opgetrokken worden naar minimaal 456 per
jaar.

 3.5. Conclusie

Handhaving van de in 1999 gerealiseerde instroom in de huisartsenopleiding van 336, is
volstrekt onvoldoende om alle demografisch bepaalde ontwikkelingen in vraag en aanbod
plus de huidige onvervulde vraag op te vangen. De benodigde instroom om deze ontwikke-
lingen op te vangen is 502 per jaar.
Eventuele andere niet-demografisch bepaalde veranderingen in de vraag naar huisartsen-
zorg, resulterend in een hoger aantal contacten per inwoner, vergen een aanzienlijke verde-
re toename in de instroom. Eventuele niet-demografisch bepaalde veranderingen aan de
aanbodzijde, resulterend in een afname van de werktijd per arts, kunnen eveneens alleen
opgevangen worden door een aanzienlijke toename in de instroom.
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 4. RAMING MEDISCH SPECIALISTEN
In dit hoofdstuk wordt voor de medisch specialisten aangegeven met welke waarden gere-
kend is voor de verschillende modelparameters. Alhoewel bij alle gebruikte parameters in
het kort wordt vermeld waarop de gehanteerde kwantificering is gebaseerd, wordt in dit
hoofdstuk niet expliciet ingegaan op de verschillende bronnen waar de cijfers vandaan ko-
men. Een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare bronnen, is te vinden in het rapport
‘Vraag en aanbod medisch specialisten: bronnenoverzicht en raming 2000-2010’. In dat rap-
port is niet alleen een beschrijving en beoordeling van de beschikbare bronnen te vinden,
maar zijn tevens, voor zover beschikbaar en relevant, concrete gegevens opgenomen uit het
verleden en/of het heden. De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het formuleren
van bepaalde aannames over de huidige en/of de toekomstige situatie, worden in dat rapport
ook relatief uitgebreider behandeld.
De opbouw van dit hoofdstuk is min of meer analoog aan de opbouw van het door het Capa-
citeitsorgaan gehanteerde conceptuele model (zie hoofdstuk 1). De gevolgde rekenmetho-
diek, is in hoofdstuk 2 reeds globaal aangegeven. In bijlage I wordt hier meer gedetailleerd
op ingegaan. De grote lijn is dat er eerst gekeken wordt naar het huidige aantal medisch
specialisten en het te verwachten toekomstige aantal medisch specialisten bij handhaving
van de huidige opleidingscapaciteit. Daarmee wordt een indicatie verkregen van de ontwik-
keling van het aanbod in aantal personen. Vervolgens wordt gekeken naar het gemiddelde
aantal FTE per medisch specialist. Op basis daarvan kan, in combinatie met de gegevens
over het aantal medisch specialisten, de ontwikkeling van het aanbod in aantal FTE worden
geschat. Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan overigens
geen inzicht worden gegeven in het aantal werkuren per week of het aantal werkweken per
jaar. Er kan derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute
omvang van het aanbod in uren per jaar. Ook voor de parameters die het werkproces verte-
genwoordigen, het aandeel patiëntgebonden tijd per week en het aantal patiëntgebonden
weken per jaar, ontbreken op dit moment nog de empirische gegevens.
Voor de vraagkant wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling die te verwachten is op basis
van een puur demografische projectie. Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen door de kamer
medisch specialisten wordt verwacht van niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen in de
vraag. Tenslotte worden vraag en aanbod vergeleken, waarbij voor bepaalde scenario’s
wordt aangegeven wat de benodigde opleidingscapaciteit is.
Voor wat betreft de hierna te presenteren getallen is het op deze plaats nuttig om te vermel-
den dat de berekeningen zonder afronding hebben plaatsgevonden. De hier gepresenteerde
getallen zijn daarentegen wél afgerond op maximaal één cijfer achter de komma. Hierdoor
kan het gebeuren dat niet alle uitgerekende getallen precies te reproduceren zijn met behulp
van de hier eveneens gepresenteerde basisgetallen.

 4.1. Zorgaanbod

 4.1.1. Aanbod in personen
Het huidige aantal beschikbare medisch specialisten
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 12.783 medisch specialisten werkzaam in de Nederlandse
curatieve sector. Hiervan zijn er 4.694 werkzaam in een beschouwend specialisme (inclusief
neurologie/klinische neurofysiologie), 4.382 in een snijdend specialisme (inclusief anesthesi-
ologie), 1.797 in een ondersteunend, c.q. overig specialisme en 1.910 zijn werkzaam als
psychiater.
Het huidige aantal beschikbare medisch specialisten is overigens gebaseerd op onderzoek
en aanvullende schattingen uit het begin van het jaar 2000.
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De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare medisch specialisten
Toepassing van de historische uitstroompatronen op de huidige groep van beschikbare me-
disch specialisten, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 er in totaal 4.093 het
beroep verlaten. Dat wil zeggen dat 32% van de huidige medisch specialisten in de komen-
de 10 jaar zal uitstromen. Bij de beschouwende specialismen gaat het om een uitstroom van
30% (namelijk 1.394 van de 4.694), bij de snijdende specialismen om een relatief wat hoge-
re uitstroom van 35% (namelijk 1.551 van de 4.382), en bij de ondersteunende/overige spe-
cialismen en bij psychiatrie om een uitstroom van 31% (respectievelijk 558 van de 1.797 en
590 van de 1.910). Deze uitstroomcijfers komen getalsmatig overeen met een basaal uit-
stroomscenario waarbij uit wordt gegaan van een vaste uitstroomleeftijd van ongeveer 61
jaar voor elk van de specialismen.
De historische uitstroompatronen zijn overigens afkomstig van onderzoek en aanvullende
schattingen uit het begin van het jaar 2000, plus een reconstructie van de instroom van de
daaraan voorafgaande 50 jaar.

De te verwachten instroom vanuit de opleiding
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 3.481 assistent geneeskundigen in opleiding (AGIO’s) voor
één van de medische specialismen, waarvan 1.357 AGIO’s voor een beschouwend specia-
lisme, 1.243 voor een snijdend specialisme, 431 voor een ondersteunend specialisme en
450 voor psychiatrie. Als gevolg van het verwachte interne rendement (98%) en het ve r-
wachte externe rendement (98%) zullen er in 2010 van de huidige AGIO’s in totaal 3.340
beschikbaar zijn voor het werk als medisch specialist. Per cluster gaat het om respectievelijk
1.303, 1.191, 414 en 432 nieuwe specialisten die in 2010 beschikbaar zullen zijn.
Vanwege de verschillen in opleidingsduur per specialisme (variërend tussen 4,5 en 6 jaar),
kunnen er in de komende 10 jaar nog 4 tot 5,5 nieuwe lichtingen basisartsen tot medisch
specialist worden opgeleid. Bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit per specia-
lisme en een verwacht intern rendement van 95% en een extern rendement van 98% blijven
er van de basisartsen die nog met de opleiding gaan starten in totaal 2.819 medisch specia-
listen over die in 2010 beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep AGIO’s (98%) en het ver-
wachte interne rendement van de toekomstige AGIO’s (95%), is overigens gebaseerd op het
idee dat een deel van de voortijdige uitstroom bij de huidige groep AGIO’s inmiddels al heeft
plaatsgevonden.

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, wordt de veronderstelling gehanteerd dat jaarlijks
40 medisch specialisten die in het buitenland zijn opgeleid, zich op de Nederlandse ar-
beidsmarkt aanbieden. Dit betekent in de periode 2000 tot en met 2009 een instroom van
400, waarvan ongeveer 150 voor de beschouwende specialismen, eveneens 150 voor de
snijdende specialismen, 50 voor de ondersteunende specialismen en ook 50 voor psychia-
trie. Verondersteld wordt dat van deze groep gemiddeld ongeveer 80% ook daadwerkelijk
beschikbaar zal zijn. Dit betekent dat er in 2010 vanuit het buitenland in totaal nog eens 320
medisch specialisten extra beschikbaar zullen zijn.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 12.783 medisch specialisten beschikbaar. Als vervol-
gens rekening wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers dan zal het
aantal beschikbare medisch specialisten in 2010 groeien tot 15.169, ofwel een groei van
18,7%. Het percentage vrouwelijke medisch specialisten zal daarbij groeien van 22,0% in
2000 naar 34,5% in 2010.
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Tabel 4.1: Ontwikkeling aanbod in personen van medisch specialisten, bij de huidige in- en uitstroompatronen
Beschou-

wende
specialis-

men

Snijdende
specialis-

men

Onder-
steunende
specialis-

men

Psychiatrie Totaal

Huidige aantal medisch specialisten
Percentage vrouwen

4.694
24,3%

4.382
15,3%

1.797
23,7%

1.910
30,4%

12.783
22,0%

Uitstroom uit huidige aantal med. spec.
Percentage uitstroom

1.394
29,7%

1.551
35,4%

558
31,0%

590
30,9%

4.093
32,0%

Instroom vanuit huidige AGIO’s
(bij 98% intern en 98% extern rendement)

1.303 1.191 414 432 3.340

Instroom vanuit toekomstige AGIO’s
(bij 95% intern en 98% extern rendement)

961 883 463 512 2.819

Instroom vanuit buitenland
(bij 80% rendement)

120 120 40 40 320

Toekomstige aantal med. specialisten
Percentage vrouwen

5.685
36,2%

5.025
26,6%

2.156
37,0%

2.304
45,3%

15.169
34,5%

Percentage groei aantal med. specialisten 21,1% 14,7% 20,0% 20,6% 18,7%



- 28 -

 4.1.2. Aanbod in FTE

 4.1.2.1. Aanbod in FTE van beschouwende specialisten

Aantal FTE per arts
Beschouwende specialisten (inclusief neurologen/klinisch neurofysiologen) werken momen-
teel gemiddeld waarschijnlijk 0,930 FTE per week, met voor de mannen een hoger aantal
FTE per arts (0,973 FTE) dan voor de vrouwen (0,794 FTE). Doordat het aandeel vrouwelij-
ke specialisten in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het gemiddeld aantal FTE gaan
dalen van 0,930 FTE in 2000 naar gemiddeld 0,908 FTE in 2010. Dit is een daling met 2,3%
in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op diverse onder-
zoeken uit de afgelopen jaren onder van 6 van de 9 beschouwende specialismen, waaron-
der de meest omvangrijke specialismen.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van beschouwende specialisten
Gegeven het huidige aantal beschouwende specialisten en het huidige gemiddeld aantal
FTE per beschouwende specialist kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat
worden op 4.363. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van
de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het
beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 5.163. Dit betekent dat het aantal be-
schikbare FTE als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de
periode 2000-2010 met 18,3% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename in het aantal
beschouwende specialisten in dezelfde periode (21,1%). Dit wordt veroorzaakt door het toe-
nemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan met een daling van het gemiddeld aantal
FTE per arts.

Tabel 4.2: Ontwikkeling aanbod in FTE van beschouwende specialisten, bij de huidige in- en uitstroompatro-
nen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal beschouwende specialisten
- mannen 3.555 3.629 2,1%
- vrouwen 1.139 2.056 80,5%
Totaal aantal beschouwende specialisten 4.694 5.685 21,1%
Aantal FTE per beschouwende specialist
- mannen 0,973 0,973 0,0%
- vrouwen 0,794 0,794 0,0%
Totaal per beschouwende specialist 0,930 0,908 -2,3%
Aantal FTE beschouwende specialisten
- mannen 3.459 3.531 2,1%
- vrouwen 904 1.632 80,5%
Totaal aantal FTE beschouwende specialisten 4.363 5.163 18,3%
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 4.1.2.2. Aanbod in FTE van snijdende specialisten

Aantal FTE per arts
Snijdende specialisten (inclusief anesthesiologen) werken momenteel gemiddeld waar-
schijnlijk 0,930 FTE per week, met voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,955
FTE) dan voor de vrouwen (0,793 FTE). Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de
periode 2000-2010 zal toenemen, zal het gemiddeld aantal FTE gaan dalen van 0,930 FTE
in 2000 naar gemiddeld 0,912 FTE in 2010. Dit is een daling met 2,0% in het gemiddeld
aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op diverse onder-
zoeken uit de afgelopen jaren onder van 7 van de 10 snijdende specialismen, waaronder de
meest omvangrijke specialismen.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van snijdende specialisten
Gegeven het huidige aantal snijdende specialisten en het huidige gemiddeld aantal FTE per
snijdende specialist, kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op
4.076. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van de huidige
gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare
aantal FTE in 2010 geschat worden op 4.582. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE
als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010
met 12,4% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename in het aantal snijdende specialis-
ten in dezelfde periode (14,7%). Dit wordt veroorzaakt door het toenemend aandeel vrou-
wen, wat gepaard zal gaan met een daling van het gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 4.3: Ontwikkeling aanbod in FTE van snijdende specialisten, bij de huidige in- en uitstroompatronen en
bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal snijdende specialisten
- mannen 3.712 3.687 -0,7%
- vrouwen 670 1.338 99,8%
Totaal aantal snijdende specialisten 4.382 5.025 14,7%
Aantal FTE per snijdende specialist
- mannen 0,955 0,955 0,0%
- vrouwen 0,793 0,793 0,0%
Totaal per snijdende specialist 0,930 0,912 -2,0%
Aantal FTE snijdende specialisten
- mannen 3.545 3.521 -0,7%
- vrouwen 531 1.061 99,8%
Totaal aantal FTE snijdende specialisten 4.076 4.582 12,4%
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 4.1.2.3. Aanbod in FTE van ondersteunende/overige specialisten

Aantal FTE per arts
Ondersteunende, c.q. overige specialisten werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk
0,941 FTE per week, met voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,972 FTE) dan
voor de vrouwen (0,843 FTE). Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode
2000-2010 zal toenemen, zal het gemiddeld aantal FTE gaan dalen van 0,941 FTE in 2000
naar gemiddeld 0,924 FTE in 2010. Dit is een daling met 1,8% in het gemiddeld aantal FTE
per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op diverse onder-
zoeken uit de afgelopen jaren onder van 5 van de 8 ondersteunende specialismen, waaron-
der de meest omvangrijke specialismen.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van ondersteunende/overige specialis-
ten
Gegeven het huidige aantal ondersteunende specialisten en het huidige gemiddeld aantal
FTE per ondersteunende specialist, kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat
worden op 1.692. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van
de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het
beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 1.993. Dit betekent dat het aantal be-
schikbare FTE als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de
periode 2000-2010 met 17,8% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename in het aantal
ondersteunende specialisten in dezelfde periode (20,0%). Dit wordt veroorzaakt door het
toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan met een daling van het gemiddeld aan-
tal FTE per arts.

Tabel 4.4: Ontwikkeling aanbod in FTE van ondersteunende/overige specialisten, bij de huidige in- en ui t-
stroompatronen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal ondersteunende/overige specialisten
- mannen 1.327 1.357 -1,1%
- vrouwen 425 799 88,0%
Totaal aantal ondersteunende/overige specialisten 1.797 2.156 20,0%
Aantal FTE per ondersteunende/overige specialist
- mannen 0,972 0,972 0,0%
- vrouwen 0,843 0,843 0,0%
Totaal per ondersteunende/overige specialist 0,941 0,924 -1,8%
Aantal FTE ondersteunende/overige specialisten
- mannen 1.334 1.319 -1,1%
- vrouwen 358 673 88,0%
Totaal aantal FTE onderst./overige specialisten 1.692 1.993 17,8%
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 4.1.2.4. Aanbod in FTE van psychiaters

Aantal FTE per arts
Psychiaters werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,874 FTE per week, met voor de
mannen een hoger aantal FTE per arts (0,92 FTE) dan voor de vrouwen (0,77 FTE). Doordat
het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het gemid-
deld aantal FTE gaan dalen van 0,874 FTE in 2000 naar gemiddeld 0,852 FTE in 2010. Dit
is een daling met 2,6% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op onderzoek uit
1996.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van psychiaters
Gegeven het huidige aantal psychiaters en het huidige gemiddeld aantal FTE per psychiater,
kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 1.670. Gegeven de ver-
wachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van de huidige gemiddelden voor wat
betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010
geschat worden op 1.963. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE als gevolg van de
eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010 met 17,5% zal
toenemen. Dit is wat lager dan de toename in het aantal psychiaters in dezelfde periode
(20,6%). Dit wordt veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan
met een daling van het gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 4.5: Ontwikkeling aanbod in FTE van psychiaters, bij de huidige in- en uitstroompatronen en bij een ge-
lijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal psychiaters
- mannen 1.330 1.260 -5,3%
- vrouwen 580 1.044 80,0%
Totaal aantal psychiaters 1.910 2.304 20,6%
Aantal FTE per psychiater
- mannen 0,920 0,920 0,0%
- vrouwen 0,770 0,770 0,0%
Totaal per psychiater 0,874 0,852 -2,6%
Aantal FTE psychiaters
- mannen 1.224 1.159 -5,3%
- vrouwen 447 804 80,0%
Totaal aantal FTE psychiaters 1.670 1.963 17,5%

 4.1.3. Aanbod in uren

Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan geen inzicht worden
gegeven in het huidige aantal werkuren per week of het aantal werkweken per jaar. Er kan
derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute omvang van
het aanbod in uren per jaar.
Dit gebrek aan voldoende empirische gegevens over het huidige aantal werkuren per jaar is
op zich zelf overigens geen groot probleem. In principe geldt namelijk dat in het geval er
uitgegaan wordt van een constant blijven van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, dat het totaal aantal werkuren per jaar met een zelfde percentage zal
veranderen als het aantal FTE. In het geval het aanbod in FTE met bijvoorbeeld 10% zal
veranderen bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit en de huidige manier van
werken, dan geldt dit in principe ook voor het aanbod in uren. Alleen in het geval er sprake is
van een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal werkuren per week per
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FTE, zou er voor de ontwikkeling in het aanbod in uren een ander groeipercentage ontstaan
dan voor de ontwikkeling van het aantal FTE het geval is. In de onderzoeken die tot nu toe
zijn verricht naar het aantal werkuren, is in het algemeen echter vrijwel nooit een groot ve r-
schil tussen de mannen en de vrouwen gevonden in het aantal uur op fulltime basis.
Verder geldt dat er ondanks het ontbreken van een actueel inzicht in het absolute aantal
werkuren toch nog gewerkt kan worden met aannames over een eventuele verandering in
de arbeidstijd. Het gaat dan echter om relatieve verandering in plaats van absolute verande-
ringen. Er kan bijvoorbeeld nagegaan worden wat een eventuele daling met 5% in de ar-
beidstijd zou betekenen. De consequenties van een dergelijke aanname op de benodigde
instroom in de opleiding is daarbij volledig onafhankelijk van het absolute aantal uren in het
basisjaar. Het maakt voor de uitkomst van de benodigde instroom in de opleiding dus niet uit
of men op dit moment bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE werkt en naar 47,5 uur per
week gaat, of dat men nu bijvoorbeeld 40 uur per week per FTE werkt en naar 38 uur per
week gaat in het prognosejaar. In beide situaties is er sprake van een daling van 5% in het
aanbod, die gecompenseerd moet worden.

 4.2. Werkproces

Vergelijkbaar met situatie ten aanzien van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, geldt ook voor het aandeel patiëntgebonden tijd en het aantal patiënt-
gebonden werkweken per jaar dat er niet voldoende actuele empirische gegevens zijn. Ook
nu geldt echter weer dat het ontbreken van deze gegevens op zich zelf geen groot probleem
is. In het model kan namelijk ook gewerkt worden met relatieve veranderingen.
Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamer inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de in-
vloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.

 4.3. Zorgvraag

Huidige aantal patiëntcontacten
Beschouwende specialisten zagen in 1999 ongeveer 3,35 miljoen nieuwe patiënten. De snij-
dende specialismen hadden in datzelfde jaar 4,99 miljoen nieuwe patiënten. Deze aantallen
nieuwe patiënten zijn overigens gebaseerd op de pas sinds 1999 gehanteerde definitie
waarbij ook de patiënten op de traumatologie gerekend worden als nieuwe patiënt.
De ondersteunende specialismen hebben in principe geen ‘eigen’ patiënten en de zorgvraag
voor dit type specialisme kan daarom niet uitgedrukt worden in een aantal nieuwe patiënten
per jaar. Wanneer echter uitgegaan wordt van het idee dat het totaal aantal nieuwe patiënten
van de beschouwende en snijdende specialisten de populatie van patiënten vormen waar-
aan de ondersteunende specialismen hun zorg besteden, zijn er ongeveer 8,33 miljoen
nieuwe patiënten voor de ondersteunende specialismen. Of er echter inderdaad een 1:1-
verhouding is tussen het aantal ‘nieuwe patiënten’ van de ondersteunende specialismen en
het aantal nieuwe patiënten van de beschouwend en de snijdende specialismen, is echter
onbekend.
Bij psychiatrie zijn in 1999 waarschijnlijk minimaal ongeveer 292.000 patiënten onder be-
handeling geweest in vrijgevestigde praktijken. Hoeveel nieuwe patiënten er bij psychiaters
in bijvoorbeeld de intramurale gezondheidszorg zijn geweest, is nog niet bekend.
Het hierboven vermelde aantal patiënten bij de beschouwende en snijdende specialismen is
overigens gebaseerd op het aantal eerste consulten zoals voor 1999 is vastgesteld in onder-
zoek. Voor psychiatrie gaat het om gegevens over 1998 op basis van een steekproef uit de
bevolking. Het feit dat er op dit moment niet voldoende empirische gegevens zijn om na te
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gaan aan hoeveel patiënten zorg is verleend, is op zich zelf geen probleem. Als de relatieve
leeftijdsverdeling van de patiënten waar wel gegevens van bekend zijn, maar lijkt op de leef-
tijdsverdeling van de patiënten die niet bekend zijn, zal uit de demografische projectie toch
een juiste percentage groei van de zorgvraag berekend worden.

Huidige tijd per contact
Er zijn geen voldoende actuele empirische gegevens beschikbaar over de tijd per patiënt-
contact. Net als bij het aantal werkuren per jaar, geldt echter ook voor de tijd per contact dat
het absolute aantal minuten niet strikt noodzakelijk is om toch conform het model te kunnen
rekenen.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
De groei in aantal contacten op basis van de veranderende omvang en samenstelling van de
bevolking tussen 1999 en 2010, wordt voor de beschouwende specialismen op 12,2% ge-
schat. Voor de snijdende specialismen wordt een groei van 8,0% verwacht. Bij de onder-
steunende specialismen is de aanname gedaan dat de groei in zorgvraag het midden zal
houden van de groei van enerzijds de beschouwende en anderzijds de snijdende specialis-
men en is daarom op 10,1% geschat. Bij de psychiatrie zal de groei in aantal contacten op
basis van de demografische ontwikkeling ongeveer 4,2% zijn.
De demografische ontwikkelingen zijn overigens gebaseerd op de zogeheten middenvariant
van de CBS-bevolkingsprognose uit 1998.

Onvervulde vraag
Het huidige niveau van medische consumptie ligt, gelet op de wachtlijsten, volgens de leden
van de kamer medisch specialisten wellicht 5 tot 10% onder het gewenste niveau. Het gaat
dan wel om een onvervulde vraag gegeven de huidige definities van ziekten. Een verscher-
ping van deze definities zou het tekort kunnen terugdringen.
Het volledig wegwerken van de wachtlijsten zal overigens in feite betekenen dat de efficiën-
tie van het bedrijfsproces zal teruglopen. Bovendien zal blijken dat het wegwerken van
wachtlijsten zal betekenen dat de vraag toeneemt, omdat op dit moment een deel van de
primaire behoefte verdwijnt gedurende de periode dat men op een wachtlijst staat.

Tegelijkertijd bestaat er wellicht ook een oneigenlijke consumptie van medisch specialisti-
sche zorg. Het blijkt moeilijk te zijn om dit onnodige beroep op de gezondheidszorg - het
‘rondcirkelen in het medisch circuit’ - tegen te gaan. Van belang blijft dat er een goede sa-
menwerking is tussen de 1e en 2e lijn. Het gaat daarbij in wezen ook om het bereiken van
een goede communicatie met de patiënt en tussen de verschillende hulpverleners.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Door de leden van de kamer medisch specialisten wordt voorgesteld om voor wat betreft de
epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen minimaal met een stijging van 10% in
het aantal contacten per inwoner en 10% in de tijd per contact rekening te houden en maxi-
maal met 20%. Deze verwachting over de groei kan onder andere worden onderbouwd door
te wijzen op de relatief autonome ontwikkeling in wetenschappelijke kennis van de genetica.
Dat betekent dat er in de toekomst steeds vaker door ‘gewone’ artsen (= niet genetici) met
patiënten gecommuniceerd zal moeten worden over risico’s, wat vaak neerkomt op het door
de arts geven van een cursus statistisch risico management. De behoefte aan dit soort com-
municatie bij de patiënten gaat omhoog, ook al zal deze behoefte niet altijd rationeel verant-
woord zijn. Mensen zullen daardoor relatief vaker bij de dokter komen, en er zal meer tijd per
contact nodig zijn. Gentechnologie zal daarnaast overigens ook deels zorgen voor een af-
name van de vraag, aangezien bepaalde mensen niet behandeld hoeven te worden.
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Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Gegeven alle ontwikkelingen rond substitutie en efficiency, hebben de leden van de kamer
medisch specialisten de verwachting uitgesproken dat er straks wellicht 5% minder contac-
ten per inwoner en 5% minder tijd per contact nodig zullen zijn, maar het is ook mogelijk dat
er juist 10% meer contacten en tijd nodig zullen zijn.
Voor wat betreft substitutie wordt door de kamer overigens aangegeven dat het niet mag
gaan om substitutie in verband met schaarste. Het moet gaan om substitutie in verband met
doelmatigheid (lagere kosten), met gelijkblijvende (of hogere) kwaliteit. In de kamer is tevens
aandacht besteed aan het herontwerp van het ‘medisch productieproces’ van een artsgericht
naar een patiëntgericht proces. Daarover is allereerst opgemerkt dat het ontwerp en de im-
plementatie van een nieuw productieproces op zich zelf heel veel tijd kost en dus niet op
korte termijn tot tijdbesparing kan leiden. Verder wordt opgemerkt dat een patiëntgericht
proces uiteindelijk vooral tot tijdwinst voor de patiënt leidt en zeker niet tot tijdwinst voor de
arts. Dit is duidelijk te zien bij een ontwikkeling als de invoering van preoperatieve screening.
Ook is opgemerkt dat veel handelingen nauwelijks op een andere manier uitgevoerd kunnen
worden.
Substitutie hoeft niet altijd te zorgen voor een geringer aantal contacten en/of een geringer
aantal minuten per contact. Zo wordt gesteld dat substitutie gepaard gaat met relatief veel
tijd voor supervisie of overdracht en samenwerking, waardoor een deel van de winst in aan-
tal contacten met of tijd voor de patiënt verloren gaat. Substitutie van klinische behandelin-
gen door poliklinische behandelingen blijkt ook niet tot tijdsbesparing voor de arts te hebben
geleid. Dit geldt ook voor de efficiency verbetering die is bereikt met de verkorting van de
ligduur. Voor wat betreft de ligduur geldt bijvoorbeeld dat er per opname nu in feite zeker zo
veel tijd besteed wordt en dat het per verpleegdag dus duidelijk meer is geworden. Vroeger
gold dat de mensen die waren opgenomen, maar waar niks mee gebeurde, ook geen tijd
kostten. Nu moeten deze mensen versneld door de verschillende procedures doorlopen,
hetgeen extra tijd kost. Een versnelde procedure betekent bijvoorbeeld dat er veel telefo-
nisch overleg gepleegd moeten worden buiten de reguliere overlegmomenten (zoals het
multidisciplinair overleg) om. Invoering van een transferverpleegkundige kan daarbij welis-
waar deels het regelwerk van de artsen overnemen, maar in de praktijk kost het toch ook
nog veel tijd van de artsen.

