WERK & INKOMEN
Marieke van Twillert
m.van.twillert@medischcontact.nl
@medischcontact

ARBEIDSMARKT

monitor
KRAPTE GELDT VOOR ALLE SOORTEN PSYCHIATERS

Uit de nieuwe ranglijst met
vacatures voor medisch specialisten

GETTY IMAGES

De vraag naar verslavingsartsen zal toenemen
blijkt dat instellingen naarstig zoeken naar psychiaters, specialisten
ouderengeneeskunde en ook
kinderartsen.

V

erslavingsartsen domineren de
recente Arbeidsmarktmonitor,
de lijst met vacatures in het
tweede kwartaal van dit jaar,
die wordt aangeleverd door het Capaciteitsorgaan. Verhoudingsgewijs is de
krapte groot; op elke honderd verslavingsartsen zijn er iets meer dan twaalf vacatures. De problematiek is lokaal: uit cijfers
van vorig jaar en het jaar ervoor blijkt dat,
gemeten naar het aantal inwoners, het
grootste aantal vacatures voor verslavingsartsen is te vinden in Noord-Holland,
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Flevoland, Limburg en Groningen.
Daar moet meteen aan worden toegevoegd dat verslavingsartsen een kleine
groep vormen. In absolute aantallen
domineren, als het gaat om krapte, alle
soorten psychiaters – dus inclusief de kinder- en jeugdpsychiaters. Maar ook de
specialisten ouderengeneeskunde, artsen
verstandelijk gehandicapten en SEH-artsen zoeken collega’s. Een stijger in de
ranglijst vormt de reumatoloog, net als de
kinderarts.
Volgens de Arbeidsmarktmonitor waren

er in de maanden april, mei en juni
‘slechts’ 67 vacatures voor huisartsen (op
een beroepsgroep van 13.516), in heel Zeeland zelfs geen één. Mogelijk is dit een
vertekening van de werkelijke situatie.
‘We krijgen signalen dat er landelijk wel
vacatures zijn voor huisartsen, maar dat
deze via andere kanalen, onder meer
social media, worden verspreid’, zegt
Tineke Zijlstra, beleidsmedewerker bij
het Capaciteitsorgaan.
De trend is belangrijker dan de absolute
cijfers zelf, merkt het Capaciteitsorgaan

Arbeidsmarktmonitor tweede kwartaal 2018
rang dit
kwartaal

rang vorig
kwartaal

specialisme/profiel

aantal
vacatures

omvang
beroepsgroep

vacatures
per 100
artsen

1

3

verslavingsarts KNMG

25

207

12,1

2

4

psychiater (incl. kinder- en jeugd)

282

3758

7,5

3

1

arts verstandelijk gehandicapten

18

252

7,1

4

6

specialist ouderengeneeskunde

101

1711

5,9

5

38

arts medische milieukunde KNMG

1

17

5,9

6

23

forensisch arts KNMG

6

116

5,2

7

5

SEH-arts KNMG

27

560

4,8

8

7

klinisch geriater

13

308

4,2

9

12

jeugdarts KNMG

38

1068

3,6

10

11

plastisch chirurg

13

372

3,5

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

op. Daarmee geeft het zelf aan dat,
ondanks pogingen om nauwgezet de
bestaande openstaande betrekkingen te
noteren, niet met zekerheid valt te zeggen of er net iets meer of minder vacatures zijn.

Totaalaantal vacatures

2018-Q1

2018-Q2

specialisten/profielartsen

1046

981

522

535

85

53

1653

1569

basisartsen
aiossen
totaal

Alleenstaanden
Het Capaciteitsorgaan heeft voor het
eerst een raming gepresenteerd voor het
aantal verslavingsartsen. Tot nu toe verzorgden instellingen zelf de opleiding
voor deze profielartsen. In het eind juli
uitgebrachte rapport adviseert het Capaciteitsorgaan om in de periode 2019-2024
jaarlijks zestien tot achttien aiossen te
laten instromen. Dat is iets meer dan de
instroom in eerdere jaren, om zowel het
hierboven genoemde tekort weg te kun-

Vacatures
voor huisartsen
worden via social
media verpreid

nen werken als te kunnen voorzien in de
toekomstige zorgvraag naar verslavingsartsen.
De vraag naar verslavingsartsen, een
betrekkelijk jonge beroepsgroep die pas
in 2012 is erkend door het College
Geneeskundig Specialismen, zal de
komende jaren groeien. Dat heeft een
aantal redenen, zoals uitstroom van
oudere artsen, maar ook sociale en
culturele ontwikkelingen. De vraag
naar verslavingsartsen is onder jonge
generaties veel groter, maar ook de
patiënten van verslavingsartsen verouderen.
Alleenstaanden nemen 60 procent van
alle contacten voor hun rekening en
naar verwachting zal deze groep groter
worden. Zelf verwachten verslavings

artsen (rapport Nivel) een lichte stijging
van de hulpvraag, onder meer door
maatschappelijke veranderingen, zoals
een toenemende acceptatie van het
zoeken naar professionele hulp bij een
verslaving.
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