WERK & INKOMEN
Lieke de Kwant
l.de.kwant@medischcontact.nl
@LiekedeKwant

ARBEIDSMARKT

monitor
AANTAL SPECIALISTENVACATURES AFGELOPEN JAAR FORS GESTEGEN

Vooral veel basisartsen
in de WW
Het aantal klinisch specialisten met een WW-uitkering is al
twee jaar stabiel en ze krijgen steeds meer vacatures om uit te
kiezen. Voor basisartsen nemen de problemen daarentegen toe.

I

n het derde kwartaal van 2014 kregen
bijna 640 artsen een WW-uitkering.
Van hen waren er ruim 400 (64%)
basisarts (zie tabel 1). Dat blijkt uit gecorrigeerde cijfers van uitkeringsinstantie
UWV en het Capaciteitsorgaan.
Eerder gepubliceerde cijfers bleken niet te
kloppen, omdat sommige basisartsen te
boek stonden als medisch specialist. De
bijgewerkte cijfers zijn gebaseerd op de
afgeronde opleiding van de ingeschrevenen en geven daardoor een betere indicatie van de situatie. Ze laten duidelijk zien
dat basisartsen het meeste last hebben

van de krapte op de arbeidsmarkt. Het
totaalaantal artsen met een WW-uitkering is tussen het eerste kwartaal van
2012 en het derde kwartaal van 2014
gestegen met 58 procent. Bij de basisartsen bedroeg de stijging 61 procent, bij de
ziekenhuisspecialisten 43 procent. Het

aantal klinisch specialisten met een WWuitkering is bovendien al twee jaar stabiel, wat niet geldt voor de basisartsen.
De cijfers laten zien dat ook het aantal
overige specialisten/profielartsen met een
WW-uitkering harder is gestegen (63%)
dan het aantal klinisch specialisten met
hetzelfde lot. Bij huisartsen, het grootste
specialisme in deze groep, bedroeg de
stijging 82 procent. De aantallen zijn echter klein – van 28 naar 51 – en ook omgerekend naar percentage van het totaalaantal artsen in een beroepsgroep valt

‘Ons advies, minder geneeskundestudenten
toelaten, is tot op heden niet opgevolgd’
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Bron: UWV

het probleem bij de huisartsen mee
(zie tabel 2). Het aandeel basisartsen in
de WW is met circa 3,7 procent verreweg
het hoogst, waarbij moet worden aangetekend dat dit nog steeds veel lager is dan
het percentage in de algemene beroepsbevolking: 5,6 procent.
Instroom
De werkloosheid onder basisartsen zou in
de toekomst nog groter kunnen worden
als het ministerie van Onderwijs de
instroom in de basisopleiding niet verlaagt van 3150 naar maximaal 2700, zegt
Joris Meegdes van het Capaciteitsorgaan.
‘In 2013 hebben we geadviseerd om de
instroom in de vervolgopleidingen te verlagen en dat is ook gebeurd. Maar ons

2 Percentage artsen met
een WW-uitkering (indicatie)
Basisartsen*			3,7%
Ziekenhuisspecialisten		

0,6%

Huisartsen			0,4%
Stand van het derde kwartaal van 2014.
*Het totaalaantal basisartsen dat niet in opleiding
is, voor het laatst becijferd in november 2013 op
ruim 10.876, en voor het derde kwartaal van 2014
geschat op 11.000.
Bron: UWV en Capaciteitsorgaan
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advies om tegelijkertijd minder geneeskundestudenten toe te laten, is tot op
heden niet opgevolgd. Daardoor zal de
poule van basisartsen die wacht op een
opleidingsplek blijven groeien. Dat is een
punt van zorg waar we in ons nieuwe
advies van 2016 zeker aandacht voor zullen vragen.’
Meer vacatures
De arbeidsmarktmonitor voor het laatste
kwartaal van 2014 stemt licht optimistisch. In totaal werden ruim 1600 vacatures geteld, 12 procent meer dan een kwartaal eerder (zie tabel 3). De basisartsen
kregen 16 procent meer banen om uit te
kiezen, de specialisten/profielartsen 13
procent. Vergeleken met een jaar geleden
is het totaalaantal vacatures zelfs 20 pro-

cent gestegen, maar daarvan profiteren
alleen de specialisten/profielartsen: plus
45 procent. Basisartsen en aiossen hebben
gedurende het jaar respectievelijk 14 en 55
procent ingeleverd. Bij de sterke daling
van de vraag naar aiossen is relativering
op zijn plaats; het aantal opleidingsplaatsen staat vast en alle beschikbare plaatsen
worden benut.
In de bovenste regionen van de arbeidsmarktmonitor hebben zich weinig verschuivingen voorgedaan (zie tabel 4).
Alleen de arts indicatie en advies KNMG
is fors gestegen.

De volledige Arbeidsmarktmonitor over het
derde kwartaal 2014 en het dossier Werk en
inkomen vindt u onder dit artikel op medischcontact.nl/artikelen.

4 Top 10 arbeidsmarktmonitor vierde kwartaal 2014
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1
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arts verstandelijk gehandicapten

28

214

13,1

2

2

SEH-arts KNMG

37

408

9,1

3

3

specialist ouderengeneeskunde

141

1578

8,9

4

5

psychiater (incl. kinder- en jeugd)
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3456

7,6

5

23

4
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7,4

arts indicatie en advies KNMG

6

6

arts voor maag-darm-leverziekten
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6,1

7

8

revalidatiearts
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5,8

8

4

klinisch geriater
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U vindt de volledige tabel bij de onlineversie van dit artikel op medischcontact.nl
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