 4.4. Vraag en aanbod vergeleken

 4.4.1. Benodigde instroom voor beschouwende specialismen bij variatie in de
vraag
Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat beschouwende specialisten
beschikbaar hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 18,3% zal
toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door beschouwende specialisten, is geconstateerd dat
als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de
zorgconsumptie (het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 12,2% zal
groeien. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van
minimaal 5%, zou het aanbod met minimaal 17,8% (want 1,122 * 1,05 = 1,178) moeten
groeien om in 2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen
handhaven als de huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar zorg nog
eens met 5% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt echter dat de vraag
eventueel met 5% zou kunnen dalen. In de berekeningen is alleen rekening gehouden met
een stijging in het aantal contacten per 1.000 inwoners en niet met een stijging van de tijd
per contact. Dit heeft onder andere van doen met het feit dat het redelijk lijkt om voor een
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stijging in het aantal contacten per inwoner uit te gaan van een gelijkblijvend aandeel pati-
ent- en niet-patiëntgebonden werk: hoe meer patiëntcontacten, hoe meer administratie en
management. Bij een stijging in de tijd per contact kan er daarentegen sprake zijn van een
relatief toenemend aandeel patiëntgebonden tijd: hoe meer tijd per contact, hoe langer het
spreekuur, maar de hoeveelheid administratie en management blijft waarschijnlijk gelijk.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de be-
schouwende specialismen gemiddeld genomen 236 per jaar moeten bedragen. Dit is vrijwel
gelijk aan de huidige instroom van 239 per jaar.
Voor vrijwel elke versie van de overige vraagontwikkelingen (sociaal-culturele ontwikkelingen
en substitutie/efficiency) blijkt dat de instroom in de opleiding verhoogd moet worden. Om
een uitbreiding van de zorgvraag met bijvoorbeeld 10% voor sociaal-culturele ontwikkelingen
te realiseren, is een instroom van 383 per jaar nodig, terwijl er nu een instroom van 239 per
jaar is. Omdat voor substitutie/efficiency geldt dat daardoor eventueel 5% minder zorgvraag
zal ontstaan, kan de instroom in de opleiding onder die conditie beperkt worden tot 163 per
jaar.
Bij een combinatie van 10% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikke-
lingen plus 5% daling in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 5%
in de zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde),
is een instroom van 310 per jaar noodzakelijk.

Tabel 4.6 Benodigde instroom in de opleidingen voor beschouwende specialismen bij verschillende vraagont-
wikkelingen

Benodigde
instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

236

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 10% meer zorgvraag 383
- maximaal 20% meer zorgvraag 531

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 5% minder zorgvraag 163
- maximaal 10% meer zorgvraag 383

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 5% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 310
- maximaal 30% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 678

Nb.: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 239 per jaar; gegeven het opleidingsbeleid van de diverse be-
roepsgroepen zal de instroom waarschijnlijk groeien naar gemiddeld 288 per jaar.
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 4.4.2. Benodigde instroom voor snijdende specialismen bij variatie in de
vraag

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat snijdende specialisten be-
schikbaar hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 12,4% zal toe-
nemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door snijdende specialisten, is geconstateerd dat als
gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorg-
consumptie (het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 8,0% zal groeien.
Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal
5%, zou het aanbod met minimaal 13,4% (want 1,08 * 1,05 = 1,134) moeten groeien om in
2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als
de huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar zorg nog
eens met 5% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt echter dat de vraag
eventueel met 5% zou kunnen dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de snij-
dende specialismen gemiddeld genomen 232 per jaar moeten bedragen. Dit is iets groter
dan de huidige instroom van 219 per jaar.
Voor vrijwel elke versie van de overige vraagontwikkelingen (sociaal-culturele ontwikkelingen
en substitutie/efficiency) blijkt dat de instroom in de opleiding extra verhoogd moet worden.
Om een uitbreiding van de zorgvraag met bijvoorbeeld 10% voor sociaal-culturele ontwikke-
lingen te realiseren, is een instroom van 362 per jaar nodig, terwijl er nu een instroom van
219 per jaar is. Omdat voor substitutie/efficiency geldt dat daardoor eventueel 5% minder
zorgvraag zal ontstaan, kan de instroom in de opleiding onder die conditie beperkt worden
tot 168 per jaar.
Bij een combinatie van 10% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikke-
lingen plus 5% daling in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 5%
in de zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde),
is een instroom van 297 per jaar noodzakelijk.
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Tabel 4.7 Benodigde instroom in de opleidingen voor snijdende specialismen bij verschillende vraagontwikke-
lingen

Benodigde
instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

232

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 10% meer zorgvraag 362
- maximaal 20% meer zorgvraag 491

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 5% minder zorgvraag 168
- maximaal 10% meer zorgvraag 362

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 5% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 297
- maximaal 30% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 620

Nb.: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 219 per jaar; gegeven het opleidingsbeleid van de diverse be-
roepsgroepen zal de instroom waarschijnlijk groeien naar gemiddeld 251 per jaar.

 4.4.3. Benodigde instroom voor ondersteunende/overige specialismen bij va-
riatie in de vraag

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat ondersteunende specialisten
beschikbaar hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 17,8% zal
toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door ondersteunende specialisten, is geschat dat als
gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorg-
consumptie (het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 10,1% zal groei-
en. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van mini-
maal 5%, zou het aanbod met minimaal 15,6% (want 1,101 * 1,05 = 1,156) moeten groeien
om in 2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handha-
ven als de huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar zorg nog
eens met 5% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt echter dat de vraag
eventueel met 5% zou kunnen dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de onder-
steunende specialismen gemiddeld genomen 85 per jaar moeten bedragen. Dit is iets kleiner
dan de huidige instroom van 93 per jaar.
Voor vrijwel elke versie van de overige vraagontwikkelingen (sociaal-culturele ontwikkelingen
en substitutie/efficiency) blijkt dat de instroom in de opleiding verhoogd moet worden. Om
een uitbreiding van de zorgvraag met bijvoorbeeld 10% voor sociaal-culturele ontwikkelingen
te realiseren, is een instroom van 129 per jaar nodig, terwijl er nu een instroom van 93 per
jaar is. Omdat voor substitutie/efficiency geldt dat daardoor eventueel 5% minder zorgvraag
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zal ontstaan, kan de instroom in de opleiding onder die conditie beperkt worden tot 64 per
jaar.
Bij een combinatie van 10% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikke-
lingen plus 5% daling in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 5%
in de zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde),
is een instroom van 107 per jaar noodzakelijk.

Tabel 4.8 Benodigde instroom in de opleidingen voor ondersteunende/overige specialismen bij verschillende
vraagontwikkelingen

Benodigde
instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

85

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 10% meer zorgvraag 129
- maximaal 20% meer zorgvraag 173

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 5% minder zorgvraag 64
- maximaal 10% meer zorgvraag 129

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 5% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 107
- maximaal 30% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 217

Nb.: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 93 per jaar; gegeven het opleidingsbeleid van de diverse be-
roepsgroepen zal de instroom waarschijnlijk groeien naar gemiddeld 122 per jaar.

 4.4.4. Benodigde instroom voor psychiatrie bij variatie in de vraag

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat psychiaters beschikbaar heb-
ben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 17,5% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar psychiatrische zorg, is geconstateerd dat als gevolg van be-
volkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorgconsumptie (het
aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 4,2% zal groeien. Indien ook nog
rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal 5%, zou het aan-
bod met minimaal 9,4% (want 1,042 * 1,05 = 1,094) moeten groeien om in 2010 zowel het
huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de huidige on-
vervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar zorg nog
eens met 5% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt echter dat de vraag
eventueel met 5% zou kunnen dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de psychi-
aters gemiddeld genomen 74 per jaar moeten bedragen. Dit is kleiner dan de huidige in-
stroom van 100 per jaar.
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Voor vrijwel elke versie van de overige vraagontwikkelingen (sociaal-culturele ontwikkelingen
en substitutie/efficiency) blijkt dat de instroom in de opleiding verhoogd moet worden. Om
een uitbreiding van de zorgvraag met bijvoorbeeld 10% voor sociaal-culturele ontwikkelingen
te realiseren, is een instroom van 119 per jaar nodig, terwijl er nu een instroom van 100 per
jaar is. Omdat voor substitutie/efficiency geldt dat daardoor eventueel 5% minder zorgvraag
zal ontstaan, kan de instroom in de opleiding onder die conditie beperkt worden tot 52 per
jaar.
Bij een combinatie van 10% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikke-
lingen plus 5% daling in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 5%
in de zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde),
is een instroom van 97 per jaar noodzakelijk.

Tabel 4.9 Benodigde instroom in de opleiding voor psychiatrie bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

74

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 10% meer zorgvraag 119
- maximaal 20% meer zorgvraag 163

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 5% minder zorgvraag 52
- maximaal 10% meer zorgvraag 119

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 5% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 97
- maximaal 30% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 208

Nb.: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 100 per jaar; gegeven het opleidingsbeleid zal de instroom waar-
schijnlijk groeien naar gemiddeld 107 per jaar.

 4.4.5. Benodigde instroom voor medisch specialisten bij variatie in het aan-
bod

In de vorige tabellen is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend
aantal uur per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te
nemen dat er in het zorgaanbod per arts iets kan veranderen. Zo wordt wel gesteld dat er in
de toekomst niet langer werkweken van bijvoorbeeld 55 uur op fulltime basis gewerkt zullen
gaan worden, maar dat er door een proces van arbeidstijdnormalisatie bijvoorbeeld 50 uur
per week per FTE gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt ook wel eens naar voren ge-
bracht dat er door de grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigingen een prikkel kan
komen om méér uren per week te gaan werken.
In de volgende tabel wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleiding zou zijn
bij een combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en an-
derzijds een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer voor de ba-
sisvariant, waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen in
vraag en aanbod, aangegeven hoeveel artsen per jaar met de opleiding zouden moeten
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starten. Voor alle medische specialismen tezamen gaat het dan om een benodigde instroom
van 627 per jaar.
Wanneer het aanbod per arts met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging van de
uren per week per FTE van bijvoorbeeld 55 naar bijna 58, zou een gelijktijdige stijging van
5% in de vraag eveneens opgevangen kunnen worden met een instroom van 627 per jaar.
Een daling van het aanbod per arts met 5%, wat overeenkomt met een daling van de uren
per week per FTE van 55 naar 52, zou daarentegen een instroom van 1.011 per jaar nood-
zakelijk maken.

Tabel 4.10: Benodigde instroom in de opleidingen voor medische specialismen bij verschillende vraag- en
aanbodontwikkelingen

Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra
vraag in verband met de sociaal culturele ontwikkelingen

 en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)
plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met

arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorg-

vraag en
zorgaanbod

op basis van
leeftijd en

geslacht van
de bevolking

én de be-
roepsgroep

(inclusief op-
vang van 5%

onvervulde
vraag)

5% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%

meer aan-
bod

5% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
meer aan-

bod

5% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

en geen
veran-
dering

in aanbod

5% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
minder

aanbod

5% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%
minder

aanbod

Specialisme

Huidige
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Beschouwende
specialismen 239 236 236 272 310 349 391
Snijdende
specialismen 219 232 232 264 297 332 368
Onderst./ov.
specialismen 93 85 85 96 107 119 131

Psychiatrie 100 74 74 85 97 108 121
Totaal med.
specialismen 651 627 627 717 811 908 1.011

 4.5. Conclusie

Handhaving van de in de afgelopen jaren gerealiseerde gemiddelde instroom per jaar van
239 in de opleidingen voor de beschouwende specialismen (inclusief neurologie/klinische
neurofysiologie), is in principe maar net voldoende om alle demografische ontwikkelingen in
vraag en aanbod plus de huidige onvervulde vraag op te vangen. Voor de snijdende specia-
lismen (inclusief anesthesiologie) is de huidige instroom van 219 per jaar daarentegen net
niet voldoende om de ontwikkelingen volgens de basisvariant op te kunnen vangen. Voor de
ondersteunende specialismen en psychiatrie lijkt de huidige instroom van respectievelijk 93
en 100 per jaar in principe wel voldoende voor het opvangen van alle demografische ontwik-
kelingen. Eventuele niet-demografisch bepaalde veranderingen in de vraag naar zorg, re-
sulterend in bijvoorbeeld een 5% hoger aantal contacten per inwoner (conform de laag/laag-
versie van de combinatievariant van de vraagzijde), kunnen met de huidige instroom in de
diverse opleidingen voor de beschouwende, snijdende en ondersteunende specialismen niet
opgevangen worden. Bij psychiatrie kan een dergelijke vraagontwikkeling in principe net wel
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opgevangen worden. De totale instroom vo or alle medische specialismen tezamen zou on-
der deze condities 811 per jaar moeten bedragen, in plaats van de huidige 651.
Eventuele niet-demografisch bepaalde veranderingen aan de aanbodzijde, resulterend in
bijvoorbeeld een afname in het aanbod per arts door arbeidstijdverkorting, kunnen met de
huidige instroom niet tot nauwelijks opgevangen.
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 5. RAMING SOCIAAL GENEESKUNDIGEN
In dit hoofdstuk wordt voor de sociaal geneeskundigen aangegeven met welke waarden
gerekend is voor de verschillende modelparameters. Alhoewel bij alle gebruikte parameters
in het kort wordt vermeld waarop de gehanteerde kwantificering is gebaseerd, wordt in dit
hoofdstuk niet expliciet ingegaan op de verschillende bronnen waar de cijfers vandaan ko-
men. Een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare bronnen, is te vinden in het rapport
‘Vraag en aanbod sociaal geneeskundigen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010’. In dat
rapport is niet alleen een beschrijving en beoordeling van de beschikbare bronnen te vinden,
maar zijn tevens, voor zover beschikbaar en relevant, concrete gegevens opgenomen uit het
verleden en/of het heden. De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het formuleren
van bepaalde aannames over de huidige en/of de toekomstige situatie, worden in dat rapport
ook relatief uitgebreider behandeld.
De opbouw van dit hoofdstuk is min of meer analoog aan de opbouw van het door het Capa-
citeitsorgaan gehanteerde conceptuele model (zie hoofdstuk 1). De gevolgde rekenmetho-
diek, is in hoofdstuk 2 reeds globaal aangegeven. In bijlage I wordt hier meer gedetailleerd
op ingegaan. De grote lijn is dat er eerst gekeken wordt naar het huidige aantal sociaal ge-
neeskundigen en het te verwachten toekomstige aantal sociaal geneeskundigen bij handha-
ving van de huidige opleidingscapaciteit. Daarmee wordt een indicatie verkregen van de
ontwikkeling van het aanbod in aantal personen. Vervolgens wordt gekeken naar het gemid-
delde aantal FTE per sociaal geneeskundige. Op basis daarvan kan, in combinatie met de
gegevens over het aantal sociaal geneeskundigen, de ontwikkeling van het aanbod in aantal
FTE worden geschat. Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens
kan overigens geen inzicht worden gegeven in het aantal werkuren per week of het aantal
werkweken per jaar. Er kan derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikke-
ling in de absolute omvang van het aanbod in uren per jaar. Ook voor de parameters die het
werkproces vertegenwoordigen, het aandeel cliëntgebonden tijd per week en het aantal cli-
entgebonden weken per jaar, ontbreken op dit moment nog de empirische gegevens.
Voor de vraagkant wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling die te verwachten is op basis
van een puur demografische projectie. Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen door de kamer
sociaal geneeskundigen wordt verwacht van niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen in
de vraag. Tenslotte worden vraag en aanbod vergeleken, waarbij voor bepaalde scenario’s
wordt aangegeven wat de benodigde opleidingscapaciteit is.
Voor wat betreft de hierna te presenteren getallen is het op deze plaats nuttig om te vermel-
den dat de berekeningen zonder afronding hebben plaatsgevonden. De hier gepresenteerde
getallen zijn daarentegen wél afgerond op maximaal één cijfer achter de komma. Hierdoor
kan het gebeuren dat niet alle uitgerekende getallen precies te reproduceren zijn met behulp
van de hier eveneens gepresenteerde basisgetallen.

 5.1. Zorgaanbod

 5.1.1. Aanbod in personen

Het huidige aantal beschikbare sociaal geneeskundigen
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal ongeveer 3.515 geregistreerde sociaal geneeskundigen
werkzaam in Nederland. Hiervan zijn er ongeveer 1.400 geregistreerd als bedrijfsgenees-
kundige, 1.025 als verzekeringsgeneeskundige, 420 als arts algemene gezondheidszorg,
550 als jeugdarts en 120 zijn geregistreerd in een andere soort sociaal-geneeskundige spe-
cialisatie (zoals sportarts of TBC-arts).
Het huidige aantal beschikbare sociaal geneeskundigen is overigens gebaseerd op onder-
zoek en aanvullende schattingen uit het begin van het jaar 2000.
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De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare sociaal geneeskundigen
Toepassing van de historische uitstroompatronen op de huidige groep van beschikbare so-
ciaal geneeskundigen, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 er in totaal on-
geveer 860 het beroep verlaten. Dat wil zeggen dat ongeveer 24,5% van de huidige sociaal
geneeskundigen in de komende 10 jaar zal uitstromen. Bij de bedrijfsartsen gaat het om een
uitstroom van 24% (namelijk 335 van de 1.400), bij de verzekeringsartsen om 23% (namelijk
240 van de 1.025), bij de artsen in de algemene gezondheidszorg om 25% (105 van de
420), bij jeugdgezondheidszorg om 27% (150 van de 550) en bij de overigen om 25% (30
van de 120).

De te verwachten instroom vanuit de opleiding
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal ongeveer 860 sociaal geneeskundigen in opleiding
(SGIO’s) voor één van de sociaal geneeskundige specialismen. Als gevolg van het ver-
wachte interne rendement (98%) en het verwachte externe rendement (100%) zullen er in
2010 van de huidige SGIO’s in totaal 844 beschikbaar zijn voor het werk als sociaal genees-
kundige. Per specialisme gaat het om respectievelijk 376 (voor bedrijfsgeneeskunde), 225
(voor verzekeringsgeneeskunde), 108 (voor algemene gezondheidszorg), 100 (voor jeugd-
gezondheidszorg) en 35 (voor de overige specialisaties) nieuwe sociaal geneeskundigen die
in 2010 beschikbaar zullen zijn.
Vanwege de verschillen in feitelijke opleidingsduur per specialisme (variërend tussen 3,3 en
5,25 jaar), kunnen er in de komende 10 jaar nog 4,75 tot 6,7 nieuwe lichtingen basisartsen
tot sociaal geneeskundige worden opgeleid. Bij handhaving van de huidige opleidingscapa-
citeit per specialisme en een verwacht intern rendement van 95% en een extern rendement
van 100% blijven er van de basisartsen die nog met de opleiding gaan starten in totaal 1.006
sociaal geneeskundigen over die in 2010 beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Bij de toekomstige instroom in de verschillende sociaal geneeskundige opleidingen is overi-
gens niet expliciet rekening gehouden met het feit dat er een nieuwe opleiding gaat komen:
de opleiding Maatschappij & Gezondheid. Deze opleiding zal gevolgd gaan worden door
personen die werkzaam willen zijn in onder andere de algemene gezondheidszorg en de
jeugdgezondheidszorg. De opleidingen die tot nu toe gericht waren op deze sectoren, zullen
echter in eerste instantie blijven bestaan. Bovendien geldt dat men in de nieuwe opleiding
MG uiteindelijk ook voor een differentiatie of uitstroomprofiel zal kiezen.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep SGIO’s (98%) en het ver-
wachte interne rendement van de toekomstige SGIO’s (95%), is overigens gebaseerd op het
idee dat een deel van de voortijdige uitstroom bij de huidige groep SGIO’s inmiddels al heeft
plaatsgevonden.

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, wordt de veronderstelling gehanteerd dat geen
enkele sociaal geneeskundige die in het buitenland is opgeleid, zich op de Nederlandse
arbeidsmarkt zal aanbieden.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 3.515 geregistreerde sociaal geneeskundigen werk-
zaam. Als vervolgens rekening wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers
dan zal het aantal beschikbare sociaal geneeskundigen in 2010 groeien tot 4.505, ofwel een
groei van 28,2%. Het percentage vrouwelijke sociaal geneeskundigen zal daarbij groeien
van 35% in 2000 naar 41% in 2010.
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Tabel 5.1: Ontwikkeling aanbod in personen van sociaal geneeskundigen, bij de huidige in- en uitstroompatro-
nen

Bedrijfs-
genees-

kunde

Verze-
kerings-
genees-

kunde

Alge-
mene

gezond-
heids-

zorg

Jeugd-
gezond-

heids-
zorg

Overige
vormen

Totaal

Huidige aantal soc. geneeskundigen
Percentage vrouwen

1.400
25,0%

1.025
29,3%

420
26,2%

550
77,3%

120
26,9%

3.515
34,6%

Uitstroom uit huidige aantal soc. gen.
Percentage uitstroom

335
23,9%

240
23,4%

105
25,0%

150
27,3%

30
25,0%

860
24,5%

Instroom vanuit huidige SGIO’s
(bij 98% intern en 100% extern rend.)

376 225 108 100 35 844

Instroom vanuit toekomstige SGIO’s
(bij 95% intern en 100% extern rend.)

330 199 210 197 70 1.006

Instroom vanuit buitenland
(bij 80% rendement)

0 0 0 0 0 0

Toekomstige aantal soc. geneesk.
Percentage vrouwen

1.771
30,9%

1.209
35,9%

633
38,6%

697
81,4%

195
23,5%

4.505
40,8%

Percentage groei aantal soc. geneesk. 26,5% 17,9% 50,7% 26,8% 62,7% 28,2%
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 5.1.2. Aanbod in FTE

 5.1.2.1. Aanbod in FTE van bedrijfsgeneeskundige specialisten

Aantal FTE per arts
Bedrijfsgeneeskundige specialisten werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,910 FTE
per week, met voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,960 FTE) dan voor de
vrouwen (0,760 FTE). Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010
zal toenemen, zal het gemiddeld aantal FTE automatisch gaan dalen van 0,910 FTE in 2000
naar gemiddeld 0,898 FTE in 2010. Dit is een daling met 1,3% in het gemiddeld aantal FTE
per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op onderzoek uit
1999 onder een 50% steekproef van alle geregistreerde sociaal geneeskundigen.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van bedrijfsgeneeskundige specialisten
Gegeven het huidige aantal bedrijfsgeneeskundige specialisten en het huidige gemiddeld
aantal FTE per bedrijfsgeneeskundig specialist, kan het totaal aantal beschikbare FTE in
2000 geschat worden op 1.274. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij
handhaving van de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en
vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 1.590. Dit betekent dat
het aantal beschikbare FTE als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelin-
gen in de periode 2000-2010 met 24,8% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename in
het aantal bedrijfsgeneeskundige specialisten in dezelfde periode (26,5%). Dit wordt veroor-
zaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan met een daling van het
gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 5.2: Ontwikkeling aanbod in FTE van bedrijfsgeneeskundige specialisten, bij de huidige in- en uit-
stroompatronen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal bedrijfsgeneeskundige specialisten
- mannen 1.050 1.224 16,5%
- vrouwen 350 547 56,3%
Totaal aantal bedrijfsgeneeskundige specialisten 1.400 1.770 26,5%
Aantal FTE per bedrijfsgeneeskundige specialist
- mannen 0,960 0,960 0,0%
- vrouwen 0,760 0,760 0,0%
Totaal per bedrijfsgeneeskundige specialist 0,910 0,898 -1,3%
Aantal FTE bedrijfsgeneeskundige specialisten
- mannen 1.008 1.175 16,5%
- vrouwen 266 416 56,3%
Totaal aantal FTE bedrijfsgeneeskundige specialisten 1.274 1.590 24.8%
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 5.1.2.2. Aanbod in FTE van verzekeringsgeneeskundige specialisten

Aantal FTE per arts
Verzekeringsgeneeskundige specialisten werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,909
FTE per week, met voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,970 FTE) dan voor de
vrouwen (0,760 FTE). Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010
zal toenemen, zal het gemiddeld aantal FTE gaan dalen van 0,908 FTE in 2000 naar gemid-
deld 0,895 FTE in 2010. Dit is een daling met 1,5% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op het hiervoor
reeds genoemde onderzoek uit 1999.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van verzekeringsgeneeskundige specia-
listen
Gegeven het huidige aantal verzekeringsgeneeskundige specialisten en het huidige gemid-
deld aantal FTE per verzekeringsgeneeskundige specialist, kan het totaal aantal beschikba-
re FTE in 2000 geschat worden op 931. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom
en bij handhaving van de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen
en vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 1.081. Dit betekent
dat het aantal beschikbare FTE als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwik-
kelingen in de periode 2000-2010 met 16,1% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename
in het aantal verzekeringsgeneeskundige specialisten in dezelfde periode (17,9%). Dit wordt
veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan met een daling
van het gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 5.3: Ontwikkeling aanbod in FTE van verzekeringsgeneeskundige specialisten , bij de huidige in- en
uitstroompatronen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal verzekeringsgeneeskundige specialisten
- mannen 725 775 6,8%
- vrouwen 300 434 44,8%
Totaal aantal verzekeringsgeneeskundige specialisten 1.025 1.209 17,9%
Aantal FTE per verzekeringsgeneeskundige specialist
- mannen 0,970 0,970 0,0%
- vrouwen 0,760 0,760 0,0%
Totaal per verzekeringsgeneeskundige specialist 0,908 0,895 -1,5%
Aantal FTE verzekeringsgeneeskundige specialisten
- mannen 703 751 6,8%
- vrouwen 228 330 44,8%
Totaal aantal FTE verzekeringsgeneeskundige specialisten 931 1.081 16,1%
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 5.1.2.3. Aanbod in FTE van artsen algemene gezondheidszorg

Aantal FTE per arts
Artsen algemene gezondheidszorg werken gemiddeld 0,905 FTE per week, met voor de
mannen een hoger aantal FTE per arts (0,970 FTE) dan voor de vrouwen (0,720 FTE).
Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het
gemiddeld aantal FTE automatisch gaan dalen van 0,905 FTE in 2000 naar gemiddeld 0,874
FTE in 2010. Dit is een daling met 3,4% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op het hiervoor
reeds genoemde onderzoek uit 1999.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van artsen algemene gezondheidszorg
Gegeven het huidige aantal artsen algemene gezondheidszorg en het huidige gemiddeld
aantal FTE per arts algemene gezondheidszorg, kan het totaal aantal beschikbare FTE in
2000 geschat worden op 380. Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij
handhaving van de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en
vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 553. Dit betekent dat
het aantal beschikbare uren als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikke-
lingen in de periode 2000-2010 met 45,5% zal toenemen. Dit is wat lager dan de toename in
het aantal verzekeringsgeneeskundige specialisten in dezelfde periode (50,7%). Dit wordt
veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan met een daling
van het gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 5.4: Ontwikkeling aanbod in FTE van artsen algemene gezondheidszorg , bij de huidige in- en uitstroom-
patronen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal artsen algemene gezondheidszorg
- mannen 310 389 25,4%
- vrouwen 110 244 121,9%
Totaal aantal artsen algemene gezondheidszorg 420 633 50,7%
Aantal FTE per arts algemene gezondheidszorg
- mannen 0,970 0,970 0,0%
- vrouwen 0,720 0,720 0,0%
Totaal per arts algemene gezondheidszorg 0,905 0,874 -3,4%
Aantal FTE artsen algemene gezondheidszorg
- mannen 301 377 25,4%
- vrouwen 79 176 121,9%
Totaal aantal FTE artsen algemene gezondheidszorg 380 553 45,5%
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 5.1.2.4. Aanbod in FTE van jeugdartsen

Aantal FTE per arts
Jeugdartsen werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,737 FTE per week, met voor de
mannen een hoger aantal FTE per arts (0,930 FTE) dan voor de vrouwen (0,680 FTE).
Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het
gemiddeld aantal FTE automatisch gaan dalen van 0,737 FTE in 2000 naar gemiddeld 0,727
FTE in 2010. Dit is een daling met 1,4% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op het hiervoor
reeds genoemde onderzoek uit 1999.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van jeugdartsen
Gegeven het huidige aantal jeugdartsen en het huidige gemiddeld aantal FTE per jeugdarts,
kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 405. Gegeven de ve r-
wachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van de huidige gemiddelden voor wat
betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010
geschat worden op 507. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE als gevolg van de eer-
der genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010 met 25,0% zal toe-
nemen. Dit is wat lager dan de toename in het aantal jeugdartsen in dezelfde periode
(26,8%). Dit wordt veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan
met een daling van het gemiddeld aantal FTE per arts en een dalend aantal uur per FTE.

Tabel 5.5: Ontwikkeling aanbod in FTE van jeugdartsen, bij de huidige in- en uitstroompatronen en bij een
gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal jeugdartsen
- mannen 125 130 3,8%
- vrouwen 425 568 33,5%
Totaal aantal jeugdartsen 550 697 26,8%
Aantal FTE per jeugdarts
- mannen 0,930 0,930 0,0%
- vrouwen 0,680 0,680 0,0%
Totaal per jeugdarts 0,737 0,727 -1,4%
Aantal FTE jeugdartsen
- mannen 116 121 3,8%
- vrouwen 289 386 33,5%
Totaal aantal FTE jeugdartsen 405 507 25,0%
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 5.1.2.5. Aanbod in FTE van overige sociaal geneeskundigen

Aantal FTE per arts
De overige sociaal geneeskundigen werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,917 FTE
per week, met voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,970 FTE) dan voor de
vrouwen (0,770 FTE). Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010
zal afnemen, zal het gemiddeld aantal FTE automatisch gaan stijgen van 0,917 FTE in 2000
naar gemiddeld 0,923 FTE in 2010. Dit is een stijging met 0,7% in het gemiddeld aantal FTE
per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op het hiervoor
reeds genoemde onderzoek uit 1999.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van de overige sociaal geneeskundigen
Gegeven het huidige aantal artsen en het huidige gemiddeld aantal FTE per arts, kan het
totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 110. Gegeven de verwachtingen
over de in- en uitstroom en bij handhaving van de huidige gemiddelden voor wat betreft het
aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in 2010 geschat wor-
den op 180. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE als gevolg van de eerder genoem-
de in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010 met 63,9% zal toenemen. Dit is
iets hoger dan de toename in het aantal overige sociaal geneeskundigen in dezelfde periode
(62,7%). Dit wordt veroorzaakt door het afnemend aandeel vrouwen, wat gepaard zal gaan
met een stijging van het gemiddeld aantal FTE per arts.

Tabel 5.6: Ontwikkeling aanbod in FTE van overige sociaal geneeskundigen, bij de huidige in- en uitstroom-
patronen en bij een gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal overige sociaal geneeskundigen
- mannen 88 149 69,7%
- vrouwen 32 46 43,6%
Totaal aantal overige sociaal geneeskundigen 120 195 62,7%
Aantal FTE per overige sociaal geneeskundige
- mannen 0,970 0,970 0,0%
- vrouwen 0,770 0,770 0,0%
Totaal per overige sociaal geneeskundige 0,917 0,923 0,7%
Aantal FTE overige sociaal geneeskundigen
- mannen 85 145 69,7%
- vrouwen 25 35 43,6%
Totaal aantal FTE overige sociaal geneeskundigen 110 180 63,9%

 5.1.3. Aanbod in uren

Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan geen inzicht worden
gegeven in het huidige aantal werkuren per week of het aantal werkweken per jaar. Er kan
derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute omvang van
het aanbod in uren per jaar.
Dit gebrek aan voldoende empirische gegevens over het huidige aantal werkuren per jaar is
op zich zelf overigens geen groot probleem. In principe geldt namelijk dat in het geval er
uitgegaan wordt van een constant blijven van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, dat het totaal aantal werkuren per jaar met een zelfde percentage zal
veranderen als het aantal FTE. In het geval het aanbod in FTE met bijvoorbeeld 10% zal
veranderen bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit en de huidige manier van
werken, dan geldt dit in principe ook voor het aanbod in uren. Alleen in het geval er sprake is
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van een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal werkuren per week per
FTE, zou er voor de ontwikkeling in het aanbod in uren een ander groeipercentage ontstaan
dan voor de ontwikkeling van het aantal FTE het geval is. In de onderzoeken die tot nu toe
zijn verricht naar het aantal werkuren, is in het algemeen echter vrijwel nooit een groot ve r-
schil tussen de mannen en de vrouwen gevonden in het aantal uur op fulltime basis.
Verder geldt dat er ondanks het ontbreken van een actueel inzicht in het absolute aantal uur
toch nog gewerkt kan worden met aannames over een eventuele verandering in de arbeids-
tijd. Het gaat dan echter om relatieve verandering in plaats van absolute veranderingen. Er
kan bijvoorbeeld nagegaan worden wat een eventuele daling met 5% in de arbeidstijd zou
betekenen. De consequenties van een dergelijke aanname op de benodigde instroom in de
opleiding is daarbij volledig onafhankelijk van het absolute aantal uur in het basisjaar. Het
maakt voor de uitkomst van de benodigde instroom in de opleiding dus niet uit of men op dit
moment bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE werkt en naar 47,5 uur per week gaat, of dat
men nu bijvoorbeeld 40 uur per week per FTE werkt en naar 38 uur per week gaat in het
prognosejaar. In beide situaties is er sprake van een daling van 5% in het aanbod, die ge-
compenseerd moet worden.

 5.2. Werkproces

Vergelijkbaar met situatie ten aanzien van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, geldt ook voor het aandeel cliëntgebonden tijd en het aantal cliëntge-
bonden werkweken per jaar dat er niet voldoende actuele empirische gegevens zijn. Ook nu
geldt echter weer dat het ontbreken van deze gegevens op zich zelf geen groot probleem is.
In het model kan namelijk ook gewerkt worden met relatieve veranderingen.
Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamer inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de in-
vloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.

 5.3. Zorgvraag

Huidige aantal cliëntcontacten
Voor de huidige situatie kan geen schatting gegeven worden van het aantal cliëntcontacten.
Nader onderzoek is gewenst naar indicatoren voor het zorggebruik per specialisme binnen
de sociale geneeskunde, zoals het gemiddelde aantal werknemers waar bedrijfsartsen ver-
antwoordelijk voor zijn, het gemiddelde aantal WAO-keuringen dat verzekeringsartsen per
jaar afhandelen, en het aantal kinderen per jaar waar jeugdartsen contact mee hebben.

Huidige tijd per contact
Voor de huidige situatie kan geen schatting gegeven worden van het aantal minuten per
cliëntcontact, aangezien er nog geen indicatie is van het aantal contacten.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
Voor de huidige situatie kan slechts een ruwe schatting gegeven worden van de groei in het
aantal cliëntcontacten. Voor de bedrijfsartsen en de verzekeringsartsen wordt daarbij de
door het CBS verwachte groei in het aantal werknemers als maatstaf gebruikt (ongeveer 7%
tussen 2000 en 2010), voor jeugdartsen de door het CBS verwachte groei in het aantal 5-18-
jarigen (2,4%) en voor de overige sociaal geneeskundigen wordt de door het CBS verwachte
groei in het totaal aantal inwoners gebruikt (4,8%).
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Onvervulde vraag
Voor de bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde wordt door de leden van de
kamer sociaal geneeskundigen geschat dat er momenteel waarschijnlijk minimaal 10% ach-
terstand bestaat en maximaal 20%. Voor de algemene gezondheidszorg en voor de jeugd-
gezondheidszorg wordt daarentegen uitgegaan van een schatting van minimaal 5% en
maximaal 10% onvervulde vraag.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Voor de bedrijfsgeneeskunde wordt door de leden van de kamer sociaal geneeskundigen
een forse stijging verwacht in de vraag naar zorg. Daarbij zal het aantal contacten wel eens
op korte termijn kunnen toenemen. Daarnaast lijkt er een nog sterkere stijging in de tijd per
contact te gaan komen. Gedacht wordt aan minimaal 20% en maximaal 30% meer contacten
per werknemer en minimaal 25% en maximaal 40% meer tijd per contact. Deze verwachtte
ontwikkelingen in het aantal contacten en de tijd per contact worden onder andere onder-
bouwd door te wijzen op het in toenemende mate betreden door de ‘onderkant’ van de sa-
menleving van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe groep werknemers heeft zowel méér ziekte
als een ander ziektegedrag. Daarnaast zal er waarschijnlijk nog een toenemende vraag ko-
men naar geprivatiseerde zorg voor bijvoorbeeld uitstroombegeleiding. De poortwachter-
functie van de sociale geneeskunde zal in de toekomst waarschijnlijk ook groter worden. De
tijd per contact zal bovendien nog eens extra groeien door de toenemende mondigheid van
de cliënten.
Voor de verzekeringsgeneeskunde wordt, deels op basis van dezelfde argumenten als hier-
boven genoemd, verwacht dat er minimaal 5% en maximaal 10% meer contacten per werk-
nemer zullen komen en minimaal 10% en maximaal 20% meer tijd per contact. De groei zal
dus relatief minder groot zijn dan bij de bedrijfsgeneeskunde. Dit komt omdat er bij de verz e-
keringsgeneeskunde veel minder sprake zal zijn van groei in de geprivatiseerde sector dan
bij de bedrijfsgeneeskunde het geval zal zijn.
Voor de jeugdgezondheidszorg geldt dat er door de invoering van het wettelijke ‘Basispakket
Jeugdgezondheidszorg’ meer contacten per kind, c.q. jeugdige zullen komen (dat wil zeg-
gen: binnen de groep 4-19-jarigen). Dit zal resulteren in een toename van rond de 20% in
het aantal contacten. Onder de huidige omstandigheden is het niet goed mogelijk om speci-
fiek beleid rond doelgroepen te realiseren, omdat het aantal contacten daardoor hoger zou
worden dan met het huidige aanbod afgehandeld kan worden. Verwacht wordt echter dat in
de toekomst er actiever gestreefd zal worden om alle voorgenomen contacten met de bevol-
king ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. Instellingen zullen namelijk in het kader van
hun kwaliteitsbeleid proberen om ook met alle nog niet bereikte personen alsnog contact te
leggen. Daar komt bij dat voor de komende generatie jongeren verwacht wordt dat het aantal
astma- en COPD-patiënten per 1.000 kinderen zal toenemen. Voor wat betreft het aantal
contacten voor risicokinderen wordt een stijging van ongeveer 10% voorzien. Samen met de
stijging van de contacten per inwoner in verband met het ‘Basispakket Jeugdgezondheids-
zorg’, gaat het dan om een stijging van in totaal 30% in het aantal contacten. De tijd per
contact zal waarschijnlijk iets minder sterk stijgen, aangezien een deel van de extra contac-
ten relatief kort zal zijn. Geschat wordt dat de tijd per contact met ongeveer 5% zal stijgen.
Voor de algemene gezondheidszorg wordt vooral op basis van een hogere en scherpere
risicoperceptie verwacht dat het aantal contacten zal stijgen. Gedacht wordt aan een stijging
met 20%. Daarnaast zorgt de toenemende claimgerichtheid van de bevolking en de daarte-
gen ingezette defensieve geneeskunde van de artsen vooral voor een hogere tijd per con-
tact. Hierbij wordt gedacht aan 5% meer tijd.

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Voor wat betreft de mogelijkheden om via substitutie taken af te stoten naar andere typen
beroepsbeoefenaren, wordt bij de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde vooral gedacht aan
mogelijkheden voor het inzetten van paramedici. Er zijn echter weinig taken die afgestoten
zullen worden naar basisartsen. Voor wat betreft de mogelijkheden om tot een efficiency
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verbetering te komen in de arbeidsorganisatie, lijken de potentiële mogelijkheden binnen de
bedrijfsgeneeskunde wat hoger dan binnen de verzekeringsgeneeskunde, aangezien deze
laatste vooral bedreven wordt in relatief bureaucratische organisaties. Voor beide typen spe-
cialismen wordt overigens een daling van ongeveer 7% in het werk voorzien bij een ve r-
gaande vorm van substitutie en efficiency verbetering.
Voor de jeugdgezondheidszorg is in de afgelopen jaren veel aan substitutie en efficiency
verbetering doorgevoerd. In eerste instantie is dit gebeurd door afstoting van taken naar
verpleegkundigen en in tweede instantie naar assistenten. Momenteel wordt gekeken naar
de mogelijkheden om andere beroepsgroepen in te schakelen, zoals pedagogen en psy-
chologen, voor het overnemen van een aantal activiteiten. Het lijkt mogelijk nog een afname
van ongeveer 3% te bereiken in de cliënt-/populatiegebonden tijd. Voor de algemene ge-
zondheidszorg lijkt er een daling van 5% in het aantal contacten gerealiseerd te kunnen
worden.

 5.4. Vraag en aanbod vergeleken

 5.4.1. Benodigde instroom voor bedrijfsartsen bij variatie in de vraag
Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat bedrijfsartsen beschikbaar
hebben voor cliëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 24,7% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door bedrijfsartsen, is geschat dat als gevolg van de
groei in werkgelegenheid de zorgconsumptie (het aantal uren dat cliënten feitelijk aan zorg
gebruiken) met 7% zal groeien. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige
onvervulde vraag van minimaal 10%, zou het aanbod met minimaal 17,7% (want 1,07 * 1,1 =
1,177) moeten groeien om in 2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk ge-
bruik) te kunnen handhaven als de huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar bedrijfs-
geneeskundige zorg met nog eens 10% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie
geldt echter dat de vraag eventueel met 7% zou kunnen dalen.
In de berekeningen is alleen rekening gehouden met een stijging in het aantal contacten per
1.000 inwoners en niet met een stijging van de tijd per contact. Dit heeft onder andere van
doen met het feit dat het redelijk lijkt om voor een stijging in het aantal contacten per inwoner
uit te gaan van een gelijkblijvend aandeel cliënt- en niet-cliëntgebonden werk: hoe meer
cliëntcontacten, hoe meer administratie en management. Bij een stijging in de tijd per con-
tact kan er daarentegen sprake zijn van een relatief toenemend aandeel cliëntgebonden tijd:
hoe meer tijd per contact, hoe langer het spreekuur, maar de hoeveelheid administratie en
management blijft waarschijnlijk gelijk.
Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor bedrijfsart-
sen gemiddeld genomen 50 per jaar moeten bedragen. Dit is kleiner dan de huidige instroom
van 73 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom daarentegen minimaal 126 en maximaal 164 per jaar moeten worden. Bij een com-
binatie van 20% stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus
een daling van 7% in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 13% in
de zorgvraag (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is
een instroom van 100 per jaar noodzakelijk.
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Tabel 5.7 Benodigde instroom in de opleidingen voor bedrijfsartsen bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 10% onvervulde vraag)

50

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 20% meer zorgvraag 126
- maximaal 30% meer zorgvraag 164

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 7% minder zorgvraag 24

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 13% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 100
- maximaal 23% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 138

Nb: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 73 per jaar.
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 5.4.2. Benodigde instroom voor verzekeringsartsen bij variatie in de vraag
Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat verzekeringsartsen beschik-
baar hebben voor cliëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 16,1% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door verzekeringsartsen, is geschat dat als gevolg van
de groei in werkgelegenheid de zorgconsumptie (het aantal uren dat cliënten feitelijk aan
zorg gebruiken) met 7% zal groeien. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een hui-
dige onvervulde vraag van minimaal 10%, zou het aanbod met minimaal 17,7% (want 1,07 *
1,1 = 1,177) moeten groeien om in 2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk
gebruik) te kunnen handhaven als de huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar bedrijfs-
geneeskundige zorg met nog eens 5% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie
geldt echter dat de vraag eventueel met 7% zou kunnen dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor verzeke-
ringsartsen gemiddeld genomen 48 per jaar moeten bedragen. Dit is iets hoger dan de hui-
dige instroom van 44 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom minimaal 62 en maximaal 76 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 5%
stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een daling van 7%
in verband met substitutie/efficiency en dus een daling van in totaal 2% in de zorgvraag (de
zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is een instroom van
42 per jaar voldoende.

Tabel 5.8 Benodigde instroom in de opleidingen voor verzekeringsartsen bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 10% onvervulde vraag)

48

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 5% meer zorgvraag 62
- maximaal 10% meer zorgvraag 76

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 7% minder zorgvraag 28

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 2% minder zorgvraag (laag/laag-versie) 42
- maximaal 3% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 56

Nb: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 44 per jaar.
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 5.4.3. Benodigde instroom voor artsen algemene gezondheidszorg bij variatie
in de vraag

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat artsen algemene gezond-
heidszorg beschikbaar hebben voor cliëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer
45,1% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door artsen algemene gezondheidszorg, is geschat dat
als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de
zorgconsumptie (het aantal uren dat cliënten vragen aan zorg) met 4,8% zal groeien. Indien
ook nog rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal 5%, zou
het aanbod met minimaal 10,1% (want 1,048 * 1,05 = 1,101) moeten groeien om in 2010
zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de
huidige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse sociaal-culturele ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de
vraag naar zorg nog eens met 20% zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt echter
dat de vraag eventueel met 5% zou kunnen dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de artsen
algemene gezondheidzorg gemiddeld genomen 8 per jaar moeten bedragen. Dit is kleiner
dan de huidige instroom van 33 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom 24 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 20% stijging van de vraag in
verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een daling van 5% in verband met sub-
stitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 15% in de zorgvraag (de zogeheten
laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is een instroom van 20 per
jaar voldoende.

Tabel 5.9 Benodigde instroom in de opleidingen voor artsen algemene gezondheidszorg  bij verschillende
vraagontwikkelingen

Benodigde
instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

8

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- eventueel 20% meer zorgvraag 24

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 5% minder zorgvraag 4

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- eventueel 15% meer zorgvraag (laag/laag-versie én hoog/hoog-versie) 20

Nb: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 33 per jaar; de toekomstige instroom zal deels plaatsvinden in de
opleiding ‘algemene gezondheidszorg’ en deels in de opleiding ‘maatschappij en gezondheid’.
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 5.4.4. Benodigde instroom voor jeugdartsen bij variatie in de vraag
Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat jeugdartsen beschikbaar
hebben voor cliëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 24,8% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door jeugdartsen, is geconstateerd dat als gevolg van
bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorgconsumptie
(het aantal uren dat cliënten vragen aan zorg) met 2,4% zal groeien. Indien ook nog rek e-
ning wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal 5%, zou het aanbod
met minimaal 7,5% (want 1,024 * 1,05 = 1,075) moeten groeien om in 2010 zowel het huidi-
ge consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de huidige onvervul-
de vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse sociaal-culturele ontwikkelingen gesignaleerd, waaronder
nieuwe wettelijke regelingen, waardoor de vraag naar zorg nog eens met 30% zal gaan stij-
gen. Voor wat betreft substitutie geldt echter dat de vraag eventueel met 3% zou kunnen
dalen.

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding voor de jeugd-
artsen gemiddeld genomen 15 per jaar moeten bedragen. Dit is kleiner dan de huidige in-
stroom van 31 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom 45 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 30% stijging van de vraag in
verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een daling van 3% in verband met sub-
stitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 27% in de zorgvraag (de zogeheten
laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is een instroom van 38 per
jaar noodzakelijk.

Tabel 5.10 Benodigde instroom in de opleidingen voor jeugdartsen bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

15

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- eventueel 30% meer zorgvraag 45

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 3% minder zorgvraag 12

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- eventueel 27% meer zorgvraag (laag/laag-versie én hoog/hoog-versie) 38

Nb: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 31 per jaar; de toekomstige instroom zal deels plaatsvinden in de
opleiding ‘jeugdgezondheidszorg’ en deels in de opleiding ‘maatschappij en gezondheid’.
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 5.4.5. Benodigde instroom voor sociaal geneeskundigen bij variatie in het
aanbod

In de vorige tabellen is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend
aantal uur per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te
nemen dat er in het zorgaanbod per arts iets kan veranderen. Zo wordt wel gesteld dat er in
de toekomst niet langer werkweken van bijvoorbeeld 40 uur op fulltime basis gewerkt zullen
gaan worden, maar dat er door een proces van arbeidstijdverkorting bijvoorbeeld 38 uur per
week per FTE gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt ook wel eens naar voren gebracht
dat er door de grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigingen een prikkel kan komen
om méér uren per week te gaan werken.
In de volgende tabel wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleiding zou zijn
bij een combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en an-
derzijds een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer voor de ba-
sisvariant, waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen in
vraag en aanbod, aangegeven hoeveel artsen per jaar met de opleiding zouden moeten
starten. Voor alle sociaal geneeskundigen tezamen gaat het dan om een benodigde in-
stroom van 122 per jaar.
Wanneer het aanbod per arts met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging van de
uren per week per FTE van bijvoorbeeld 40 naar 42, zou een gelijktijdige stijging van 10-
20% in de vraag eveneens opgevangen kunnen worden met een instroom van 157 per jaar.
Een daling van het aanbod per arts met 5%, wat overeenkomt met een daling van de uren
per week per FTE van 40 naar 38, zou daarentegen een instroom van 251 per jaar noodza-
kelijk maken.

Tabel 5.11: Benodigde instroom in de opleidingen voor sociaal geneeskundigen bij verschillende vraag- en
aanbodontwikkelingen

Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra
vraag in verband met de sociaal culturele ontwikkelingen

 en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)
plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met

arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorg-

vraag en
zorgaanbod

op basis van
leeftijd en

geslacht van
de bevolking

én de be-
roepsgroep

(inclusief op-
vang van

onvervulde
vraag)

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%

meer aan-
bod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

meer aan-
bod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
en geen

veran-
dering

in aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

minder
aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%
minder

aanbod

Specialisme

Huidige
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Bedrijfs-
geneeskunde 73 50 79 89 100 111 122
Verzekerings-
geneeskunde 44 48 29 35 42 49 57
Algemene ge-
zondheidszorg 33 8 16 18 20 22 25
Jeugdgezond-
heidszorg 31 15 32 35 38 41 44
Overige soc.g.
specialisaties 11 1 1 1 2 3 3
Totaal sociale
geneeskunde 192 122 157 178 202 226 251
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 5.5. Conclusie

De instroom in de diverse opleidingen voor sociaal geneeskundigen lijkt in het algemeen
voldoende te zijn om niet alleen demografische, maar ook een (beperkt) aantal niet-
demografisch bepaalde veranderingen in de vraag op te vangen. Voor de bedrijfartsen geldt
echter dat de instroom in de opleiding verhoogd moet worden onder de condities van de
laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde. Hierbij moet wel aangetekend
worden dat geen rekening is gehouden met het eventueel vervangen van de niet-als-sociaal-
geneeskundige geregistreerde artsen die werkzaam zijn in sociaal-geneeskundige functies
door wel-als-sociaal-geneeskundige geregistreerde artsen.
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 6. RAMING VERPLEEGHUISARTSEN
In dit hoofdstuk wordt voor de verpleeghuisartsen aangegeven met welke waarden gerekend
is voor de verschillende modelparameters. Alhoewel bij alle gebruikte parameters in het kort
wordt vermeld waarop de gehanteerde kwantificering is gebaseerd, wordt in dit hoofdstuk
niet expliciet ingegaan op de verschillende bronnen waar de cijfers vandaan komen. Een
gedetailleerde beschrijving van de beschikbare bronnen, is te vinden in het rapport ‘Vraag en
aanbod verpleeghuisartsen: bronnenoverzicht en raming 2000-2010’. In dat rapport is niet
alleen een beschrijving en beoordeling van de beschikbare bronnen te vinden, maar zijn
tevens, voor zover beschikbaar en relevant, concrete gegevens opgenomen uit het verleden
en/of het heden. De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het formuleren van be-
paalde aannames over de huidige en/of de toekomstige situatie, worden in dat rapport ook
relatief uitgebreider behandeld.
De opbouw van dit hoofdstuk is min of meer analoog aan de opbouw van het door het Capa-
citeitsorgaan gehanteerde conceptuele model (zie hoofdstuk 1). De gevolgde rekenmetho-
diek, is in hoofdstuk 2 reeds globaal aangegeven. In bijlage I wordt hier meer gedetailleerd
op ingegaan. De grote lijn is dat er eerst gekeken wordt naar het huidige aantal verpleeg-
huisartsen en het te verwachten toekomstige aantal verpleeghuisartsen bij handhaving van
de huidige opleidingscapaciteit. Daarmee wordt een indicatie verkregen van de ontwikkeling
van het aanbod in aantal personen. Vervolgens wordt gekeken naar het gemiddelde aantal
FTE per verpleeghuisarts. Op basis daarvan kan, in combinatie met de gegevens over het
aantal verpleeghuisartsen, de ontwikkeling van het aanbod in aantal FTE worden geschat.
Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan overigens geen in-
zicht worden gegeven in het aantal werkuren per week of het aantal werkweken per jaar. Er
kan derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute omvang
van het aanbod in uren per jaar. Ook voor de parameters die het werkproces vertegenwoor-
digen, het aandeel patiëntgebonden tijd per week en het aantal patiëntgebonden weken per
jaar, ontbreken op dit moment nog de empirische gegevens.
Voor de vraagkant wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling die te verwachten is op basis
van een puur demografische projectie. Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen door de kamer
verpleeghuisartsen wordt verwacht van niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen in de
vraag. Tenslotte worden vraag en aanbod vergeleken, waarbij voor bepaalde scenario’s
wordt aangegeven wat de benodigde opleidingscapaciteit is.
Voor wat betreft de hierna te presenteren getallen is het op deze plaats nuttig om te vermel-
den dat de berekeningen zonder afronding hebben plaatsgevonden. De hier gepresenteerde
getallen zijn daarentegen wél afgerond op maximaal één cijfer achter de komma. Hierdoor
kan het gebeuren dat niet alle uitgerekende getallen precies te reproduceren zijn met behulp
van de hier eveneens gepresenteerde basisgetallen.

 6.1. Zorgaanbod

 6.1.1. Aanbod in personen
Het huidige aantal beschikbare verpleeghuisartsen
Op 1 januari 2000 zijn er naar schatting 952 verpleeghuisartsen beschikbaar voor de Neder-
landse arbeidsmarkt.

De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare verpleeghuisartsen
Toepassing van de historische uitstroompatronen op de huidige groep van beschikbare ver-
pleeghuisartsen, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 er in totaal 176 het
beroep verlaten. Dat wil zeggen dat ongeveer 19% van de huidige verpleeghuisartsen in de
komende 10 jaar zal uitstromen.
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De te verwachten instroom vanuit de opleiding
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 174 verpleeghuisartsen in opleiding (VAIO’s). Als gevolg
van het huidige interne rendement (98%) en het verwachte externe rendement (98%) zullen
er in 2010 in totaal van deze groep 167 beschikbaar zijn voor het werk als verpleeghuisarts.
Vanwege de opleidingsduur van 2 jaar, kunnen er in de komende 10 jaar nog 8 nieuwe lich-
tingen basisartsen tot verpleeghuisarts worden opgeleid. Bij een instroom per jaar van 84,
zullen er dus nog 672 basisartsen met de opleiding gaan starten. Gegeven een voor de toe-
komst verwacht intern rendement van 95% en een extern rendement van 98% zullen van
deze groep nog 626 in 2010 beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep VAIO’s (98%) en het ve r-
wachte interne rendement van de toekomstige VAIO’s (95%), is overigens gebaseerd op het
idee dat een deel van de voortijdige uitstroom bij de huidige groep VAIO’s inmiddels al heeft
plaatsgevonden.

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, wordt de veronderstelling gehanteerd dat geen
enkele verpleeghuisarts die in het buitenland is opgeleid, zich op de Nederlandse arbeids-
markt zal aanbieden.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 952 verpleeghuisartsen beschikbaar. Als vervolgens
rekening wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers dan zal het aantal
beschikbare verpleeghuisartsen in 2010 groeien tot 1.569 verpleeghuisartsen, ofwel een
groei van 65%. Het percentage vrouwelijke verpleeghuisartsen zal daarbij groeien van
50,6% in 2000 naar 65,3% in 2010.

Tabel 6.1: Ontwikkeling aanbod in personen van verpleeghuisartsen, bij de huidige in- en uitstroompatronen
Huidige aantal verpleeghuisartsen
Percentage vrouwen

952
50,6%

Uitstroom uit huidige aantal verpleeghuisartsen
Percentage uitstroom

176
18,5%

Instroom vanuit huidige VAIO’s
(bij 174 in totaal en bij 98% intern en 98% extern rendement)

167

Instroom vanuit toekomstige VAIO’s
(bij 34 per jaar en bij 95% intern en 98% extern rendement)

626

Instroom vanuit buitenland
(nihil)

0

Toekomstige aantal verpleeghuisartsen
Percentage vrouwen

1.569
65,3%

Percentage groei aantal verpleeghuisartsen 64,8%
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 6.1.2. Aanbod in FTE
Aantal FTE per arts
Verpleeghuisartsen werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,774 FTE per week, met
voor de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,87 FTE) dan voor de vrouwen (0,68 FTE).
Doordat het aandeel vrouwelijke verpleeghuisartsen in de periode 2000-2010 zal toenemen,
zal het gemiddeld aantal FTE automatisch gaan dalen van 0,774 FTE in 2000 naar gemid-
deld 0,746 FTE in 2010. Dit is een daling met 3,6% in het gemiddeld aantal FTE per arts.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op onderzoek uit
1993.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE
Gegeven het huidige aantal verpleeghuisartsen en het huidige gemiddeld aantal FTE per
verpleeghuisarts, kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 737.
Gegeven de verwachtingen over de in- en uitstroom en bij handhaving van de huidige ge-
middelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare
aantal FTE in 2010 geschat worden op 1.170. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE
als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010
met 59% zal toenemen. Dit is iets lager dan de toename in het aantal verpleeghuisartsen in
dezelfde periode (65%). Dit wordt veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen, wat
gepaard zal gaan met een daling van het gemiddeld aantal FTE per verpleeghuisarts.

Tabel 6.2: Ontwikkeling aanbod in FTE van verpleeghuisartsen, bij de huidige in- en uitstroompatronen en bij
een gelijkbli jvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

Verandering

Aantal verpleeghuisartsen
- mannen 470 544 15,7%
- vrouwen 482 1.025 112,6%
Totaal 952 1.569 64,8%
Aantal FTE per verpleeghuisarts
- mannen 0,870 0,870 0,0%
- vrouwen 0,680 0,680 0,0%
Totaal per verpleeghuisarts 0,774 0,746 -3,6%
Aantal FTE verpleeghuisartsen
- mannen 409 473 15,7%
- vrouwen 328 697 112,6%
Totaal aantal FTE verpleeghuisartsen 737 1.170 58,8%

 6.1.3. Aanbod in uren

Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan geen inzicht worden
gegeven in het huidige aantal werkuren per week of het aantal werkweken per jaar. Er kan
derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute omvang van
het aanbod in uren per jaar.
Dit gebrek aan voldoende empirische gegevens over het huidige aantal werkuren per jaar is
op zich zelf overigens geen groot probleem. In principe geldt namelijk dat in het geval er
uitgegaan wordt van een constant blijven van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, dat het totaal aantal werkuren per jaar met een zelfde percentage zal
veranderen als het aantal FTE. In het geval het aanbod in FTE met bijvoorbeeld 10% zal
veranderen bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit en de huidige manier van
werken, dan geldt dit in principe ook voor het aanbod in uren. Alleen in het geval er sprake is
van een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal werkuren per week per
FTE, zou er voor de ontwikkeling in het aanbod in uren een ander groeipercentage ontstaan
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dan voor de ontwikkeling van het aantal FTE het geval is. In de onderzoeken die tot nu toe
zijn verricht naar het aantal werkuren, is in het algemeen echter vrijwel nooit een groot ve r-
schil tussen de mannen en de vrouwen gevonden in het aantal uur op fulltime basis.
Verder geldt dat er ondanks het ontbreken van een actueel inzicht in het absolute aantal uur
toch nog gewerkt kan worden met aannames over een eventuele verandering in de arbeids-
tijd. Het gaat dan echter om relatieve verandering in plaats van absolute veranderingen. Er
kan bijvoorbeeld nagegaan worden wat een eventuele daling met 5% in de arbeidstijd zou
betekenen. De consequenties van een dergelijke aanname op de benodigde instroom in de
opleiding is daarbij volledig onafhankelijk van het absolute aantal uur in het basisjaar. Het
maakt voor de uitkomst van de benodigde instroom in de opleiding dus niet uit of men op dit
moment bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE werkt en naar 47,5 uur per week gaat, of dat
men nu bijvoorbeeld 40 uur per week per FTE werkt en naar 38 uur per week gaat in het
prognosejaar. In beide situaties is er sprake van een daling van 5% in het aanbod, die ge-
compenseerd moet worden.

 6.2. Werkproces

Vergelijkbaar met situatie ten aanzien van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, geldt ook voor het aandeel patiëntgebonden tijd en het aantal patiënt-
gebonden werkweken per jaar dat er niet voldoende actuele empirische gegevens zijn. Ook
nu geldt echter weer dat het ontbreken van deze gegevens op zich zelf geen groot probleem
is. In het model kan namelijk ook gewerkt worden met relatieve veranderingen.
Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamer inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de in-
vloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.

 6.3. Zorgvraag

Huidige aantal patiëntcontacten
Verpleeghuisartsen hebben in 1998 ongeveer 6.600 psychogeriatrische en 7.000 soma-
tische patiënten in dagopname behandeld. Daarnaast zijn in dat jaar ook nog ongeveer
36.000 psychogeriatrische en 19.000 somatische klinische opnamen gerealiseerd. Bij elkaar
zijn er derhalve ongeveer 68.000 patiënten opgenomen.
Het aantal patiënten is overigens gebaseerd op het aantal opnamen zoals voor 1998 is vast-
gesteld in onderzoek.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
In de periode 2000-2010 zal er enerzijds sprake zijn van een bevolkingsgroei en anderzijds
van een verandering in de leeftijds- en geslachtsopbouw. Op basis van alleen de bevol-
kingsgroei zal het aantal contacten met 7% toenemen. Als daarnaast ook rekening wordt
gehouden met ontwikkelingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw neemt het aantal contac-
ten met 21% toe. Dit betekent dat het totaal aantal patiënten zal toenemen van ongeveer
68.000 tot ongeveer 82.000 in 2010. Tegelijkertijd zou het betekenen dat het aantal patiënt-
gebonden uren eveneens met 21% zou moeten stijgen.
De demografische ontwikkelingen zijn overigens gebaseerd op de zogeheten middenvariant
van de CBS-bevolkingsprognose uit 1998.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van wegwerken huidige onvervulde vraag
Voor wat betreft de huidige situatie, wordt door de leden van de kamer verpleeghuisartsen
geschat dat er een onvervulde vraag is van minimaal 5% en maximaal 15%. Deze schatting
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wordt onder andere ingegeven door een kwaliteitsbesef en komt tot uitdrukking in verkapte
vacatures, namelijk van in de formatie aanwezige overige artsen die werkzaam zijn in ve r-
pleeghuizen, en de wachtlijst geïndiceerde verpleeghuis zorg, die nu door huisartsen wordt
ingevuld.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Er zijn een aantal niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen aan de vraagkant, op basis
waarvan door de leden van de kamer verpleeghuisartsen geschat wordt dat hiermee een
stijging van minimaal 12% en maximaal 20% in het aantal contacten per inwoner gepaard
kan gaan. Deze schatting heeft te maken met het toenemen van complexe pathologie in de
ketenzorg, waarbij de patiënt voor en na behandelingen meer aandacht van de verpleeg-
huisarts moet krijgen en de verpleeghuisarts als professional meer extramurale taken op
zich neemt. De organisatorische inbedding kan hierdoor veranderen: de verpleeghuisarts
beweegt zich in de huisartsenzorg en neemt tussentijdse en semi-murale taken over, er ont-
staan huisartsgroepen met verpleeghuisartsen, terwijl het vangnet aan verpleegbedden ve r-
mindert.

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Er zijn een aantal ontwikkelingen in het werkproces waarvan door de leden van de kamer
verpleeghuisartsen verwacht wordt dat deze uiteindelijk zullen zorgen voor een stijging van
10% in het aantal contacten per inwoner.
De druk op horizontale substitutie is hoog, en zal zeker doorzetten. De verwachting is dat
verpleeghuisartsen in de toekomst meer tijd buiten de verpleeghuissector zullen besteden
als gevolg van consultatie in verzorgingshuizen, ziekenhuizen en de eerste lijn. Het streef-
model is bijvoorbeeld dat in het verzorgingshuis de huisarts verantwoordelijk is voor het bie-
den van medische zorg aan patiënten met een verzorgingshuisindicatie. Voor patiënten met
een indicatie voor verpleeghuiszorg die in het verzorgingshuis wonen is de verpleeghuisarts
verantwoordelijk voor het bieden van de medische zorg. Bij (overige) complexe zorgproble-
men dienen verpleeghuisartsen en huisartsen onderling afspraken te maken: de ver-
pleeghuisarts zal hier bij voorkeur het zorgplan opstellen, terwijl de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering bij de huisarts kan berusten. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om op ba-
sis van het profiel van de verpleeghuisarts zorg aan te besteden. De mogelijkheden van
transmuralisatie worden mede bepaald door verwachte tekorten intern (o.a. verple-
gend/verzorgend personeel) en extern (o.a. huisartsen) en de mogelijkheden tot uitbreiding
van het aantal verpleeghuisartsen (aantal opleiders en het deskundigheids-, c.q. ervarings-
niveau van in de opleiding instromende basisartsen).
De invloed van de verticale substitutie is sterker uitgaande van een gelijkblijvende kwaliteit.
Er zijn handelingen die de verpleeghuisarts doet en die mogelijk gedelegeerd kunnen wor-
den aan paramedici en verpleegkundigen. Het gaat dan met name om de communicatie met
de patiënt en diens familie. Verticale substitutie rendeert mogelijk pas na 3 jaar, omdat er
nog veel investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en het controleren van bekwaamheden
(supervisie) gedaan moeten worden. De vector is dan tijdelijk negatief. Arbeidsmarktproble-
men, bijvoorbeeld schaarste aan verplegend en verzorgend personeel, kunnen leiden tot
omgekeerde substitutie. De inzet van extra artsen, zijnde niet verpleeghuisartsen, is volgens
de kamer uit kwaliteitsoverwegingen een niet-gewenst alternatief.
Er is zorg om de toenemende bureaucratisering van de zorg. Dit komt tot uitdrukking in het
verwijsgedrag naar verpleeghuizen. Voor de verpleeghuisarts betekent dit meer stappen en
meer werk. Wel is er enige efficiency winst te behalen in de logistiek en de automatisering,
mits de invoering goed verloopt. De effecten van technologie op de gemiddelde consultduur
zullen naar verwachting beperkt zijn.
De som van ontwikkelingen in het werkproces als gevolg van substitutie en technologie zul-
len naar verwachting van de kamer zorgen voor een stijging van gemiddeld 10% in het aan-
tal contacten per inwoner.
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 6.4. Vraag en aanbod vergeleken

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij een toekomstige instroom in
de opleiding van 84 per jaar geconstateerd dat het aantal uren dat verpleeghuisartsen be-
schikbaar hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met 62% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar verpleeghuisartsenzorg, is geconstateerd dat als gevolg van
bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijds- en geslachtsopbouw de zorgconsumptie
(het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg gebruiken) met 21% zal groeien. Indien ook
nog rekening wordt gehouden met een huidige onvervulde vraag van minimaal 5%, zou het
aanbod met minimaal 27% (want 1,21 * 1,05 = 1,27) moeten groeien om in 2010 zowel het
huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de huidige on-
vervulde vraag op te vangen. Daarnaast zijn er nog diverse ontwikkelingen gesignaleerd
waardoor de vraag naar verpleeghuisartsenzorg nog eens met 10% of meer zal gaan stijgen.
In de berekeningen is alleen rekening gehouden met een stijging in het aantal contacten per
1.000 inwoners en niet met een stijging van de tijd per contact. Dit heeft onder andere van
doen met het feit dat het redelijk lijkt om voor een stijging in het aantal contacten per inwoner
uit te gaan van een gelijkblijvend aandeel patiënt- en niet-patiëntgebonden werk: hoe meer
patiëntcontacten, hoe meer administratie en management. Bij een stijging in de tijd per con-
tact kan er daarentegen sprake zijn van een relatief toenemend aandeel patiëntgebonden
tijd: hoe meer tijd per contact, hoe langer het spreekuur, maar de hoeveelheid administratie
en management blijft waarschijnlijk gelijk.

 6.4.1. Benodigde instroom voor verpleeghuisartsen bij variatie in de vraag

Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen geba-
seerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de opleiding gemiddeld ge-
nomen 40 per jaar moeten bedragen. Dit is duidelijk kleiner dan de huidige instroom van 84
per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom minimaal 61 en maximaal 75 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 12%
stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een stijging van
10% in verband met substitutie/efficiency en dus een groei van in totaal 22% in de zorgvraag
(de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde), is een instroom
van 79 per jaar noodzakelijk.
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Tabel 6.3 Benodigde instroom in de verpleeghuisartsenopleiding bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde

instroom
per jaar

Basisvariant (alleen demografische vraag- en aanbodontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én de be-
roepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

40

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 12% meer zorgvraag 61
- maximaal 20% meer zorgvraag 75

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- eventueel 10% meer zorgvraag 58

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de sociaal-
culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 22% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 79
- maximaal 30% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 93

Nb: de huidige instroom bedraagt gemiddeld 84 per jaar.

 6.4.2. Benodigde instroom voor verpleeghuisartsen bij variatie in het aanbod

In de vorige tabel is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend aantal
uur per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat
er in het zorgaanbod per arts iets kan veranderen. Zo wordt wel gesteld dat er in de toe-
komst niet langer werkweken van bijvoorbeeld 45 uur op fulltime basis gewerkt zullen gaan
worden, maar dat er door een proces van arbeidstijdnormalisatie bijvoorbeeld 40 uur per
week per FTE gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt ook wel eens naar voren gebracht
dat er door de grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigingen een prikkel kan komen
om méér uren per week te gaan werken.
In de volgende tabel wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleiding zou zijn
bij een combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en an-
derzijds een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer aangegeven
dat er voor de basisvariant waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische
ontwikkelingen in vraag en aanbod, 40 artsen per jaar met de opleiding zouden moeten
starten.
Wanneer het aanbod per arts met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging van de
uren per week per FTE van bijvoorbeeld 46 naar 48, zou een gelijktijdige stijging van 22% in
de vraag opgevangen kunnen worden met een instroom van 69 per jaar. Een daling van het
aanbod per arts met 5%, wat overeenkomt met een daling van de uren per week per FTE
van 46 naar 43,5, zou daarentegen een instroom van 90 per jaar noodzakelijk maken.
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Tabel 6.4: Benodigde instroom verpleeghuisartsenopleiding bij verschillende vraag- en aanbodontwikkelingen
Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra vraag in verband
met de sociaal culturele ontwikkelingen en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)

plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met
arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorgvraag en
zorgaanbod op basis
van leeftijd en geslacht
van de bevolking én de
beroepsgroep
(inclusief opvang van
5% onvervulde vraag)

22% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%

meer aanbod

22% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
meer aanbod

22% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

en geen ver-
andering

in aanbod

22% meer
vraag

(laag/laag-
versie)

én 2,5%
minder aanbod

22% meer
vraag

(laag/laag-
versie)
én 5%

minder aanbod

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

40 69 73 79 84 90

Nb: de huidige instroom bedraagt 84 per jaar

 6.5. Conclusie

De huidige opleidingscapaciteit voor de verpleeghuisartsen is in principe voldoende om zo-
wel de demografische als een aantal niet-demografische ontwikkelingen op te vangen. Hier-
bij moet wel aangetekend worden dat geen rekening is gehouden met het eventueel vervan-
gen van de niet-als-verpleeghuisarts geregistreerde artsen die werkzaam zijn in verpleeg-
huizen door wel-als-verpleeghuisarts geregistreerde artsen.
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 7. RAMING TANDHEELKUNDIG SPECIALISTEN
In dit hoofdstuk wordt voor de tandheelkundig specialisten aangegeven met welke waarden
gerekend is voor de verschillende modelparameters. Alhoewel bij alle gebruikte parameters
in het kort wordt vermeld waarop de gehanteerde kwantificering is gebaseerd, wordt in dit
hoofdstuk niet expliciet ingegaan op de verschillende bronnen waar de cijfers vandaan ko-
men. Een gedetailleerde beschrijving van de beschikbare bronnen, is te vinden in het rapport
‘Vraag en aanbod tandheelkundig specialisten: bronnenoverzicht en raming 2000-2010’. In
dat rapport is niet alleen een beschrijving en beoordeling van de beschikbare bronnen te
vinden, maar zijn tevens, voor zover beschikbaar en relevant, concrete gegevens opge-
nomen uit het verleden en/of het heden. De overwegingen die een rol hebben gespeeld bij
het formuleren van bepaalde aannames over de huidige en/of de toekomstige situatie, wor-
den in dat rapport ook relatief uitgebreider behandeld.
De opbouw van dit hoofdstuk is min of meer analoog aan de opbouw van het door het Capa-
citeitsorgaan gehanteerde conceptuele model (zie hoofdstuk 1). De gevolgde rekenmetho-
diek, is in hoofdstuk 2 reeds globaal aangegeven. In bijlage I wordt hier meer gedetailleerd
op ingegaan. De grote lijn is dat er eerst gekeken wordt naar het huidige aantal tandheel-
kundige specialisten en het te verwachten toekomstige aantal tandheelkundig specialisten bij
handhaving van de huidige opleidingscapaciteit. Daarmee wordt een indicatie verkregen van
de ontwikkeling van het aanbod in aantal personen. Vervolgens wordt gekeken naar het
gemiddelde aantal FTE per tandheelkundig specialist. Op basis daarvan kan, in combinatie
met de gegevens over het aantal tandheelkundig specialisten, de ontwikkeling van het aan-
bod in aantal FTE worden geschat. Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische
gegevens kan overigens geen inzicht worden gegeven in het aantal werkuren per week of
het aantal werkweken per jaar. Er kan derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de
ontwikkeling in de absolute omvang van het aanbod in uren per jaar. Ook voor de parame-
ters die het werkproces vertegenwoordigen, het aandeel patiëntgebonden tijd per week en
het aantal patiëntgebonden weken per jaar, ontbreken op dit moment nog de empirische
gegevens.
Voor de vraagkant wordt eerst ingegaan op de ontwikkeling die te verwachten is op basis
van een puur demografische projectie. Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen door de kamer
tandheelkundig specialisten wordt verwacht van niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen
in de vraag. Tenslotte worden vraag en aanbod vergeleken, waarbij voor bepaalde scena-
rio’s wordt aangegeven wat de benodigde opleidingscapaciteit is.
Voor wat betreft de hierna te presenteren getallen is het op deze plaats nuttig om te vermel-
den dat de berekeningen zonder afronding hebben plaatsgevonden. De hier gepresenteerde
getallen zijn daarentegen wél afgerond op maximaal één cijfer achter de komma. Hierdoor
kan het gebeuren dat niet alle uitgerekende getallen precies te reproduceren zijn met behulp
van de hier eveneens gepresenteerde basisgetallen.

 7.1. Zorgaanbod

 7.1.1. Aanbod in personen

 7.1.1.1. Aanbod in personen voor kaakchirurgie

Het huidige aantal beschikbare kaakchirurgen
Op 1 januari 2000 zijn er 207 geregistreerde kaakchirurgen werkzaam in Nederland. Het
aantal kaakchirurgen is overigens gebaseerd op een recent uitgevoerde inventarisatie.
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De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare kaakchirurgen
Toepassing van een vaste uitstroomleeftijd van 63 jaar op de huidige groep van beschikbare
kaakchirurgen, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 ongeveer 31% van de
huidige kaakchirurgen (namelijk 65 van de 207) zal uitstromen.
Zou in plaats van een vaste pensioenleeftijd van 63 jaar zijn gekozen voor een vaste pensi-
oenleeftijd van 65 jaar, dan zou de uitstroom bij de kaakchirurgen 28% bedragen (58 van de
207) in plaats van 31%. Keuze voor toepassing van een vaste pensioenleeftijd van 60 jaar
zou bij de kaakchirurgen leiden tot de verwachting dat 47% in de komende 10 jaar zou uit-
stromen (namelijk 97 van de 207).

De te verwachten instroom vanuit de Nederlandse opleiding
Op 1 januari 2000 waren er feitelijk 30 formatieplaatsen beschikbaar voor kaakchirurgen in
opleiding, waarvan 28 feitelijk bezet. Als gevolg van het verwachte interne rendement (99%)
en het verwachte externe rendement (98%) zullen er 27 nieuwe kaakchirurgen beschikbaar
zijn in 2010 vanuit de huidige groep van 28 kaakchirurgen in opleiding.
Vanwege de opleidingsduur van 4 jaar voor deze specialisatie, kunnen er in de komende 10
jaar nog 6 nieuwe lichtingen tand-/basisartsen tot kaakchirurg worden opgeleid. Bij handha-
ving van de huidige opleidingscapaciteit (30 plaatsen) en een verwacht intern rendement van
98% en een extern rendement van 98% blijven er van de tand-/basisartsen die nog met deze
vervolgopleiding gaan starten in totaal 43 kaakchirurgen over die in 2010 beschikbaar zijn
voor de arbeidsmarkt.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep kaakchirurgen in opleiding
(99%) en het verwachte interne rendement voor de toekomst (98%), is overigens gebaseerd
op het gegeven dat de voortijdige uitstroom bij de huidige groep inmiddels al grotendeels
heeft plaatsgevonden (namelijk in het aanvangsjaar).

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, wordt de veronderstelling gehanteerd dat geen
enkele kaakchirurg die in het buitenland is opgeleid, zich op de Nederlandse arbeidsmarkt
zal aanbieden.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen voor kaakchirurgie
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 207 kaakchirurgen werkzaam. Als vervolgens reke-
ning wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers dan zal het aantal be-
schikbare kaakchirurgen in 2010 bij een vaste pensioenleeftijd van 63 jaar waarschijnlijk met
2,6% groeien naar 212. Het percentage vrouwelijke kaakchirurgen zal daarbij groeien van
2,9% in 2000 naar 6,8% in 2010.
Was uitgegaan van een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar, dan zou het aantal kaakchirurgen
in 2010 waarschijnlijk 6% groter zijn dan het huidige aantal. Bij een vaste pensioenleeftijd
van 60 jaar zou het aantal kaakchirurgen in 2010 daarentegen beduidend kleiner zijn dan het
huidige aantal, namelijk 13% kleiner.



- 71 -

Tabel 7.1: Ontwikkeling aanbod in personen van kaakchirurgen, bij de huidige in- en uitstroompatronen en drie
pensioenvarianten

Pensioen
met 65 jaar

Pensioen
met 63 jaar

Pensioen
met 60 jaar

Huidige aantal kaakchirurgen
Percentage vrouwen

207
2,9%

207
2,9%

207
2,9%

Uitstroom uit huidige aantal kaakchirurgen
Percentage uitstroom

58
28,0%

65
31,4%

97
46,9%

Instroom vanuit huidige kaakchirurgen in opleiding
(bij 99% intern en 98% extern rendement)

27 27 27

Instroom vanuit toekomstige kaakchirurgen in opleiding
(bij 7,5 per jaar en 98% intern en 98% extern rendement)

43 43 43

Instroom vanuit buitenland
(bij 0 per jaar)

0 0 0

Toekomstige aantal kaakchirurgen
Percentage vrouwen

219
6,6%

212
6,8%

180
7,4%

Percentage groei aantal kaakchirurgen 6,0% 2,6% -12,9%

 7.1.1.2. Aanbod in personen voor orthodontie

Het huidige aantal beschikbare orthodontisten
Op 1 januari 2000 zijn er 265 geregistreerde orthodontisten werkzaam in Nederland. Het
aantal orthodontisten is overigens gebaseerd op een recent uitgevoerde inventarisatie.

De te verwachten uitstroom uit de huidige groep beschikbare orthodontisten
Toepassing van een vaste uitstroomleeftijd van 63 jaar op de huidige groep van beschikbare
orthodontisten, leidt tot de verwachting dat in de periode 2000-2010 ongeveer 33% van de
huidige orthodontisten (namelijk 87 van de 265) zal uitstromen.
Zou in plaats van een vaste pensioenleeftijd van 63 jaar zijn gekozen voor een vaste pensi-
oenleeftijd van 65 jaar, dan zou de uitstroom bij de orthodontisten 23% bedragen (62 van de
265) in plaats van 33%. Keuze voor toepassing van een vaste pensioenleeftijd van 60 jaar
zou bij de orthodontisten leiden tot de verwachting dat 40% in de komende 10 jaar zou uit-
stromen (namelijk 106 van de 265).

De te verwachten instroom vanuit de Nederlandse opleiding
Op 1 januari 2000 zijn er feitelijk 18 orthodontisten in opleiding. Als gevolg van het ver-
wachte interne rendement (98%) en het verwachte externe rendement (98%) zullen er 17
nieuwe orthodontisten beschikbaar zijn in 2010 vanuit de huidige groep orthodontisten in
opleiding.
Vanwege de opleidingsduur van 4 jaar voor deze specialisatie, kunnen er in de komende 10
jaar nog 6 nieuwe lichtingen tandartsen tot orthodontist worden opgeleid. Bij handhaving van
de huidige opleidingscapaciteit (18 plaatsen) en een verwacht intern rendement van 95% en
een extern rendement van 98% blijven er van de tandartsen die nog met deze vervolgoplei-
ding gaan starten in totaal 25 orthodontisten over die in 2010 beschikbaar zijn voor de ar-
beidsmarkt.
Het verschil tussen het interne rendement van de huidige groep orthodontisten in opleiding
(98%) en het verwachte interne rendement voor de toekomst (95%), is overigens gebaseerd
op het idee dat een deel van de voortijdige uitstroom bij de huidige groep inmiddels al heeft
plaatsgevonden.

De te verwachten instroom uit het buitenland
Gezien de aantallen in de afgelopen jaren, kan eventueel de veronderstelling worden ge-
hanteerd dat de instroom van orthodontisten vanuit het buitenland gemiddeld 5 per jaar be-
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draagt, met een aandeel van 80% dat beschikbaar zal zijn. Dit zou betekenen dat er in totaal
40 orthodontisten extra ter beschikking zullen zijn in 2010. Een eventuele verhoging van de
capaciteit van de Nederlandse opleiding, zal waarschijnlijk leiden tot een verlaging van de
instroom vanuit het buitenland. Bij een halvering van de instroom vanuit het buitenland ten
opzichte van de afgelopen jaren, zou het gaan om een instroom van 2,5 per jaar en een
totaal aantal van 20 orthodontisten dat extra ter beschikking zal in 2010. Er zou zelfs reke-
ning gehouden kunnen worden met een eventuele daling tot nul per jaar als toekomstige
instroom vanuit het buitenland.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in personen voor orthodontie
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 265 orthodontisten werkzaam. Als vervolgens reke-
ning wordt gehouden met bovengenoemde in- en uitstroom cijfers dan zal het aantal be-
schikbare orthodontisten in 2010 bij een vaste pensioenleeftijd van 63 jaar en een instroom
vanuit het buitenland van bijvoorbeeld in totaal 20 orthodontisten, waarschijnlijk met 9,3%
dalen tot 240. Het percentage vrouwelijke orthodontisten zal daarbij groeien van 22,2% in
2000 naar 31,6% in 2010.
Was uitgegaan van een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar (en opnieuw een instroom van 20
uit het buitenland), dan zou het aantal orthodontisten in 2010 waarschijnlijk vrijwel gelijk blij-
ven aan het huidige aantal. Bij een vaste pensioenleeftijd van 60 jaar zou het aantal ortho-
dontisten in 2010 daarentegen beduidend kleiner zijn dan het huidige aantal, namelijk 16,4%
kleiner.
Als voor wat betreft de aanname omtrent de instroom uit het buitenland was uitgegaan van
een instroom conform de afgelopen jaren (5 per jaar en daardoor 40 extra), dan zou het
aanbod in 2010 ongeveer 8% hoger zijn dan bij de aanname van een halvering het geval is.
Bij de aanname van een eventuele volledige opdroging van de instroom vanuit het buiten-
land, zou het aanbod ongeveer 7% kleiner zijn dan bij de aanname van een halvering het
geval is.

Tabel 7.2: Ontwikkeling aanbod in personen van orthodontisten , bij de huidige in- en uitstroompatronen
Pensioen

met 65 jaar
Pensioen

met 63 jaar
Pensioen

met 60 jaar
Huidige aantal orthodontisten
Percentage vrouwen

265
22,2%

265
22,2%

265
22,2%

Uitstroom uit huidige aantal orthodontisten
Percentage uitstroom

62
23,4%

87
32,8%

106
40,0%

Instroom vanuit huidige orthodontisten in opleiding
(bij 98% intern en 98% extern rendement)

17 17 17

Instroom vanuit toekomstige orthodontisten in opleiding
(bij 4,5 per jaar en 95% intern en 98% extern rendement)

25 25 25

Instroom vanuit buitenland
(bij 0, 2,5 of 5 per jaar en 80% rendement)

0 / 20 / 40 0 / 20 / 40 0 / 20 / 40

Toekomstige aantal orthodontisten bij 0 uit buitenland
Percentage vrouwen

245
30,0%

220
31,6%

201
33,0%

Percentage groei aantal orthodontisten -7,4% -16,8% -24,0%

Toekomstige aantal orthodontisten bij 20 uit buitenland
Percentage vrouwen

265
31,5%

240
33,1%

221
34,6%

Percentage groei aantal orthodontisten 0,2% -9,3% -16,4%

Toekomstige aantal orthodontisten bij 40 uit buitenland
Percentage vrouwen

285
32,8%

260
34,4%

241
35,9%

Percentage groei aantal orthodontisten 7,7% -1,9% -8,9%
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 7.1.2. Aanbod in FTE

 7.1.2.1. Aanbod in FTE van kaakchirurgen

Aantal FTE per arts
Kaakchirurgen werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,894 FTE per week, met voor
de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,90 FTE) dan voor de vrouwen (0,70 FTE).
Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010 iets zal toenemen, zal
het gemiddeld aantal FTE vrijwel automatisch iets gaan dalen van 0,894 FTE in 2000 naar,
bij een pensioenleeftijd van 63 jaar, gemiddeld 0,886 FTE in 2010. Dit is een daling met 1%
in het gemiddeld aantal FTE per arts. Bij een pensioenleeftijd van 65 of 60 jaar zou het ook
gaan om een daling van ongeveer 1%.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens gebaseerd op onderzoek uit
1996.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van kaakchirurgen
Gegeven het huidige aantal kaakchirurgen en het huidige gemiddeld aantal FTE per kaak-
chirurg kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 185. Gegeven de
verwachtingen over de in- en uitstroom bij een pensioenleeftijd van 63 jaar en bij handhaving
van de huidige gemiddelden voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan
het beschikbare aantal FTE in 2010 geschat worden op 188. Dit betekent dat het aantal be-
schikbare FTE als gevolg van de eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de
periode 2000-2010 met 1,7% zal toenemen. Dit is vrijwel gelijk aan de toename in het aantal
kaakchirurgen in dezelfde periode (2,6%).
Was van een pensioenleeftijd van 60 jaar uitgegaan, dan zou dit tot de conclusie leiden dat
het aanbod in FTE zou dalen met 14%. Een pensioenleeftijd van 65 jaar zou tot de conclusie
hebben geleid dat het aanbod in FTE met 5% zou stijgen. In elk van deze twee alternatieve
pensioenvarianten zou het aanbod per arts zich overigens vrijwel precies conform de pensi-
oen-met-63-jaar-variant ontwikkelen.

Tabel 7.3: Ontwikkeling aanbod in FTE van kaakchirurgen, bij de huidige in- en uitstroompatronen en bij een
gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

bij pensioen
met 63 jaar

Verandering

bij pensioen
met 63 jaar

Aantal kaakchirurgen
- mannen 201 198 -1,5%
- vrouwen 6 14 139,9%
Totaal aantal kaakchirurgen 207 212 2,6%
Aantal FTE per kaakchirurg
- mannen 0,900 0,900 0,0%
- vrouwen 0,700 0,700 0,0%
Totaal per kaakchirurg 0,894 0,886 -0,9%
Aantal FTE kaakchirurgen
- mannen 181 178 -1,5%
- vrouwen 4 10 139,9%
Totaal aantal FTE kaakchirurgen 185 188 1,7%
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 7.1.2.2. Aanbod in FTE van orthodontisten

Aantal FTE per arts
Orthodontisten werken momenteel gemiddeld waarschijnlijk 0,917 FTE per week, met voor
de mannen een hoger aantal FTE per arts (0,95 FTE) dan voor de vrouwen (0,80 FTE).
Doordat het aandeel vrouwelijke specialisten in de periode 2000-2010 zal toenemen, zal het
gemiddeld aantal FTE bij een pensioenleeftijd van 63 jaar en een instroom vanuit het bui-
tenland van bijvoorbeeld 20 vrijwel automatisch gaan dalen van 0,917 FTE in 2000 naar
gemiddeld 0,900 FTE in 2010. Dit is een daling met 1,8% in het gemiddeld aantal FTE per
arts. Bij een pensioenleeftijd van 65 of 60 jaar of een instroom van 0 of 40 uit het buitenland
zou het overigens ook gaan om een daling van ongeveer 1,8%.
Het huidige aantal FTE van mannen en vrouwen is overigens geschat op basis van onder-
zoek bij de overige artsen.

Conclusie ten aanzien van het aanbod in FTE van orthodontisten
Gegeven het huidige aantal orthodontisten en het huidige gemiddeld aantal FTE per ortho-
dontist, kan het totaal aantal beschikbare FTE in 2000 geschat worden op 243. Gegeven de
verwachtingen over de in- en uitstroom, bij een pensioenleeftijd van 63 jaar, een instroom
van bijvoorbeeld 20 vanuit het buitenland en bij handhaving van de huidige gemiddelden
voor wat betreft het aantal FTE van mannen en vrouwen, kan het beschikbare aantal FTE in
2010 geschat worden op 216. Dit betekent dat het aantal beschikbare FTE als gevolg van de
eerder genoemde in- en uitstroomontwikkelingen in de periode 2000-2010 met -10,9% zal
afnemen. Dit is een wat grotere daling dan de daling in het aantal orthodontisten in dezelfde
periode (-9,3%). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het toenemend aandeel vrouwen,
wat vrijwel automatisch gepaard zal gaan met een daling van het gemiddeld aantal FTE per
arts.
Was uitgegaan van een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar (en opnieuw een instroom van 20
uit het buitenland), dan zou het aanbod in uren van orthodontisten in 2010 waarschijnlijk
vrijwel gelijk blijven aan het huidige aantal. Bij een vaste pensioenleeftijd van 60 jaar zou het
aanbod in uren van orthodontisten in 2010 daarentegen beduidend kleiner zijn dan het hui-
dige aantal, namelijk ongeveer 17% kleiner.
Als voor wat betreft de aanname omtrent de instroom uit het buitenland was uitgegaan van
een instroom conform de afgelopen jaren (5 per jaar en daardoor 40 extra), dan zou het
aanbod in uren in 2010 ongeveer 8% hoger zijn dan bij de aanname van een halvering het
geval is. Bij de aanname van een eventuele volledige opdroging van de instroom vanuit het
buitenland, zou het aanbod in uren ongeveer 7% kleiner zijn dan bij de aanname van een
halvering het geval is.



- 75 -

Tabel 7.4: Ontwikkeling aanbod in FTE van orthodontisten , bij de huidige in- en uitstroompatronen en bij een
gelijkblijvend aantal FTE van mannen en vrouwen

Huidige
situatie
(2000)

Toekomstige
situatie
(2010)

bij pensioen
met 63 jaar

en 20 uit
buitenland

Verandering

bij pensioen
met 63 jaar

en 20 uit
buitenland

Aantal orthodontisten
- mannen 206 161 -22,0%
- vrouwen 59 80 35,3%
Totaal aantal orthodontisten 265 240 -9,3%
Aantal FTE per orthodontist
- mannen 0,950 0,950 0,0%
- vrouwen 0,800 0,800 0,0%
Totaal per orthodontist 0,917 0,900 -1,8%
Aantal FTE orthodontisten
- mannen 196 153 -22,0%
- vrouwen 47 64 35,3%
Totaal aantal FTE orthodontisten 243 216 -10,9%

 7.1.3. Aanbod in uren

Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan geen inzicht worden
gegeven in het huidige aantal werkuren per week of het aantal werkweken per jaar. Er kan
derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de ontwikkeling in de absolute omvang van
het aanbod in uren per jaar.
Dit gebrek aan voldoende empirische gegevens over het huidige aantal werkuren per jaar is
op zich zelf overigens geen groot probleem. In principe geldt namelijk dat in het geval er
uitgegaan wordt van een constant blijven van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, dat het totaal aantal werkuren per jaar met een zelfde percentage zal
veranderen als het aantal FTE. In het geval het aanbod in FTE met bijvoorbeeld 10% zal
veranderen bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit en de huidige manier van
werken, dan geldt dit in principe ook voor het aanbod in uren. Alleen in het geval er sprake is
van een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal werkuren per week per
FTE, zou er voor de ontwikkeling in het aanbod in uren een ander groeipercentage ontstaan
dan voor de ontwikkeling van het aantal FTE het geval is. In de onderzoeken die tot nu toe
zijn verricht naar het aantal werkuren, is in het algemeen echter vrijwel nooit een groot ve r-
schil tussen de mannen en de vrouwen gevonden in het aantal uur op fulltime basis.
Verder geldt dat er ondanks het ontbreken van een actueel inzicht in het absolute aantal uur
toch nog gewerkt kan worden met aannames over een eventuele verandering in de arbeids-
tijd. Het gaat dan echter om relatieve verandering in plaats van absolute veranderingen. Er
kan bijvoorbeeld nagegaan worden wat een eventuele daling met 5% in de arbeidstijd zou
betekenen. De consequenties van een dergelijke aanname op de benodigde instroom in de
opleiding is daarbij volledig onafhankelijk van het absolute aantal uur in het basisjaar. Het
maakt voor de uitkomst van de benodigde instroom in de opleiding dus niet uit of men op dit
moment bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE werkt en naar 47,5 uur per week gaat, of dat
men nu bijvoorbeeld 40 uur per week per FTE werkt en naar 38 uur per week gaat in het
prognosejaar. In beide situaties is er sprake van een daling van 5% in het aanbod, die ge-
compenseerd moet worden.
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 7.2. Werkproces

Vergelijkbaar met situatie ten aanzien van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, geldt ook voor het aandeel patiëntgebonden tijd en het aantal patiënt-
gebonden werkweken per jaar dat er niet voldoende actuele empirische gegevens zijn. Ook
nu geldt echter weer dat het ontbreken van deze gegevens op zich zelf geen groot probleem
is. In het model kan namelijk ook gewerkt worden met relatieve veranderingen.
Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamer inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de in-
vloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.

 7.3. Zorgvraag

 7.3.1. Zorgvraag van kaakchirurgen

Huidige aantal patiëntcontacten
Op basis van onderzoek is vastgesteld dat er in 1999 waarschijnlijk 306 duizend nieuwe
patiënten voor een eerste consult zijn geweest bij een kaakchirurg.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
Voor kaakchirurgie wordt verwacht dat de zorgvraag met 7,7% zal stijgen, gegeven de be-
volkingsontwikkeling.

Onvervulde vraag
Voor wat betreft de huidige situatie, wordt door de leden van de kamer tandheelkundig spe-
cialisten voor kaakchirurgie geschat dat er een onvervulde vraag is van 5%. Deze schatting
heeft betrekking op de wachtlijsten en vacatures

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Er zijn een aantal niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen aan de vraagkant, waarvan
voor de kaakchirurgie geschat wordt dat hiermee een stijging van minimaal 15% en maxi-
maal 20% in het aantal contacten per inwoner gepaard kan gaan en een stijging van mini-
maal 5% en maximaal 15% in de tijd per contact. Deze stijging wordt toegeschreven aan
preventie (meer gebitsbehoud) en maatschappelijke veranderingen (door sport, verkeer en
agressie, meer gezichtsletsel). Op basis van expert opinion is in de kamer de aanname ge-
daan dat de invloed van epidemiologische ontwikkelingen op de behoefte aan kaakchirurgi-
sche zorg beperkt is.

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande in het werkproces waarvan door de kamer tand-
heelkundig specialisten verwacht wordt dat deze elkaar stabiliseren bij de kaakchirurgie. In
de toekomst zijn er mogelijkheden voor de inzet van ‘nurse practioners’ in met name grote
praktijken voor redelijk gestandaardiseerde werkzaamheden. Dit vraagt om training en su-
pervisie. Vanuit economisch perspectief is het verleidelijk een experiment te organiseren
vanuit het ziekenhuis. Substitutie levert voor de kaakchirurg waarschijnlijk geen tijdwinst op,
omdat de vrijgekomen tijd met andere (niet)-patiëntgebonden werkzaamheden wordt inge-
vuld. Een verdiepingsstudie naar substitutie lijkt wenselijk.
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 7.3.2. Zorgvraag van orthodontisten

Huidige aantal patiëntcontacten
Voor orthodontie geldt dat er naar schatting 62.500 nieuwe behandelingen zijn gestart in
1999.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van demografische ontwikkelingen
Voor orthodontie wordt verwacht dat de zorgvraag op basis van de demografische ontwikke-
lingen vrijwel constant zal blijven.

Onvervulde vraag
Voor wat betreft de huidige situatie, wordt door de leden van de kamer tandheelkundig spe-
cialisten voor orthodontie geschat dat er een onvervulde vraag is van 3%. Deze schatting
heeft betrekking op de wachtlijsten en vacatures.

Ontwikkeling zorgvraag op basis van epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen
Er zijn een aantal niet-demografisch bepaalde ontwikkelingen aan de vraagkant, waarvan
voor de orthodontie geschat wordt dat hiermee een stijging van 5% in het aantal contacten
per inwoner en de tijd per contact gepaard kan gaan. Deze stijging wordt toegeschreven aan
meer vraag vanuit de bevolking vanwege de beschikbaarheid van nieuwe technologie. De
invloed van epidemiologische ontwikkelingen op de behoefte aan orthodontische zorg is
volgens de kamer nihil. Sociaal culturele ontwikkelingen bepalen mede het behandelbeleid
(wat wel en niet behandelen).

Ontwikkelingen zorgvraag op basis van werkproces (substitutie/efficiency)
Bij de orthodontie wordt voor substitutie geen effect verwacht op het aantal contacten per
inwoner of de tijd per contact.

 7.4. Vraag en aanbod vergeleken

 7.4.1. Benodigde instroom voor kaakchirurgen bij variatie in de vraag
Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom in de opleiding geconstateerd dat het aantal uren dat kaakchirurgen beschikbaar
hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met ongeveer 2% zal toenemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door kaakchirurgen, is geschat dat als gevolg van de
bevolkingsontwikkeling de zorgconsumptie (het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg
gebruiken) met 7,7% zal groeien. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige
onvervulde vraag van 5%, zou het aanbod met minimaal 13,0% (want 1,077 * 1,5 = 1,13)
moeten groeien om in 2010 zowel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te
kunnen handhaven als de huidige onvervulde vraag op te vangen. Daarnaast zijn er nog
diverse sociaal-culturele ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de vraag naar kaakchirurgi-
sche zorg met nog eens 15% of meer zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt
echter dat de vraag waarschijnlijk niet zal veranderen.
In de berekeningen is alleen rekening gehouden met een stijging in het aantal contacten per
1.000 inwoners en niet met een stijging van de tijd per contact. Dit heeft onder andere van
doen met het feit dat het redelijk lijkt om voor een stijging in het aantal contacten per inwoner
uit te gaan van een gelijkblijvend aandeel patiënt- en niet-patiëntgebonden werk: hoe meer
patiëntcontacten, hoe meer administratie en management. Bij een stijging in de tijd per con-
tact kan er daarentegen sprake zijn van een relatief toenemend aandeel patiëntgebonden
tijd: hoe meer tijd per contact, hoe langer het spreekuur, maar de hoeveelheid administratie
en management blijft waarschijnlijk gelijk.
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Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep bij een pensioenleeftijd van 63 jaar en een ontwikkeling in
de vraag die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische ontwikkeling van de bevol-
king plus het in 2010 alsnog kunnen opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de
instroom in de opleiding voor kaakchirurgen gemiddeld genomen 13 per jaar moeten bedra-
gen. Dit is groter dan de huidige instroom van 7,5 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom minimaal 19 en maximaal 21 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 15%
stijging van de vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een effect van 0%
in verband met substitutie/efficiency (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatie-
variant van de vraagzijde), is een instroom van 21 per jaar noodzakelijk.
Wanneer een pensioenleeftijd van 65 jaar wordt gehanteerd, dan kan voor wat betreft de
instroom in de opleiding met 1 per jaar minder volstaan worden, terwijl er voor een pensi-
oenleeftijd van 60 jaar een extra instroom van 5 per jaar nodig is.

Tabel 7.5 Benodigde instroom in de opleiding voor kaakchirurgen bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde in-

stroom per jaar
bij pensioen met
65 / 63 / 60 jaar

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én
de beroepsgroep (inclusief opvang van 5% onvervulde vraag)

10 / 12 / 17

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- minimaal 15% meer zorgvraag 17 / 18 / 24
- maximaal 20% meer zorgvraag 19 / 20 / 26

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- waarschijnlijk geen verandering in zorgvraag 10 / 12 / 17

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de
sociaal-culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- minimaal 15% meer zorgvraag (laag/laag-versie) 17 / 18 / 24
- maximaal 20% meer zorgvraag (hoog/hoog-versie) 19 / 20 / 26

Nb.: de instroom bedroeg tot nu toe gemiddeld 7,5 per jaar.

 7.4.2. Benodigde instroom voor orthodontisten bij variatie in de vraag

Op basis van de te verwachten aanbodsontwikkelingen, is bij handhaving van de huidige
instroom van 4,5 per jaar in de Nederlandse opleiding, een pensioenleeftijd van 63 jaar en
een instroom van bijvoorbeeld 20 vanuit het buitenland geconstateerd dat het aantal uren
dat orthodontisten beschikbaar hebben voor patiëntenzorg in de periode 2000-2010 met
ongeveer -10,9% zal afnemen.
Voor wat betreft de vraag naar zorg door orthodontisten, is geschat dat als gevolg van de
bevolkingsontwikkeling de zorgconsumptie (het aantal uren dat patiënten feitelijk aan zorg
gebruiken) gelijk zal blijven. Indien ook nog rekening wordt gehouden met een huidige on-
vervulde vraag van 3%, zou het aanbod met ongeveer 3,0% moeten stijgen om in 2010 zo-
wel het huidige consumptiepatroon (= het feitelijk gebruik) te kunnen handhaven als de hui-
dige onvervulde vraag op te vangen.
Daarnaast zijn er nog diverse sociaal-culturele ontwikkelingen gesignaleerd waardoor de
vraag naar orthodontische zorg met 5% zal gaan stijgen. Voor wat betreft substitutie geldt
dat de vraag waarschijnlijk gelijk zal blijven.
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Bij een ontwikkeling in het aanbod die enkel en alleen gebaseerd is op de demografische
ontwikkeling van de beroepsgroep bij een pensioenleeftijd van 63 jaar, een instroom van
bijvoorbeeld 20 vanuit het buitenland en een ontwikkeling in de vraag die enkel en alleen
gebaseerd is op de demografische ontwikkeling van de bevolking plus het in 2010 alsnog
kunnen opvangen van de huidige onvervulde vraag, zou de instroom in de Nederlandse
opleiding voor orthodontisten gemiddeld genomen 12 per jaar moeten bedragen. Dit is hoger
dan de huidige instroom van 4,5 per jaar.
Voor extra vraagontwikkelingen in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen, zou de
instroom 14 per jaar moeten worden. Bij een combinatie van 5% stijging van de vraag in
verband met sociaal-culturele ontwikkelingen plus een effect van 0% in verband met substi-
tutie/efficiency (de zogeheten laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde),
is eveneens een instroom van 14 per jaar noodzakelijk.
Wanneer een pensioenleeftijd van 65 jaar wordt gehanteerd, dan kan voor wat betreft de
instroom in de opleiding met 4 à 5 per jaar minder volstaan worden, terwijl er voor een pen-
sioenleeftijd van 60 jaar een extra instroom van 3 à 4 per jaar nodig is.
Een instroom van 40 vanuit het buitenland zou de benodigde instroom met 3 à 4 per jaar
verminderen, terwijl een instroom van 0 vanuit het buitenland de benodigde instroom in de
Nederlandse opleiding juist met 3 à 4 per jaar zou laten toenemen.

Tabel 7.6 Benodigde instroom in de opleiding voor orthodontisten bij verschillende vraagontwikkelingen
Benodigde in-

stroom per jaar
bij pensioen met

65 / 63 / 60 jaar en
bij 20 uit buitenland

Basisvariant (alleen demografische aanbod- en vraagontwikkelingen)
Stijging zorgvraag en zorgaanbod op basis van leeftijd en geslacht van de bevolking én
de beroepsgroep (inclusief opvang van 3% onvervulde vraag)

7 / 12 / 15

Basisvariant + extra vraag in verband met sociaal-culturele ontwikkelingen
- eventueel 5% meer zorgvraag 9 / 14 / 18

Basisvariant + extra vraag in verband met substitutie/efficiency
- waarschijnlijk geen verandering 7 / 12 / 15

Combinatievariant vraagzijde: basisvariant + extra vraag in verband met zowel de
sociaal-culturele ontwikkelingen + substitutie/efficiency
- eventueel 5% meer zorgvraag (laag/laag-versie én hoog/hoog-versie) 9 / 14 / 18

Nb: de instroom in de Nederlandse opleiding bedroeg tot nu toe gemiddeld 4,5 per jaar.

 7.4.3. Benodigde instroom voor tandheelkundig specialisten bij variatie in het
aanbod
In de vorige tabellen is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend
aantal uur per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te
nemen dat er in het zorgaanbod per tandheelkundig specialist iets kan veranderen. Zo wordt
wel gesteld dat er in de toekomst niet langer werkweken van bijvoorbeeld 55 uur op fulltime
basis gewerkt zullen gaan worden, maar dat er door een proces van arbeidstijdverkorting
bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt ook wel
eens naar voren gebracht dat er door de grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigin-
gen een prikkel kan komen om méér uren per week te gaan werken.
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In de volgende tabel wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleiding zou zijn
bij een combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en an-
derzijds een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer voor de ba-
sisvariant, waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen in
vraag en aanbod, aangegeven hoeveel tand-/basisartsen, c.q. tandartsen per jaar met de
opleiding zouden moeten starten. Voor de kaakchirurgie gaat het dan om een benodigde
instroom van ergens tussen de 10 en 17 per jaar. Bij de orthodontie zou het gaan om een
instroom van tussen de 7 en de 15 per jaar bij een instroom van 20 uit het buitenland.
Wanneer het aanbod per kaakchirurg met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging
van de uren per week per FTE van bijvoorbeeld 55 naar bijna 58, zou een gelijktijdige stij-
ging van 15% in de vraag opgevangen kunnen worden met een instroom van 14 tot 21 per
jaar. Een daling van het aanbod per kaakchirurg met 5%, wat overeenkomt met een daling
van de uren per week per FTE van bijvoorbeeld 55 naar 52, zou daarentegen een instroom
van 19 tot 26 per jaar noodz akelijk maken.
Variatie in het aanbod per orthodontist van plus of min 5% zorgt voor eveneens voor een
verandering van de benodigde instroom van plus of min 2 à 3 per jaar.

Tabel 7.7: Benodigde instroom in de opleidingen voor tandheelkundige specialismen bij verschillende vraag-
en aanbodontwikkelingen

Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra
vraag in verband met de sociaal culturele ontwikkelingen

 en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)
plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met

arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorg-

vraag en
zorgaanbod

op basis van
leeftijd en

geslacht van
de bevolking

én de be-
roepsgroep

(inclusief op-
vang van de

onvervulde
vraag)

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%

meer
aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

meer
aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
en geen

veran-
dering

in aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

minder
aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%
minder

aanbod

Specialisme

Huidige
instroom

Benodigde
instroom

bij pensioen
met

65 / 63 / 60

Benodigde
instroom

bij pensi-
oen met

65 / 63 / 60

Benodigde
instroom

bij pensi-
oen met

65 / 63 / 60

Benodigde
instroom

bij pensi-
oen met

65 / 63 / 60

Benodigde
instroom

bij pensi-
oen met

65 / 63 / 60

Benodigde
instroom

bij pensi-
oen met

65 / 63 / 60

Kaakchirurgie 7,5 10 / 12 / 17 14 / 16 / 21 16 / 17 / 22 17 / 18 / 25 18 / 19 / 25 19 / 20 / 26

Orthodontie
bij 20 uit bui-
tenland

4,5 7 / 12 / 15 7 / 12 / 15 8 / 13 / 16 9 / 14 / 18 11 / 16 / 19 12 / 17 / 21

 7.5. Conclusie

De huidige instroom in de opleidingen voor kaakchirurgie en orthodontie lijkt niet voldoende
om demografisch bepaalde veranderingen in vraag en aanbod op te vangen. Eventuele an-
dere veranderingen in vraag en/of aanbod kunnen eveneens niet tot nauwelijks opgevangen
worden met de huidige opleidingscapaciteit.
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 8. SAMENVATTING

 8.1. Zorgaanbod

 8.1.1. Aanbod in personen
Huisartsen
Per 1 januari 2000 zijn er in Nederland 8.087 huisartsen (inclusief HIDHA’s) werkzaam in
Nederland. Hiervan is 26,5% vrouw. Gezien de leeftijdsopbouw van huisartsen zal in de
periode 2000-2010 circa 34% van de huidige groep werkzame huisartsen uitstromen. Indien
de instroom in de opleiding van 1999 gehandhaafd blijft (336) zal bij die uitstroom van 34%
het beschikbare aantal huisartsen in de periode 2000-2010 groeien tot 8.654, ofwel een
groei van 7%. Het percentage vrouwelijke huisartsen zal daarbij toenemen tot 45%.

Medisch specialisten
Op 1 januari 2000 zijn er in totaal 12.783 medisch specialisten werkzaam, waarvan 22%
vrouw. Van deze groep zijn er 4.694 werkzaam in een beschouwend specialisme, 4.382 in
een snijdend specialisme, 1.797 in een ondersteunend/overig specialisme en 1.910 is werk-
zaam als psychiater. Op basis van de huidige leeftijdsopbouw zullen tot 2010 circa 4.093
medisch specialisten het beroep verlaten (32%). Indien de instroom niet verandert (651 per
jaar) zal, rekening houdende met een verwachte uitstroom van 32% het aantal medisch spe-
cialisten tot 2010 met 19% toe nemen tot in totaal 15.169. Het aantal vrouwen zal daarbij
groeien naar 34,5%.

Sociaal-geneeskundigen
In totaal zijn er circa 3.515 geregistreerde sociaal-geneeskundigen werkzaam in Nederland,
waarvan 34,6% vrouwen. Van deze groep zijn er 1.400 geregistreerd als bedrijfsgeneeskun-
dige, 1.025 als verzekeringsgeneeskundige, 420 als arts algemene gezondheidszorg, 550
als jeugdarts, en 120 zijn geregistreerd in een ander soort sociaal-geneeskundige specialis-
me (sportarts, TBC-arts). Op basis van de leeftijdsopbouw is berekend dat 24,5% zal uit-
stromen tot het jaar 2010. Daarbij worden geen grote verschillen waargenomen tussen de
onderscheiden beroepsgroepen. Gemiddeld zijn er 192 artsen per jaar gestart in een van de
sociaal-geneeskundige vervolgopleidingen. Op basis van de in- en uitstroomcijfers is bere-
kend dat het aantal beschikbare sociaal-geneeskundigen zal toenemen tot in totaal 4.505 in
2010. Daarbij zal het aandeel vrouwen groeien tot 40,8%.

Verpleeghuisartsen
Op 1 januari 2000 zijn er 952 verpleeghuisartsen werkzaam in Nederland. Hiervan is 50,6%
vrouw. Gezien de huidige leeftijdsopbouw zullen in de periode 2000-2010 in totaal 176 ver-
pleeghuisartsen het beroep verlaten, ofwel 18,5% van de huidige groep werkzame verpleeg-
huisartsen. Onder andere op basis van de huidige instroom van 84 per jaar in de opleiding,
is berekend dat het aantal verpleeghuisartsen zal groeien van 952 in 2000 naar 1.569 in
2010, ofwel een groei van 64,8%. Het percentage vrouwelijke verpleeghuisartsen zal daarbij
toenemen tot 65,3%

Tandheelkundig specialisten
Tot de tandheelkundig specialisten worden gerekend de kaakchirurgen en de orthodontisten.
Per 1 januari 2000 zijn er 207 kaakchirurgen en 265 orthodontisten werkzaam. Van beide
groepen is respectievelijk 2,9% en 22,2% vrouw. Als voor beide beroepsgroepen een ge-
middelde uitstroomleeftijd van 63 jaar wordt aangehouden heeft dat tot gevolg dat 31,4%
van de kaakchirurgen en 32,8% van de orthodontisten in de periode 2000-2010 zal uitstro-
men. Naast een instroom vanuit de opleiding voor kaakchirurgie en de opleiding voor ortho-
dontie (gemiddeld 7,5, respectievelijk 4,5 per jaar), moet voor de orthodontisten nog reke-
ning gehouden worden met een instroom van orthodontisten uit het buitenland. Rekening
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houdend met deze in- en uitstroomcijfers zal het aantal beschikbare kaakchirurgen met 2,6%
groeien naar 212 in 2010, waarbij het aandeel vrouwen zal toenemen tot 6,8%. Voor de or-
thodontisten geldt dat het beschikbare aantal zal dalen met 9,3% tot 240. Het percentage
vrouwen zal daarbij toenemen tot bijna 33,1%.

Tabel 8.1: Ontwikkeling aanbod in personen in de medische en tandheelkundige beroepsgroepen bij de huidige
in- en ui tstroom patronen
Specialisme Huidige

aantal
artsen

Percentage
vrouw

Uitstroom
uit huidige

aantal
artsen

Percentage
uitstroom

Instroom
vanuit

huidige
groep

artsen in
opleiding

Intern /
extern

rendement

Instroom
vanuit

toekom-
stige groep

artsen in
opleiding

Intern /
extern

rendement

Instroom
vanuit

buitenland
Rendement

Toekom-
stige aantal

artsen
Percentage

vrouw

Percentage
groei in

aantal
artsen

Huisartsen 8.087
26,5%

2.747
34,0%

886
99% / 95%

2.078
95% / 93%

350
70%

8.654
45,0% 7,0%

Beschouwende
specialismen

4.694
24,3%

1.394
29,7%

1.303
98% / 98%

961
95% / 98%

120
80%

5.685
36,2% 21,1%

Snijdende
specialismen

4.382
15,3%

1.551
35,4%

1.191
98% / 98%

883
95% / 98%

120
80%

5.025
26,6% 14,7%

Onderst./ov.
specialismen

1.797
23,7%

558
31,0%

414
98% / 98%

463
95% / 98%

40
80%

2.156
37,0% 20,0%

Psychiaters
1.910

30,4%
590

30,9%
432

98% / 98%
512

95% / 98%
40

80%
2.304

45,3% 20,6%
Subtotaal
med. special.

12.783
22,0%

4.093
32,0%

3.340
98% / 98%

2.819
95% / 98%

320
80%

15.169
34,5% 18,7%

Bedrijfsge-
neeskunde

1.400
25,0%

335
23,9%

376
98% /100%

330
95% /100%

0 1.771
30,9% 26,5%

Verzekerings-
geneeskunde

1.025
29,3%

240
23,4%

225
98% /100%

199
95% /100%

0 1.209
35,9% 17,9%

Algemene ge-
zondheidszorg

420
26,2%

105
25,0%

108
98% /100%

210
95% /100%

0 633
38,6% 50,7%

Jeugdgezond-
heidszorg

550
77,3%

150
27,3%

100
98% /100%

197
95% /100%

0 697
81,4% 26,8%

Overige soc.g.
specialisaties

120
26,9%

30
25,0%

35
98% /100%

70
95% /100%

0 195
23,5% 62,7%

Subtotaal
soc. geneesk.

3.515
34,6%

860
24,5%

844
98% /100%

1.006
95% /100%

0 4.505
40,8% 28,2%

Verpleeg-
huisartsen

952
50,6%

176
18,5%

167
98% / 98%

626
95% / 98%

0 1.569
65,3% 64,8%

Kaakchirurgie 207
2,9%

65
31,4%

27
99% / 98%

43
98% / 98%

0 212
6,8% 2,6%

Orthodontie 265
22,2%

87
32,8%

17
98% / 98%

25
95% / 98%

20
80%

240
33,1% -9,3%

Subtotaal
tandheelk. sp.

472
13,7%

152
32,2%

44
99%/ 98%

68
97%/ 98%

20
80%

452
20,8% -4,2%

Totaal 25.809
26,0%

8.028
31,1%

5.281
98%/ 98%

6.597
95%/ 97%

690
75%

30.349
39,8% 17,6%
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 8.1.2. Aanbod in FTE
Huisartsen
Eind 1999 werken de huisartsen gemiddeld 0,876 FTE per week, met voor mannen een
hoger gemiddelde (0,94) dan voor vrouwen (0,70). Doordat het aandeel vrouwen in de peri-
ode 2000-2010 zal toenemen, zal in 2010 het gemiddeld aantal FTE voor alle huisartsen
afnemen tot 0,832. Op basis van dit gemiddelde en de verwachte in- en uitstroom is bere-
kend dat in de periode 2000-2010 het totaal aantal FTE huisartsen met 1,6% zal toenemen.
Dit is aanmerkelijk lager dan de toename van het aantal huisartsen 7%.

Medisch specialisten
Gemiddeld werken de medisch specialisten 0,923 FTE. Voor de vrouwelijke specialisten ligt
dit veel lager (0,798) dan voor de mannen (0,959). Gezien het feit dat aandeel vrouwelijke
specialisten in de komende tien jaar zal toenemen, betekent dit dat in 2010 het gemiddelde
aantal FTE voor alle medisch specialisten 0,903 FTE zal bedragen. Als vervolgens rekening
wordt gehouden met de verwachte in - en uitstroom, zal het totaal aantal FTE in de periode
2000-2010 met 16,1% toenemen, terwijl het aantal specialisten met 18,7% zal groeien.

Sociaal-geneeskundigen
Gemiddeld werken de sociaal-geneeskundigen 0,882 FTE, met voor mannen een hoger
gemiddelde (0,963) dan voor vrouwen (0,730). In 2010 zal het gemiddelde aantal FTE voor
alle sociaal geneeskundigen 0,868 bedragen. Indien rekening wordt gehouden met de in- en
uitstroom, zal het totaal aantal FTE in de periode 2000-2010 met 26,1% toenemen. In die
zelfde periode zal aantal sociaal geneeskundigen met 28,2% toenemen.

Verpleeghuisartsen
Verpleeghuisartsen werken gemiddeld 0,774 FTE, met voor mannen een hoger gemiddelde
(0,87) dan voor vrouwen (0,68). Doordat het aandeel vrouwen zal toenemen, zal het gemid-
delde aantal FTE dalen tot 0,746 in 2010. Op basis van de in- en uitstroom en het te ver-
wachte grotere aandeel van vrouwelijke verpleeghuisartsen, zal het totaal aantal FTE in de
periode 2000-2010 met 58,8% toenemen. Ter vergelijking is berekend dat in diezelfde perio-
de het aantal verpleeghuisartsen met 64,8% zal toenemen.

Tandheelkundig specialisten
De kaakchirurgen werken momenteel gemiddeld 0,894 FTE (mannen 0,90 en vrouwen 0,70)
en de orthodontisten 0,917 FTE (mannen 0,95 en vrouwen 0,80 FTE) Zowel bij de kaakchi-
rurgen als bij de orthodontisten zal als gevolg van de toename van het aandeel vrouwen het
gemiddelde aantal FTE in 2010 dalen. Voor de kaakchirurgen wordt verondersteld dat men
in 2010 gemiddeld 0,886 FTE zal werken en voor de orthodontisten wordt een gemiddelde
verwacht van 0,90 FTE. Op basis van deze gemiddelden en rekening houdend met de in- en
uitstroom zal het totaal aantal FTE van kaakchirurgen met 1,7% toenemen, terwijl het aantal
FTE orthodontisten met 10,9% zal afnemen. Als vervolgens wordt gekeken naar de groei
van het aantal personen, dan blijkt dat het aantal kaakchirurgen met 2,6% zal toenemen
terwijl bij de orthodontisten sprake is van een daling met 9,3%
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Tabel 8.2: Ontwikkeling aanbod in FTE in de medische en tandheelkundige beroepsgroepen bij de huidige in- en
uitstroom patronen
Specialisme Aantal FTE

per man
Aantal FTE
per vrouw

Aantal FTE
per arts in

2000

Aantal FTE
per arts in

2010

Verande-
ring in

aantal FTE
per arts

Percentage
groei in

aantal FTE
van artsen

Percentage
groei in

aantal
artsen

Huisartsen 0,940 0,700 0,876 0,832 -5,1% 1,6% 7,0%

Beschouwende
specialismen 0,973 0,794 0,930 0,908 -2,3% 18,3% 21,1%
Snijdende
specialismen 0,955 0,793 0,930 0,912 -2,0% 12,4% 14,7%
Onderst./ov.
specialismen 0,972 0,843 0,941 0,924 -1,8% 17,8% 20,0%

Psychiaters 0,920 0,770 0,874 0,852 -2,6% 17,6% 20,6%
Subtotaal
med. special. 0,959 0,798 0,923 0,903 -2,2% 16,1% 18,7%

Bedrijfsge-
neeskunde 0,960 0,760 0,910 0,898 -1,3% 24,8% 26,5%
Verzekerings-
geneeskunde 0,970 0,760 0,908 0,895 -1,5% 16,1% 17,9%
Algemene ge-
zondheidszorg 0,970 0,720 0,905 0,874 -3,4% 45,6% 50,7%
Jeugdgezond-
heidszorg 0,930 0,680 0,737 0,727 -1,4% 25,0% 26,8%
Overige soc.g.
specialisaties 0,970 0,770 0,917 0,923 0,7% 63,9% 62,7%
Subtotaal
soc. geneesk. 0,963 0,730 0,882 0,868 -1,6% 26,1% 28,2%

Verpleeg-
huisartsen 0,870 0,680 0,774 0,746 -3,6% 58,8% 64,8%

Kaakchirurgie 0,900 0,700 0,894 0,886 -0,9% 1,7% 2,6%

Orthodontie 0,950 0,800 0,917 0,900 -1,8% -10,9% -9,3%
Subtotaal
tandheelk. sp. 0,925 0,791 0,907 0,897 -1,0% -5,2% -4,2%

Totaal 0,925 0,746 0,897 0,869 -3,1% 13,9% 17,6%

 8.1.3. Aanbod in uren

Vanwege een gebrek aan voldoende actuele empirische gegevens kan, met uitzondering
van de huisartsen, geen inzicht worden gegeven in het huidige aantal werkuren per week of
het aantal werkweken per jaar. Er kan derhalve ook geen indicatie worden gegeven van de
ontwikkeling in de absolute omvang van het aanbod in uren per jaar.
Dit gebrek aan voldoende empirische gegevens over het huidige aantal werkuren per jaar is
op zich zelf overigens geen groot probleem. In principe geldt namelijk dat in het geval er
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uitgegaan wordt van een constant blijven van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, dat het totaal aantal werkuren per jaar met een zelfde percentage zal
veranderen als het aantal FTE. In het geval het aanbod in FTE met bijvoorbeeld 10% zal
veranderen bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit en de huidige manier van
werken, dan geldt dit in principe ook voor het aanbod in uren. Alleen in het geval er sprake is
van een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal werkuren per week per
FTE, zou er voor de ontwikkeling in het aanbod in uren een ander groeipercentage ontstaan
dan voor de ontwikkeling van het aantal FTE het geval is. In de onderzoeken die tot nu toe
zijn verricht naar het aantal werkuren, is in het algemeen echter vrijwel nooit een groot ve r-
schil tussen de mannen en de vrouwen gevonden in het aantal uur op fulltime basis.
Verder geldt dat er ondanks het ontbreken van een actueel inzicht in het absolute aantal uur
toch nog gewerkt kan worden met aannames over een eventuele verandering in de arbeids-
tijd. Het gaat dan echter om relatieve verandering in plaats van absolute veranderingen. Er
kan bijvoorbeeld nagegaan worden wat een eventuele daling met 5% in de arbeidstijd zou
betekenen. De consequenties van een dergelijke aanname op de benodigde instroom in de
opleiding is daarbij volledig onafhankelijk van het absolute aantal uur in het basisjaar. Het
maakt voor de uitkomst van de benodigde instroom in de opleiding dus niet uit of men op dit
moment bijvoorbeeld 50 uur per week per FTE werkt en naar 47,5 uur per week gaat, of dat
men nu bijvoorbeeld 40 uur per week per FTE werkt en naar 38 uur per week gaat in het
prognosejaar. In beide situaties is er sprake van een daling van 5% in het aanbod, die ge-
compenseerd moet worden.

 8.2. Werkproces

Vergelijkbaar met situatie ten aanzien van het aantal werkuren per week en het aantal
werkweken per jaar, geldt ook voor het aandeel patiëntgebonden tijd en het aantal patiënt-
gebonden werkweken per jaar dat er niet voldoende actuele empirische gegevens zijn. Ook
nu geldt echter weer dat het ontbreken van deze gegevens op zich zelf geen groot probleem
is. In het model kan namelijk ook gewerkt worden met relatieve veranderingen.
Ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot substitutie en efficiency, zijn overigens
door de Kamers inschattingen gemaakt waarvan de effecten direct zijn vertaald naar de in-
vloed van deze werkproceskenmerken op de zorgvraag.

 8.3. Zorgvraag
Huisartsen
De bevolkingsgroei en veranderingen in de leeftijd- en geslachtsopbouw zorgen ervoor dat in
de periode 2000-2010 het aantal contacten met 7,4% zal toenemen. Daarnaast heeft de
Kamer huisartsen een schatting gemaakt omtrent de onvervulde vraag (minimaal 5% en
maximaal 20%), en een schatting over de te verwachten vraagontwikkeling als gevolg van
sociaal-culturele ontwikkelingen (minimaal 5% en maximaal 30%) en ontwikkelingen in het
kader van substitutie/efficiency (minimaal 5% en maximaal 10%).

Medisch specialisten
De groei van het aantal contacten op basis van veranderingen in de omvang en de samen-
stelling van de Nederlandse bevolking wordt voor de totale groep medisch specialisten ge-
schat op 9,3%. Daarbij zijn duidelijke verschillen tussen de onderscheiden clusters van spe-
cialismen. De beschouwende specialismen zullen naar verwachting worden geconfronteerd
met een groei van 12,2% en de snijdende specialismen met een groei van 8,0%. Voor de
ondersteunende specialismen en de psychiaters worden groeipercentages van respectieve-
lijk 10,1% en 4,2% verwacht.
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Door de leden van de Kamer medisch specialisten is verder aangegeven dat, mede gezien
de omvang van de wachtlijsten, er gemiddeld voor alle specialismen tezamen momenteel
sprake is van een onvervulde vraag die tussen de 5% en 10% ligt. Voor sociaal-culturele
ontwikkelingen wordt een stijging in de zorgvraag voorspeld van minimaal 10% en maximaal
20% en voor substitutie en efficiency ligt de inschatting tussen de -5% en 10%.

Sociaal geneeskundigen
Voor de bedrijfsartsen en de verzekeringsartsen is op basis van prognoses van het CBS
over de groei van het aantal werknemers, berekend dat de groei in het aantal cliënt-
contacten in de periode 2000-2010 met 7% zal groeien. Voor de jeugdartsen wordt op basis
van de CBS-bevolkingsprognose (5-18 jarigen) verwacht dat in die zelfde periode de vraag
met 2,4% zal toenemen. Voor de overige groepen sociaal-geneeskundigen is de door het
CBS verwachte groei van het totaal aantal inwoners als groeipercentage (4,8%) aangehou-
den.
Verder is door de Kamer sociaal-geneeskundigen geschat dat er momenteel sprake is van
een onvervulde vraag die voor alle groepen sociaal geneeskundigen gezamenlijk ligt tussen
minimaal 9% en maximaal 18%. Verder zijn er schattingen gemaakt over de verwachte ont-
wikkelingen in de zorgvraag als gevolg van sociaal-culturele ontwikkelingen. Deze ligt voor
de gehele groep sociaal-geneeskundigen gezamenlijk tussen minimaal 16% en maximaal
21%. Voor substitutie en efficiency wordt een verandering verwacht van -6%.

Verpleeghuisartsen
Op basis van de bevolkingsontwikkelingen naar leeftijd en geslacht, zal het aantal contacten
met verpleeghuisartsen met 21% stijgen. Voor wat betreft de onvervulde vraag wordt door
de Kamer verpleeghuisartsen geschat dat deze minimaal 5% en maximaal 15% bedraagt.
Voor de sociaal-culturele ontwikkelingen wordt voor de prognoseperiode een groei in de
zorgvraag verwacht die ligt tussen de 12% en 20%. Voor ontwikkelingen die te maken heb-
ben met substitutie en efficiencyverbetering wordt geschat dat deze uiteindelijk zullen zorgen
voor een groei van 10% in het aantal contacten per inwoner.

Tandheelkundig specialisten
Voor de kaakchirurgie wordt gezien de verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2010 een stij-
ging in de zorgvraag verwacht van 7,7%. Voor de orthodontie zal tot het prognosejaar vrijwel
geen verandering optreden in de omvang van de zorgvraag. Met betrekking tot de onvervul-
de vraag wordt door de leden van de Kamer tandheelkundig specialisten geschat dat deze
voor de kaakchirurgie 5% bedraagt en voor de orthodontie 3%. Met betrekking tot de overige
niet- demografische ontwikkelingen wordt voor de kaakchirurgen geschat dat de sociaal-
culturele ontwikkelingen verantwoordelijk zullen zijn voor een stijging in de zorgvraag voor
minimaal 15% en maximaal 20%. Voor de orthodontisten wordt dit geschat op 5%. Ten aan-
zien van substitutie en efficiency wordt voor beide groepen geen effect verwacht op het
aantal contacten per inwoner of de tijd per contact.
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Tabel 8.3: Veronderstellingen over verschillende vraagontwikkelingen in de medische en tandheelkundige be-
roepsgroepen

Onvervulde vraag Verandering vraag
als gevolg van

sociaal culturele
ontwikkelingen

Verandering vraag
als gevolg van

substitutie/efficiency

Specialisme Verandering zorg-
vraag op basis van
leeftijd en geslacht

van de bevolking
(exclusief opvang

onvervulde vraag)
Lage

schatting
Hoge

schatting
Lage

schatting
Hoge

schatting
Lage

schatting
Hoge

schatting

Huisartsen 7,4% 5% 20% 5% 30% 5% 10%

Beschouwende
specialismen 12,2% 5% 10% 10% 20% -5% 10%
Snijdende
specialismen 8,0% 5% 10% 10% 20% -5% 10%
Onderst./overige
specialismen 10,1% 5% 10% 10% 20% -5% 10%

Psychiatrie 4,2% 5% 10% 10% 20% -5% 10%
Subtotaal med.
specialismen 9,3% 5% 10% 10% 20% -5% 10%

Bedrijfs-
geneeskunde 7,0% 10% 20% 20% 30% -7% -7%
Verzekerings-
geneeskunde 7,0% 10% 20% 5% 10% -7% -7%
Algemene gezond-
heidszorg 4,8% 5% 10% 20% 20% -5% -5%
Jeugdgezondheids-
zorg 2,4% 5% 20% 30% 30% -3% -3%
Overige soc.gen.
specialisaties 4,8% 5% 10% 10% 10% -5% -5%
Subtotaal soc.
geneeskundigen 6,0% 9% 18% 16% 21% -6% -6%

Verpleeg-
huisartsen 21,0% 5% 15% 12% 20% 10% 10%

Kaakchirurgen 7,7% 5% 5% 15% 20% 0% 0%

Orthodontisten 0,0% 3% 3% 5% 5% 0% 0%
Subtotaal tand-
heelk. special. 3,7% 4% 4% 10% 12% 0% 0%

Totaal 8,5% 5% 14% 9% 23% -1% 8%



- 88 -

 8.4. Vergelijking vraag en aanbod

 8.4.1. Benodigde instroom bij variatie in de vraag
Voor de verschillende medisch en tandheelkundige vervolgopleidingen is in tabel 8.4 aller-
eerst aangegeven hoe groot de huidige instroom per jaar in de opleiding is en hoe het aan-
bod in patiëntgebonden uren zal veranderen gegeven de te verwachtten in- en uitstroom-
ontwikkelingen in de beroepsgroep. Hierbij is onder andere rekening gehouden met een
veranderend aandeel vrouwen in de beroepsgroepen en de invloed die dit heeft op het aan-
tal fulltime equivalenten dat in de toekomst gewerkt zal worden. Daarnaast is rekening ge-
houden met allerlei andere relevante factoren, zoals pensionering, het interne en externe
rendement van de opleidingen, de instroom vanuit het buitenland en, zij het in het algemeen
impliciet, het aantal gewerkte uren per week per fulltime equivalent. Voor deze factoren is in
het algemeen uitgegaan van een constant blijven van de betreffende parameters. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld voor de pensionering is gekeken naar de leeftijd- en geslachtspeci-
fieke uitstroompatronen uit het verleden, die vervolgens zijn geprojecteerd op de toekomst.
In de kolom met de titel basisvariant is aangegeven hoeveel de vraag naar zorg zal veran-
deren door demografische ontwikkelingen in de bevolking en hoe groot de instroom in de
opleidingen zou moeten zijn om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierbij is rekening ge-
houden met het huidige leeftijd- en geslachtsspecifieke consumptiepatroon, de groei per
leeftijd- en geslachtsgroep gegeven de bevolkingsprognoses én het in 2010 alsnog kunnen
opvangen van de huidige onvervulde vraag.
Daarnaast zijn twee combinatievarianten gepresenteerd, waarin is aangegeven hoeveel de
vraag naar zorg nog extra zou kunnen stijgen gegeven een aantal vooronderstellingen van
experts over de invloed van sociaal-culturele ontwikkelingen en de mogelijkheden voor sub-
stitutie en verbetering van de efficiency per beroepsgroep.

Huisartsen
Handhaving van de in 1999 gerealiseerde instroom in de huisartsenopleiding, 336, zou niet
voldoende zijn om in 2010 alle demografische ontwikkelingen in vraag en aanbod plus de
huidige onvervulde vraag op te vangen. De benodigde instroom om deze ontwikkelingen op
te vangen is 502 per jaar. Eventuele niet-demografisch bepaalde veranderingen in de vraag
naar huisartsenzorg, resulterend in een hoger aantal contacten per inwoner, vergen een nog
grotere instroom per jaar. Voor de door de kamer huisartsen ingeschatte groei van 10% in
het aantal contacten op basis van sociaal-culturele ontwikkelingen en substitutie/efficiency
voor de zogeheten laag/laag-combinatievariant, is bijvoorbeeld een instroom van 670 per
jaar nodig.

Medisch specialisten
Handhaving van de in de afgelopen jaren gerealiseerde gemiddelde instroom per jaar van
239 in de opleidingen voor de beschouwende specialismen (inclusief neurologie/klinische
neurofysiologie), is in principe maar net voldoende om alle demografische ontwikkelingen in
vraag en aanbod plus de huidige onvervulde vraag op te vangen. Voor de snijdende specia-
lismen (inclusief anesthesiologie) is de huidige instroom van 219 per jaar daarentegen net
niet voldoende om de ontwikkelingen volgens de basisvariant op te kunnen vangen. Voor de
ondersteunende specialismen en psychiatrie lijkt de huidige instroom van respectievelijk 93
en 100 per jaar in principe wel voldoende voor het opvangen van alle demografische ontwik-
kelingen. Eventuele niet-demografisch bepaalde veranderingen in de vraag naar zorg, re-
sulterend in bijvoorbeeld een 5% hoger aantal contacten per inwoner (conform de laag/laag-
versie van de combinatievariant van de vraagzijde), kunnen met de huidige instroom in de
diverse opleidingen voor de beschouwende, snijdende en ondersteunende specialismen niet
opgevangen worden. Bij psychiatrie kan een dergelijke vraagontwikkeling in principe net wel
opgevangen worden. De totale instroom voor alle medische specialismen tezamen zou on-
der deze condities 811 per jaar moeten bedragen, in plaats van de huidige 651.
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Sociaal geneeskundigen
De instroom in de diverse opleidingen voor sociaal geneeskundigen lijkt in het algemeen
voldoende te zijn om niet alleen demografische, maar ook een (beperkt) aantal niet-
demografisch bepaalde veranderingen in de vraag op te vangen. Voor de bedrijfartsen geldt
echter dat de instroom in de opleiding verhoogd moet worden onder de condities van de
laag/laag-versie van de combinatievariant van de vraagzijde. Hierbij moet wel aangetekend
worden dat geen rekening is gehouden met het eventueel vervangen van de niet-als-sociaal-
geneeskundige geregistreerde artsen die werkzaam zijn in sociaal-geneeskundige functies
door wel-als-sociaal-geneeskundige geregistreerde artsen.

Verpleeghuisartsen
De huidige opleidingscapaciteit voor de verpleeghuisartsen is in principe voldoende om zo-
wel de demografische als een aantal niet-demografische ontwikkelingen op te vangen. Hier-
bij moet wel aangetekend worden dat, net als bij de sociaal geneeskundigen, geen rekening
is gehouden met het eventueel vervangen van de niet-als-verpleeghuisarts geregistreerde
artsen die werkzaam zijn in verpleeghuizen door wel-als-verpleeghuisarts geregistreerde
artsen.

Tandheelkundig specialisten
De instroom in de opleiding voor kaakchirurgie en orthodontie is niet voldoende om demo-
grafisch bepaalde veranderingen in vraag en aanbod op te vangen. Eventuele andere ver-
anderingen in vraag en/of aanbod kunnen eveneens niet tot nauwelijks opgevangen worden
met de huidige opleidingscapaciteit.
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Tabel 8.4: Samenvatting benodigde instroom bij verschillende vraagontwikkelingen
Combinatievarianten vraagzijde:

extra vraag in verband met zowel de
sociaal culturele ontwikkelingen als

substitutie/efficiency

Basisvariant
Stijging zorgvraag en

zorgaanbod op basis van
leeftijd en geslacht van

de bevolking én de
beroepsgroep

 (inclusief opvang onver-
vulde vraag)

Laag/laag-versie Hoog/hoog-versie

Huidige
instroom

Groei zorg-
aanbod

Groei zorg-
vraag

Benodigde
instroom

Extra
groei

Benodigde
instroom

Extra
groei

Benodigde
instroom

Huisartsen 336 2% 13% 502 10% 670 40% 1.172

Beschouwende
specialismen 239 18% 18% 236 5% 310 30% 678
Snijdende
specialismen 219 12% 13% 232 5% 297 30% 620
Onderst./ov.
specialismen 93 19% 16% 85 5% 107 30% 217

Psychiaters 100 16% 9% 74 5% 97 30% 208
Subtotaal
med. special. 651 15% 15% 627 5% 811 30% 1.723

Bedrijfsge-
neeskunde 73 25% 18% 50 13% 100 23% 138
Verzekerings-
geneeskunde 44 16% 18% 48 -2% 42 3% 56
Algemene ge-
zondheidszorg 33 45% 10% 8 15% 20 15% 20
Jeugdgezond-
heidszorg 31 25% 8% 15 27% 38 27% 38
Overige soc.g.
specialisaties 11 65% 10% 1 5% 2 5% 2
Subtotaal
soc. geneesk. 192 26% 15% 122 11% 202 16% 254

Verpleeg-
huisartsen 84 62% 27% 40 22% 79 30% 93

Kaakchirurgie 7,5 2% 13% 12 15% 18 20% 20

Orthodontie 4,5 -11% 3% 12 5% 14 5% 14
Subtotaal
tandheelk. sp. 12 -4% 8% 24 10% 32 13% 34

Totaal 1.275 14% 14% 1.315 10% 1.794 33% 3.276

Totaal, indien
geen afbouw 1.275 1.470 1.826 3.298
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 8.4.2. Benodigde instroom bij variatie in het aanbod

In tabel 8.4 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal FTE en een gelijkblijvend aantal uur
per week per FTE van mannen en vrouwen. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat er
in het zorgaanbod per arts iets kan veranderen. Zo wordt wel gesteld dat er in de toekomst
niet langer werkweken van bijvoorbeeld 50 uur op fulltime basis gewerkt zullen gaan worden,
maar dat er door een proces van arbeidstijdnormalisatie bijvoorbeeld 45 uur per week per
FTE gewerkt zal gaan worden. Anderzijds wordt overigens ook wel eens naar voren ge-
bracht dat er door de grote groei in de zorgvraag of door stelselwijzigingen een prikkel kan
komen om méér uren per week te gaan werken.
In tabel 8.5 wordt aangegeven wat de benodigde instroom in de opleidingen zou zijn bij een
combinatie van enerzijds de laag/laag-versie van de zorgvraagontwikkeling en anderzijds
een aantal mogelijke aanbodontwikkelingen. Daarbij is allereerst weer voor de basisvariant,
waarin alleen rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkelingen in vraag en
aanbod, aangegeven hoeveel artsen per jaar met de opleiding zouden moeten starten. Voor
alle medische en tandheelkundige specialismen tezamen gaat het dan om een benodigde
instroom van 1.315 per jaar.
Wanneer het aanbod per arts met 5% zou stijgen, wat overeenkomt met een stijging van de
uren per week per FTE van bijvoorbeeld 50 naar bijna 53, zou een gelijktijdige stijging van
de vraag conform de laag/laag-versie opgevangen kunnen worden met een instroom van
1.463 per jaar. Een daling van het aanbod per arts met 5%, wat overeenkomt met een daling
van de uren per week per FTE van bijvoorbeeld 50 naar 47, zou daarentegen een instroom
van 2.156 per jaar noodzakelijk maken.
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Tabel 8.5: Benodigde instroom in de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen bij verschillende vraag-
en aanbodontwikkelingen

Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief geringe extra
vraag in verband met de sociaal culturele ontwikkelingen

en substitutie/efficiency (laag/laag-versie)
plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband met

arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorg-

vraag en
zorgaanbod

op basis van
leeftijd en

geslacht van
de bevolking

én de be-
roepsgroep

(inclusief op-
vang van

onvervulde
vraag)

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%

meer aan-
bod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

meer aan-
bod

meer vraag
(laag/laag-
versie) en
géén ver-
andering

in aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 2,5%

minder
aanbod

meer vraag
(laag/laag-

versie)
én 5%
minder

aanbod

Specialisme

Huidige
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Benodigde
instroom

Huisartsen 336 502 582 625 670 717 767

Beschouwende
specialismen 239 236 236 272 310 349 391
Snijdende
specialismen 219 232 232 264 297 332 368
Onderst./ov.
specialismen 93 85 85 96 107 119 131

Psychiaters 100 74 74 85 97 108 121
Subtotaal
med. special. 651 627 627 717 811 908 1.011

Bedrijfsge-
neeskunde 73 50 79 89 100 111 122
Verzekerings-
geneeskunde 44 48 29 35 42 49 57
Algemene ge-
zondheidszorg 33 8 16 18 20 22 25
Jeugdgezond-
heidszorg 31 15 32 35 38 41 44
Overige soc.g.
specialisaties 11 1 1 1 2 3 3
Subtotaal
soc. geneesk. 192 122 157 178 202 226 251

Verpleeg-
huisartsen 84 40 69 73 79 84 90

Kaakchirurgie 7,5 12 16 17 18 19 20

Orthodontie 4,5 12 12 13 14 16 17
Subtotaal
tandheelk. sp. 12 24 28 30 32 35 37

Totaal 1.275 1.315 1.463 1.623 1.794 1.970 2.156

Totaal, indien
geen afbouw 1.275 1.470 1.557 1.683 1.826 1.989 2.172
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 8.4.3. Benodigde aantal artsen en FTE bij variatie in de vraag en het aanbod

Om inzicht te krijgen in het totaal aantal artsen en het totaal aantal FTE dat beschikbaar
moet zijn voor de verschillende varianten, is in de volgende tabel een overzicht gemaakt van
het huidige aantal artsen en FTE per beroepsgroep en het benodigde aantal artsen en FTE
voor respectievelijk de basisvariant, de laag/laag-combinatievariant zonder verandering in
zorgaanbod per arts, de laag/laag-combinatievariant met 2,5% vermindering in zorgaanbod
per arts, en de laag/laag-combinatievariant met 5% vermindering in zorgaanbod per arts. Ter
illustratie worden hieronder de resultaten besproken voor de huisartsen en de totale groep
medisch specialisten.
Voor de huisartsen blijkt dat de huidige artsen (8.087) voor in totaal 7.088 FTE werkzaam
zijn. Voor de basisvariant zouden er in 2010 in totaal 9.681 huisartsen moeten zijn, die dan
7.993 FTE zullen werken. Voor de laag/laag-combinatievariant zonder verandering in het
zorgaanbod per arts, zouden er in totaal 10.720 huisartsen nodig zijn, die dan 8.795 FTE
zullen werken. Een verandering van 2,5% in het zorgaanbod zorgt vervolgens voor een be-
nodigde aantal huisartsen van 11.010, met 9.020 FTE, terwijl een 5% vermindering in het
zorgaanbod per arts leidt tot een benodigde aantal huisartsen van 11.319 met 9.258 FTE.
Voor de medisch specialisten is te zien dat er, met een huidige aantal artsen van ongeveer
12.783 met 11.805 FTE, voor de basisvariant een groei naar 15.040 artsen en 13.595 FTE
nodig is. Voor de laag/laag-combinatievariant zonder verandering in aanbod per arts, is een
groei naar 15.828 artsen en 14.284 FTE nodig. Bij 5% vermindering in het zorgaanbod, zou
er een aantal van bijna 16.683 medisch specialisten nodig zijn, met 15.033 FTE.
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Tabel 8.6: Benodigde aantal artsen en aantal FTE in de medische en tandheelkundige beroepsgroepen bij ver-
schillende vraag- en aanbodontwikkelingen

Combinatievarianten vraag én aanbodzijde: relatief
geringe extra vraag in verband met de sociaal culturele

ontwikkelingen en substitutie/efficiency
 (laag/laag-versie)

plus een groter of kleiner aanbod per arts in verband
met arbeidstijdverlenging of –verkorting

Basisvariant
Stijging zorg-

vraag en zorg-
aanbod op basis

van leeftijd en
geslacht van de
bevolking én de

beroepsgroep
(inclusief opvang

van onvervulde
vraag)

meer vraag
(laag/laag-versie)

en géén
verandering

in aanbod

meer vraag
(laag/laag-versie)

én 2,5%
minder aanbod

meer vraag
(laag/laag-versie)

én 5%
minder aanbod

Specialisme

Huidige
aantal
artsen

Huidige
aantal

FTE

Beno-
digde

aantal
artsen

Beno-
digde

aantal
FTE

Beno-
digde

aantal
artsen

Beno-
digde

aantal
FTE

Beno-
digde

aantal
artsen

Beno-
digde

aantal
FTE

Beno-
digde

aantal
artsen

Beno-
digde

aantal
FTE

Huisartsen 8.087 7.088 9.681 7.993 10.720 8.795 11.010 9.020 11.319 9.258

Beschouwende
specialismen 4.694 4.363 5.673 5.153 5.971 5.413 6.127 5.550 6.296 5.698
Snijdende
specialismen 4.382 4.076 5.077 4.629 5.339 4.862 5.481 4.988 5.626 5.117
Onderst./ov.
specialismen 1.797 1.692 2.116 1.957 2.226 2.056 2.286 2.110 2.346 2.163

Psychiaters 1.910 1.674 2.174 1.856 2.292 1.953 2.348 2.000 2.415 2.055
Subtotaal
med. special. 12.783 11.805 15.040 13.595 15.828 14.284 16.242 14.648 16.683 15.033

Bedrijfsge-
neeskunde 1.400 1.274 1.667 1.499 1.893 1.698 1.942 17.41 1.992 1.785
Verzekerings-
geneeskunde 1.025 931 1.227 1.097 1.200 1.074 1.232 1.101 1.268 1.132
Algemene ge-
zondheidszorg 420 380 474 418 550 483 563 494 582 510
Jeugdgezond-
heidszorg 550 405 595 435 742 538 761 551 780 565
Overige soc.g.
specialisaties 120 110 132 121 138 127 141 130 144 133
Subtotaal
soc. geneesk. 3.515 3.100 4.095 3.570 4.523 3.920 4.639 4.017 4.766 4.125

Verpleeg-
huisartsen 952 737 1.241 935 1.532 1.143 1.569 1.170 1.613 1.202

Kaakchirurgie 207 185 238 211 273 241 279 246 284 251

Orthodontie 265 243 282 252 293 262 305 272 310 277
Subtotaal
tandheelk. sp. 472 428 520 463 566 503 584 518 594 528

Totaal 25.809 23.158 30.577 26.556 33.169 28.645 34.044 29.373 34.975 30.146
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 8.5. Benodigde instroom in de studie geneeskunde
Huidige situatie
Gegeven de numerus fixus van de jaren 1993 tot en met 1997, bedroeg de instroom in het
eerste jaar van de initiële opleiding gemiddeld 1.684 per jaar. Daarna is de numerus fixus
opgehoogd tot 1.875 in 1999 en inmiddels is al een ophoging tot 2.400 per jaar vanaf 2003
voorzien. Om inzicht te krijgen in de omvang van het aantal artsen dat voor een medische
vervolgopleiding in aanmerking komt moet enerzijds rekening gehouden worden met de
opleidingsduur van de initiële opleiding en anderzijds met het interne en externe rendement.
De opleidingsduur is formeel weliswaar 6 jaar, maar gemiddeld blijkt men er 7 jaar over te
doen. Op basis van gegevens van de VSNU kan gesteld worden dat circa 80% van alle stu-
denten geneeskunde de initiële opleiding volledig afrondt (intern rendement). Daarnaast is
op basis van een vergelijking van gegevens uit de BIG-registratie en het aantal artsen dat
een vervolgopleiding volgt of heeft gevolgd, berekent dat momenteel 85% zich na het vol-
tooien van de initiële opleiding verder gaat specialiseren (extern rendement).
Als rekening wordt gehouden met bovengenoemde uitgangswaarden betekent dit dat er in
de periode 2000-2004, vanuit de instroom van 1993 tot en met 1997, circa 1.347 basisartsen
per jaar zullen bijkomen (= 80% van 1.684). Daarnaast moet ook nog rekening worden ge-
houden met een zij-instroom van circa 150 basisartsen per jaar. Dit zijn voornamelijk artsen
die grotendeels in het buitenland zijn opgeleid. Van de in totaal 1.497 basisartsen per jaar,
zal een aandeel van 85% in aanmerking willen komen voor toelating tot een medische ver-
volgopleiding. Dat komt neer op een aantal van 1.273 per jaar die in principe beschikbaar
zijn voor het opvullen van de opleidingsplaatsen in de medische vervolgopleidingen. In de
periode 2005-2009 komen er, gegeven de (voorgenomen) numerus fixus van gemiddeld
2.022 in de jaren 1998 tot en met 2002 en bij handhaving van een zij-instroom van 150 per
jaar, 1.767 nieuwe basisartsen per jaar, waarvan er 1.502 beschikbaar zijn voor de instroom
in een medische vervolgopleiding.
Naast werving van artsen voor de vervolgopleidingen vanuit de gediplomeerde uitstroom van
de initiële opleiding, kan werving ook plaats vinden vanuit de zogenaamde ‘pool’ van basis-
artsen. Dit is de groep artsen die de basisopleiding al heeft voltooid en (nog) niet met een
vervolgopleiding is gestart. De omvang van deze ‘pool’ is berekend op basis van een verge-
lijking van gegevens uit het BIG-register en gegevens van de verschillende registratiecom-
missies. Op basis hiervan en de veronderstelling dat voornamelijk geworven zal moeten wor-
den uit de groep die jonger is dan veertig jaar, is berekend dat de omvang van de ‘pool’
maximaal 6.300 personen bedraagt. De >pool= bestaat uit circa 3.100 basisartsen jonger dan
30 jaar, 2.000 basisartsen van 30 tot 34 jaar en 1.200 basisartsen van 35-39 jaar. Een groot
deel van de ‘pool’ zal werkzaam zijn als AGNIO (waarschijnlijk ongeveer 2.000) of als basis-
arts in een sociaal geneeskundige functie of een andere functie.
Hoewel niet exact bekend is hoe lang men gemiddeld in de >pool= verblijft voor dat men start
men een vervolgopleiding, zijn er sterke aanwijzingen dat voor de huidige groep AGIO=s
geldt dat gemiddeld 3 jaar is verstreken tussen het jaar van artsexamen en de start van de
vervolgopleiding. Verder blijkt dat men gemiddeld twee jaar hiervan als AGNIO werkzaam is.
Ook voor de huidige groep huisartsen in opleiding geldt dat er gemiddeld drie jaar ligt tussen
het artsexamen en start van de vervolgopleiding. Voor de sociaal geneeskundigen in oplei-
ding daarentegen geldt waarschijnlijk een langere gemiddelde verblijfsduur in de ‘pool’ (wel-
licht gemiddeld 6 jaar). Een deel van deze periode wordt waarschijnlijk doorgebracht als
basisarts werkzaam in een sociaal geneeskundige functie. Er zijn echter ook relatief veel
sociaal geneeskundigen in opleiding die eerst een andere vervolgopleiding hebben gevolgd
en dus een deel van de periode tussen artsexamen en start van de sociaal geneeskundige
opleiding doorbrengen als medisch specialist in opleiding of huisarts in opleiding.

Benodigde instroom in de opleiding
Op basis van de gemiddelde instroom in de initiële opleiding van 1.684 in de periode 1993-
1997 en rekening houdend met een opleidingsduur van 7 jaar, een intern rendement van
80%, een zij-instroom van 150 per jaar en een extern rendement van 85%, zou dit beteke-
nen dat er in de periode 2000-2004 1.273 basisartsen direct vanuit de initiële opleiding kun-
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nen doorstromen naar de diverse vervolgopleidingen en 224 basisartsen per jaar aan de
‘pool’ worden toegevoegd. Tegelijkertijd zal er dan vanuit de ‘pool’ nog een uitstroom van
ongeveer 240 basisartsen per jaar zijn vanwege het bereiken van een leeftijd van 40 jaar.
Indien de huidige instroom van 1.275 per jaar in de medische vervolgopleidingen in de peri-
ode 2000-2004 gehandhaafd blijft, betekent dit dat de verschillende in- en uitstroomcijfers
vrijwel met elkaar in evenwicht zijn.
Op basis van de capaciteitsramingen voor de verschillende artsenberoepen is berekend dat,
gegeven verschillende varianten over vraag- en aanbodontwikkelingen, de instroom in de
vervolgopleidingen aanzienlijk moet worden uitgebreid. Om bijvoorbeeld de gevolgen van de
laag/laag-combinatievariant te kunnen opvangen zou per direct de totale instroom in de ve r-
volgopleidingen moeten toenemen van 1.275 naar 1.794 per jaar, ofwel een uitbreiding met
ongeveer 520 plaatsen. Deze extra plaatsen kunnen (nog) niet gerealiseerd via een verho-
ging van de instroom in de initiële opleiding. Immers: een verhoging van de instroom in de
initiële opleiding is pas na 7 jaar merkbaar. Dit betekent dat de gewenste verhoging van de
instroom in de medische vervolgopleiding op korte termijn alleen kan gerealiseerd kan wor-
den door meer personen uit de ‘pool’ aan te trekken. Bij de laag/laag-combinatievariant zou
dat betekenen dat de ‘pool’ in de periode 2000-2004 met 520 personen per jaar zal afne-
men, ofwel een afname van 6.300 naar 3.700 basisartsen. Bij de laag/laag-combinatievariant
mét 5% arbeidstijdverkorting, waarvoor een instroom van 2.156 voor de medische vervolg-
opleidingen is berekend, zal de pool met 5 maal 880 basisartsen afnemen, ofwel van 6.300
naar 1.900.
Om de hierboven berekende daling van de omvang van de ‘pool’ in een later stadium enigs-
zins te compenseren, zou de instroom in de initiële opleiding op zeer korte termijn uitgebreid
moeten worden. Indien rekening wordt gehouden met de laag/laag-combinatievariant, zal de
instroom in de initiële opleiding minimaal verhoogd moeten worden met 520 plaatsen per
jaar. Vanwege het te verwachte interne rendement van 80% en externe rendement van 85%,
zou het gaan om een uitbreiding van 765 plaatsen per jaar ten opzichte van 1.684; dus een
totale instroom van 2.449. Bij de laag/laag-combinatievariant met 5% arbeidstijdverkorting
zou de instroom minimaal met 880 plaatsen verhoogd moeten worden. Gegeven het interne
en externe rendement, gaat het echter eerder om een uitbreiding met 1.294 plaatsen naar
2.978 plaatsen. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met een constante zij-instroom
van 150 per jaar.

Kanttekeningen
De vraag blijft of voor een verhoging van de instroom in de medische vervolgopleidingen zo
maar geput kan worden uit die ‘pool’ van 6.300 personen. Er zijn geen gegevens beschik-
baar omtrent de wensen van recent afgestudeerde basisartsen. Daarnaast moet ook reke-
ning worden gehouden met het feit dat die ‘pool’ van 6.300 basisartsen niet bestaat uit een
groep die werkloos is. Verreweg de meeste van deze basisartsen zijn binnen de gezond-
heidszorg werkzaam. Indien deze groep grotendeels wordt ingezet voor het invullen van
opleidingsplaatsen in de medische vervolgopleidingen, betekent dat de werkzaamheden die
deze groep momenteel uitvoert blijven liggen en wellicht weer door andere artsengroepen
opgevangen moet worden. Het blijft dus de vraag of de gewenste instroom in de vervolgop-
leidingen in de komende vijf jaar volledig kan worden opgevuld uit de ‘pool’.
De tweede kanttekening betreft de aanname dat 85% van de nieuwe basisartsen door zal
stromen naar een vervolgopleiding. Bij een verhoging van het aantal plaatsen in de vervolg-
opleidingen, zal in de toekomst wellicht een groter deel van de basisartsen doorstromen,
bijvoorbeeld 90% of 95%. Indien er een groter aanbod aan opleidingsplaatsen is, lijkt het niet
onwaarschijnlijk dat een groter deel dan tot nu toe zal doorstromen. In hoeverre een dergelij-
ke stijging gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van de belangstelling en kwaliteit van de
nieuwe basisartsen. Hierover zijn geen empirische gegevens beschikbaar.
Voor het berekenen van de benodigde instroom in de initiële opleiding, is eigenlijk een plan-
ningshorizon van minimaal ongeveer 12 jaar nodig. Om bijvoorbeeld te weten hoeveel men-
sen er in 2002 moeten beginnen met de studie geneeskunde, moeten we weten hoeveel
basisartsen er in 2009 nodig zijn om in dat jaar bijvoorbeeld met een vijfjarige vervolgoplei-
ding te beginnen, die dus pas in 2014 kan worden afgerond.
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BIJLAGE

 I. REKENVOORBEELDEN RAMING

 I.1. Inleiding
De hoofdvraag die in het kader van het Capaciteitsorgaan beantwoord moet worden is: hoe-
veel artsen moeten er vanaf nu opgeleid worden om in een bepaald prognosejaar een
evenwicht te hebben tussen zorgvraag en zorgaanbod?
Voor het beantwoorden van deze vraag is een conceptueel model opgesteld, waarin zowel
de zorgvraag als het zorgaanbod zijn uitgedrukt in ‘tijd’, dat wil zeggen: in uren per jaar. De
tijd is dus de noemer op basis waarvan vraag en aanbod kunnen worden vergeleken. Voor
de vraag wordt daarbij gekeken naar het aantal patiënten maal de tijd per patiënt. Voor het
aanbod gaat het om het aantal artsen maal de tijd per arts. Bij elk van deze vier elementen
gaat het om de waarde die het betreffende element in een tweetal specifieke jaren heeft,
namelijk in het basisjaar én in het prognosejaar. Verder geldt dat in eerste instantie uitge-
gaan wordt van een gelijkstelling van vraag en aanbod in het basisjaar.
De zorgvraag en het zorgaanbod in het basisjaar (bijvoorbeeld het jaar 2000) worden afge-
leid van zo goed mogelijk onderbouwde empirische gegevens over het aantal patiënten, het
aantal artsen en de tijd per arts in dat jaar. De tijd per patiënt wordt vervolgens afgeleid van
de combinatie van de overige drie typen gegevens. Daarna wordt, ook zo veel mogelijk em-
pirisch onderbouwd, gekeken hoe vraag en aanbod zich zullen ontwikkelen tussen basis- en
prognosejaar. De ontwikkeling in de zorgvraag tussen basisjaar en prognosejaar kan daarbij
relatief eenvoudig gemodelleerd worden. De ontwikkeling van het zorgaanbod vergt echter
een ingewikkelder model. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat de ontwikke-
ling van het zorgaanbod mede afhankelijk is van het aantal op te leiden artsen. Beantwoor-
ding van de vraag naar het aantal op te leiden artsen op basis van ontwikkelingen in vraag
en aanbod lijkt dus een ‘Baron von Münchhausen’-aanpak te vereisen, waarbij men zich zelf
als het ware aan de laarzen uit het moeras moet trekken.
Voor het aantal op te leiden artsen is het vooral van belang inzicht te hebben in het absolute
aantal artsen dat werkzaam is in het basisjaar en de omvang van de in- en uitstroom van
artsen tussen het basis- en het prognosejaar. Voor de andere drie elementen (het aantal
patiënten, de tijd per patiënt en de tijd per arts) kan daarentegen in principe eventueel vol-
staan worden met de relatieve groei in deze parameters tussen basis- en prognosejaar.
Het berekenen van de benodigde instroom kan verder in meer of minder deelstappen wor-
den uitgevoerd. In feite is er niet één rekenmodel, maar zijn er een aantal fysiek gescheiden
spreadsheets gebruikt om bepaalde onderdelen te modelleren. Zo is er een apart ‘uit-
stroommodel’, dat bovendien nog enigszins per beroepsgroep verschilt, waarmee is uitgere-
kend hoeveel van de nu werkzame artsen in de komende jaren met pensioen zullen gaan of
om andere redenen de medische beroepspraktijk zullen verlaten. Ook is voor elk van de
beroepsgroepen een apart ‘demografisch vraagmodel’ ontwikkeld. Op het ‘uitstroommodel’
en het ‘demografisch vraagmodel’ zal hier verder niet worden ingegaan.
Hierna wordt allereerst ingegaan op het rekenschema dat is gebruikt om de ontwikkeling in
het aantal personen te berekenen. Daarna wordt ingegaan op het rekenschema voor het
bepalen van de ontwikkeling in het aantal FTE. Tenslotte wordt het rekenschema behandeld
dat is gebruikt voor het berekenen van de benodigde instroom.
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 I.2. Berekening ontwikkeling aantal personen
In tabel I.1 wordt ingegaan op de ontwikkeling in het aantal personen in een hypothetische
beroepsgroep. Uitgaande van gegevens over het huidige aantal werkzame artsen (A), bij-
voorbeeld 5.000, het huidige aandeel vrouwen (B), bijvoorbeeld 25%, de verwachte uit-
stroom (C), bijvoorbeeld 1.500, en het aandeel vrouwen bij de uitstroom (D), bijvoorbeeld
10%, kan aangegeven worden welk deel van de huidige groep werkzame artsen straks niet
meer beschikbaar zal zijn (E = C/A), namelijk 30%, hoe groot het aantal nog wel beschikbare
artsen zal zijn (F = A-C), namelijk 3.500, en hoe groot het aandeel vrouwen zal zijn in deze
groep van artsen die in het prognosejaar nog werkzaam zullen zijn, vanuit de groep artsen
die in het basisjaar ook al werkzaam zijn (G = (A*B + C*D) / F), namelijk 29,3%.
Voor de huidige groep artsen in opleiding wordt eerst gekeken naar de instroom in de oplei-
ding per jaar in de afgelopen jaren (H), bijvoorbeeld 200, de opleidingsduur (I), bijvoorbeeld
4 jaar en het interne rendement (J), bijvoorbeeld 98%. Op basis daarvan kan aangegeven
worden hoeveel van de huidige groep artsen in opleiding per jaar de opleiding zullen afron-
den (K = H*J), namelijk 196, in hoeveel jaar deze instroom in de beroepsgroep zal plaatsvi n-
den (L = I), namelijk 4 jaar, en hoeveel artsen in totaal de opleiding zullen afronden (M =
K*L), namelijk 784. Vervolgens moet gespecificeerd worden welk deel van de gediplomeerde
artsen uiteindelijk nog werkzaam zal zijn in het prognosejaar (N), bijvoorbeeld 95%. Daar-
mee kan dan meteen worden aangegeven hoeveel uitstroom er zal plaatsvinden van gedi-
plomeerde artsen (O = 1-N), namelijk 5%, en hoeveel artsen er in totaal nog beschikbaar
zullen zijn, vanuit de groep artsen die in het basisjaar bezig zijn met de opleiding (P = M*N),
namelijk 745. Tenslotte moet nog aangegeven worden welk deel van de huidige artsen in
opleiding vrouw is (Q), bijvoorbeeld 50%. Omdat voor mannen en vrouwen uitgegaan wordt
van een zelfde opleidingsduur en interne en externe rendement, is het aandeel vrouwen van
de huidige artsen in opleiding gelijk aan het aandeel vrouwen bij de artsen uit deze groep die
straks nog beschikbaar zullen zijn.
Op een vergelijkbare wijze als voor de huidige groep artsen in opleiding, moet ook voor de
toekomstige groep artsen in opleiding aangegeven worden wat voor de verschillende rele-
vante parameters wordt verwacht. Bij handhaving van de huidige opleidingscapaciteit, zal de
instroom 200 per jaar bedragen (R). De opleidingsduur wordt in dit voorbeeld eveneens con-
stant gehouden op 4 jaar (S). Voor het interne rendement is in dit geval uitgegaan van een
kleine verlaging naar 95% (T). Dit betekent dat er per jaar 190 artsen de opleiding zullen
gaan afronden (U = R*T), gedurende 6 jaar (V = 10- S, want de prognoseperiode is 10 jaar
en de opleidingsduur is 4 jaar), en dat er in totaal gedurende die jaren 1.140 artsen de oplei-
ding zullen gaan afronden (W = U*V). Voor het externe rendement is in dit voorbeeld uitge-
gaan van een kleine daling naar 93% (X). De uitstroom is daarmee 7% (Y = 1-X), en het
totaal aantal beschikbare artsen vanuit de groep artsen die nog met de opleiding moeten
beginnen is dan 1.060 (Z = W*X). Het aandeel vrouwen in deze groep is geschat op 55%
(AA).
Voor de groep artsen die vanaf nu uit het buitenland zullen instromen, is in dit voorbeeld
uitgegaan van een aantal van 30 per jaar die instromen (AB), gedurende 10 jaar (AC = 10,
want de prognoseperiode is 10 jaar), en de totale instroom vanuit het buitenland zal daar-
mee 300 bedragen (AD = AB*AC). Voor het aandeel artsen dat in het prognosejaar nog be-
schikbaar zal zijn, is uitgegaan van 80% (AE). Het percentage uitstroom is dan dus 20% (AF
= 1-AE), en het totaal aantal artsen vanuit het buitenland dat in het prognosejaar nog be-
schikbaar zal zijn, bedraagt dan 240 (AG = AD*AE). Het aandeel vrouwen is geschat op
50% (AH).
Combinatie van de instroom per jaar en het aantal jaren dat deze instroom zal plaatsvinden
van de huidige groep artsen in opleiding, de toekomstige groep artsen in opleiding en de
toekomstige groep artsen uit het buitenland, gedeeld door de totale prognoseduur, geeft de
gemiddelde instroom per jaar (AI = (K*L + U*V + AB*AC) / AJ). In dit geval is er sprake van
een instroom van 222 nieuwe artsen per jaar, waarvan eerst 4 jaar lang 196 uit de Neder-
landse opleiding komen, vervolgens 6 jaar lang 190 uit de opleiding komen en tegelijkertijd
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10 jaar lang nog eens 30 artsen per jaar uit het buitenland komen. De prognoseduur is al
eerder gelijk gezet aan 10 jaar (AJ = AC). De gemiddelde uitstroom per jaar kan simpelweg
berekend worden door van de instroom per jaar de toename per jaar af te trekken (AK = AI -
AL). In dit voorbeeld gaat het dan om een uitstroom van 167 per jaar, waarvan 150 vanuit de
huidige groep werkzame artsen en de overige 17 afkomstig zijn uit zowel de huidige en toe-
komstige groep artsen in opleiding (gemiddeld ongeveer 11 per jaar) en de toekomstige
groep artsen uit het buitenland (6 per jaar). De toename per jaar kan berekend worden door
van de totale groep beschikbare artsen in het prognosejaar het huidige aantal werkzame
artsen af te trekken en vervolgens te delen door de prognoseperiode (AL = (AN-A) / AJ). In
dit geval gaat het om een toename van 55 artsen per jaar. Het percentage groei in het aantal
beschikbare artsen is gelijk aan het beschikbare aantal artsen gedeeld door het huidige
aantal artsen minus 1 (AM = AN/A -1). In dit voorbeeld is dat 10,9%. Het beschikbare aantal
artsen is de som van het beschikbare aantal artsen uit zowel de huidige groep artsen, de
huidige groep artsen in opleiding, de toekomstige groep artsen in opleiding en de toekomsti-
ge groep artsen uit het buitenland (AN = F+P+Z+AG). Deze som telt in het voorbeeld op tot
5.545 beschikbare artsen in het prognosejaar. Het aandeel vrouwen bij de in het prognose-
jaar beschikbare artsen, is te berekenen door voor de verschillende groepen het aandeel
vrouwen mee te nemen in een gewogen som over de beschikbare aantallen artsen (AO =
(F*G + P*Q + Z*AA + AG*AH) / AN). In het onderhavige voorbeeld zal het aandeel vrouwen
in het prognosejaar 37,9% zijn.
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Tabel I.1 Berekening ontwikkeling aanbod in personen, bij de huidige in- en uitstroompatronen
Huidige
groep
werkzame
artsen

Huidige
aantal
werk-
zame
artsen

Aandeel
vrouwen

Aantal
straks niet
meer
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

Per-
centage
uit-
stroom

Aantal
straks
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

A B C D E =
C/A

F =
A-C

G =
(A*B +
C*D) / F

5.000 25,0% 1.500 15,0% 30,0% 3.500 29,3%
Huidige
groep
artsen in
opleiding

Instroom
per jaar in
de oplei-
ding
tot nu toe

Oplei-
dings-
duur
tot nu
toe

Intern
rende-
ment
tot nu
toe

Instroom
per jaar
in de be-
roeps-
groep

Aantal
jaar

Totale
instroom
in de
beroeps-
groep

Extern
rende-
ment

Per-
centage
uit-
stroom

Aantal
straks
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

H I J K
= H*J

L
= I

M =
K*L

N O =
1-N

P =
M*N

Q

200 4,0 98,0%  196    4,0  784 95,0% 5,0%  745 50,0%
Toekom-
stige groep
artsen in
opleiding

Instroom
per jaar in
de oplei-
ding
vanaf nu

Oplei-
dings-
duur
vanaf nu

Intern
rende-
ment
vanaf
nu

Instroom
per jaar
in de be-
roeps-
groep

Aantal
jaar

Totale
instroom
in de
beroeps-
groep

Extern
rende-
ment

Per-
centage
uit-
stroom

Aantal
straks
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

R S T U =
R*T

V =
10-S

W =
U*V

X Y =
1-X

Z =
W*X

AA

200 4,0 95,0%  190    6,0 1.140 93,0% 7,0% 1.060 55,0%
Toekom-
stige groep
artsen uit
buitenland

Instroom
per jaar
in de be-
roeps-
groep

Aantal
jaar

Totale
instroom
in de
beroeps-
groep

Extern
rende-
ment

Per-
centage
uit-
stroom

Aantal
straks
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

AB AC AD =
AB*AC

AE AF =
1-AE

AG =
AD*AE

AH

30 10  300 80,0% 20,0%  240 50,0%
Toekom-
stige groep
beschikba-
re artsen

Instroom
per jaar
in de be-
roeps-
groep

Aantal
jaar

Uitstroom
per jaar uit
de be-
roeps-
groep

Toena-
me per
jaar

Per-
centage
groei
van de
beroeps-
groep

Aantal
straks
beschik-
baar

Aandeel
vrouwen

AI =
(K*L
+U*V +
AB*AC)
/ AJ

AJ =
AC

AK =
AI–AL

AL =
(AN–A)
/ AJ

AM =
AN/A-1

AN =
F+P+
Z+AG

AO

 222 10  167   55 10,9% 5.545 37,9%
Nb.: de in vet afgedrukte waarden zijn gegeven, de overige waarden zijn uitgerekend.
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 I.3. Berekening ontwikkeling aantal FTE
Om na te gaan hoe het aanbod in FTE zich zal ontwikkelen, kan in tabel I.2 allereerst inge-
voerd worden wat in tabel I.1 staat genoteerd voor het huidige aantal werkzame artsen (A)
en het aandeel vrouwen daarin (B), in dit geval dus 5.000 artsen en 25,0% vrouwen. Vervol-
gens moet ingevoerd worden hoeveel FTE er per man en per vrouw gewerkt wordt in het
basisjaar (C, respectievelijk D), bijvoorbeeld 0,95 FTE per man en 0,75 FTE per vrouw. Op
basis van deze gegevens kan uitgerekend worden hoeveel FTE er per arts gewerkt wordt in
het basisjaar (E = (1-B)*C + B*D). In dit voorbeeld gaat het dan om gemiddeld 0,90 FTE per
arts. Bovendien kan uitgerekend worden hoeveel FTE er in totaal gewerkt wordt (F = A*E),
namelijk 4.500 FTE.
Vervolgens kan vanuit tabel I.1 ingevuld worden hoeveel artsen er in het prognosejaar be-
schikbaar zullen zijn (G) en het bijbehorende aandeel vrouwen (H), namelijk 5.545 artsen en
37,9% vrouwen. Bij handhaving van het aanbod per man en vrouw, is het gemiddelde aantal
FTE van mannen en vrouwen in het prognosejaar (I, respectievelijk J) gelijk aan het aantal
FTE van mannen en vrouwen in het basisjaar, en wel 0,95 FTE en 0,75 FTE. Het gemiddel-
de aantal FTE per arts in het prognosejaar (K = (1-H)*I + H*J) zal dan door het veranderde
aandeel vrouwen in dit voorbeeld toch lager liggen. Het gemiddelde aantal FTE per arts in
het prognosejaar zal namelijk 0,874 FTE bedragen, in plaats van 0,90 FTE. Het beschikbare
aantal FTE in het prognosejaar is vervolgens weer simpel uit te rekenen door het aantal
artsen te combineren met het gemiddelde aantal FTE per arts (L = G*K). Het totaal aantal
FTE in het prognosejaar is gelijk aan 4.846,3 FTE.

Tabel I.2 Berekening ontwikkeling aanbod in FTE, bij de huidige in- en uitstroompatronen
Huidige aantal
beschikbare art-
sen

Percentage
vrouwen bij
huidige artsen

Aantal FTE
van mannen

Aantal FTE
van vrouwen

Aantal FTE per huidige arts Huidige aantal
FTE

A (cf. tabel 1) B (cf. tabel 1) C D E = (1-B) * C + B * D F = A * E
5000,0 25,0% 0,950 0,750    0,900 4.500,0

Toekomstige
aantal beschikba-
re artsen bij huidi-
ge instroom

Percentage
vrouwen bij
toekomstige
artsen

Aantal FTE
van mannen

Aantal FTE
van vrouwen

Aantal FTE per toekomstige
arts

Toekomstige
aantal FTE bij
huidige in-
stroom

G (cf. tabel 1) H (cf. tabel 1) I J K = (1-H) * I + H * J L = G * K
5545,0 37,9% 0,950 0,750    0,874 4.846,3

Nb.: de in vet afgedrukte waarden zijn gegeven, de overige waarden zijn uitgerekend.

 I.4. Berekening benodigde instroom
Als bekend is hoeveel FTE aanbod er in het basisjaar is, dan kan met behulp van de relatie-
ve groei in de diverse componenten van de zorgvraag uitgerekend worden hoeveel FTE
aanbod er in het prognosejaar nodig is. Stel er is in het basisjaar bijvoorbeeld een aanbod
van 4.500 FTE (zie A in tabel I.3). Stel verder dat de benodigde groei in verband met de
demografie van de bevolking 10% is (zie B), dat de benodigde groei in verband met de hui-
dige onvervulde vraag 5% is (zie C) en dat de benodigde groei in verband met bijvoorbeeld
de sociaal-culturele ontwikkelingen plus de substitutie én efficiency 10% is (zie D). Dan is de
totale benodigde groei in het aantal FTE gelijk aan 27,1% (want 1,1 * 1,05 * 1,1 = 1,271; zie
E). Het benodigde aantal FTE in het prognosejaar is dan gelijk aan 5.719,5 FTE (zie F).
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Vanuit de in- en uitstroomgegevens is bekend dat er in dit rekenvoorbeeld 1.060 nieuwe
artsen vanuit de nog op te leiden groep ter beschikking zullen komen bij handhaving van de
huidige instroom in de opleiding (zie G). Omdat 55% daarvan vrouw zal zijn (zie H) en man-
nen gemiddeld 0,95 FTE werken (zie I) en vrouwen gemiddeld 0,75 FTE (zie J), wordt er per
nieuwe arts gemiddeld 0,84 FTE gewerkt (zie K). De in totaal 1.060 nieuwe artsen zullen dus
waarschijnlijk in totaal 890,4 FTE gaan werken (zie L).
Het totaal aantal beschikbare FTE bij handhaving van de huidige instroom is 4.846,3 FTE
(zie M). Omdat er in totaal 5.719,5 FTE nodig zijn (zie F), is er bij handhaving van de huidige
instroom een tekort van 873,2 FTE (zie N). Dit tekort moet ondervangen worden door meer
artsen op te leiden. In plaats van de bij handhaving van de instroom beschikbare 890,4 FTE
van nieuwe artsen (zie L), is in feite 1.763,6 FTE van nieuwe artsen nodig (zie O). Bij een
gemiddelde aantal FTE per nieuwe arts van 0,84 (zie K), komt dit neer op een behoefte aan
2.099,5 nieuwe artsen (zie P). Omdat er in totaal 6 lichtingen zijn waarin deze nieuwe artsen
worden opgeleid (zie Q), is er een behoefte aan 349,9 nieuwe artsen per lichting (zie R).
Om gemiddeld 349,9 artsen per jaar ter beschikking te krijgen, moet er rekening gehouden
worden met het externe rendement (93%, zie S) én het interne rendement (95%, zie T) van
de opleiding. Het blijkt dat er in dit geval 396,0 nieuwe basisartsen per jaar met de opleiding
moeten starten, om uiteindelijk gemiddeld per jaar 349,9 nieuwe artsen ter beschikking te
hebben in het prognosejaar. Omdat de huidige instroom is vastgesteld op 200 artsen per
jaar (zie W), is er dus een groei van 98,0% in de instroom in de opleiding nodig (zie X), om
uiteindelijk een groei van 27,1% in het totale beschikbare aantal FTE te krijgen.

Tabel I.3 Berekening benodigde instroom in de opleiding, gegeven verschillende ontwikkelingen
Huidige aantal
FTE

Benodigde
groei in aantal
FTE ivm.
demografie
van de bevol-
king

Benodigde
groei in aantal
FTE ivm.
huidige onver-
vulde vraag

Benodigde
groei in aantal
FTE ivm.
andere ont-
wikkelingen

Totaal benodigde groei Benodigde
aantal FTE

A (cf. tabel 1) B C D E = (B+1) * (C+1) * (D+1) - 1 F = A * (E+1)
4.500,0 10,0% 5,0% 10,0% 27,1% 5.719,5

Aantal beschikba-
re nieuwe artsen
bij huidige in-
stroom

Percentage
vrouwen bij
nieuwe artsen

Aantal FTE
van mannen

Aantal FTE
van vrouwen

Aantal FTE per nieuwe arts Aantal FTE
van nieuwe
artsen bij
huidige in-
stroom

G (cf. tabel 1) H (cf. tabel 1) I (cf. tabel 2) J (cf. tabel 2) K = (1-H) * I + H * J L = G * K
1.060,0 55,0% 0,950 0,750    0,840  890,4

Toekomstige
aantal FTE bij
huidige instroom

Tekort of
overschot in
aantal FTE bij
huidige in-
stroom

Benodigde
aantal FTE
van nieuwe
artsen

Benodigde
aantal nieuwe
artsen

Aantal jaar = aantal lichtingen Benodigde
aantal nieuwe
artsen per jaar

M (cf. tabel 2) N = M - F O = L - N P = O / K Q (cf. tabel 1) R = P / Q
4.846,3 - 873,2 1.763,6 2.099,5 6,0  349,9

Extern rendement Intern rende-
ment

Benodigde
instroom in de
opleiding per
jaar

Huidige in-
stroom in de
opleiding per
jaar

Benodigde groei van de in-
stroom in de opleiding

S (cf. tabel 1) T (cf. tabel 1) U = R / S / T W (cf. tabel 1) X = U / W -1
93,0% 95,0%  396,0 200,0 98,0%

Nb.: de in vet afgedrukte waarden zijn gegeven, de overige waarden zijn uitgerekend.
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