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_____________________

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid over "de dubbele cohorte studenten geneeskunde in 2018" (nr. 3060)

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw voorzitter, mevrouw de minister, in dit dossier hebben wij
elkaar al vaker gehoord, maar nu met een iets andere insteek.
U hebt zelf al enkele keren aangehaald dat in 2018 een dubbele cohorte studenten
geneeskunde afstudeert. De aanleiding voor mijn vraag is een tekst die het VGSO op 13 maart
naar u stuurde, waarin zij hun bezorgdheid daarover uitdrukten. De dubbele cohorte
veroorzaakt immers een aantal problemen en roept bij de studenten een aantal zeer terechte
vragen op. Bovendien, en dat is de belangrijkste reden waarom ik u deze vraag stel, dringt de
tijd voor de studenten, want binnenkort moeten zij een keuze maken die hun verdere toekomst
en carrière bepaalt.
Zij nemen een redelijk constructieve houding aan, want zij komen met enkele voorstellen. Ik
haal er kort vijf punten uit. Ten eerste, een adequate financiering die de eenmalige kosten
verbonden aan de dubbele cohorte kan opvangen. Ten tweede, het creëren van meer
stageplaatsen met daaraan gekoppeld het informeren en actief aansporen van stagemeesters
inzake het aannemen van assistenten.Ten derde, de evaluatie van de criteria om
stagemeester te worden en het aanpassen van deze criteria aan de huidige context. Ten
vierde, het stagemeesterschap op een correcte wijze waarderen door middel van een
verloning of begeleidende maatregelen. Ten vijfde, een open debat over het invullen van de
knelpuntspecialismen.
Mevrouw de minister, hoe zult u ervoor zorgen dat er een afdoend antwoord komt op de
problemen verbonden aan de dubbele cohorte? In welke oplossingen zult u voorzien? Wat
denkt u meer bepaald van de voorstellen die nu worden geformuleerd door het VGSO? Hoe
zult u de studenten en andere actoren bij deze kwestie betrekken? Wat is uw timing? Tegen
wanneer denkt u aan de studenten een antwoord te kunnen bieden?
Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Peel, 2018 is een bijzonder jaar omdat de opleiding
dan van zeven naar zes jaar gaat. Dat jaar zullen geneesheren afstuderen die zes jaar en
zeven jaar
hebben gestudeerd.
Het vinden van voldoende stageplaatsen is inderdaad een hele uitdaging. De dubbele cohorte
is een eenmalig fenomeen, maar dit zal toch enig effect hebben, gelet op de opleidingsduur
tot erkenning als specialist of huisarts, met name de duur van de aanvullende opleiding.
Uit het standpunt van het VGSO blijkt dat wij inderdaad aandacht moeten hebben voor het
volume van de stageplaatsen en het waarborgen van de kwaliteit van de theoretische en
professionele vorming.

Voor de stageplaatsen gaat het niet alleen om voldoende plaats maar ook om het beoefenen
van voldoende vaardigheden. Men zou het aantal stageplaatsen voor chirurgen in opleiding
kunnen verdubbelen, maar als zij allemaal slechts de helft van de ingrepen kunnen doen, is er
een probleem met de kwaliteit van de vorming.
Men moet uiteraard ook voorzien in een tijdelijke bijkomende financiering.
Alles wijst erop dat een mix van maatregelen aangewezen zal zijn, zoals het motiveren van
nieuwe stagemeesters en diensten die aan de kwaliteitsvoorwaarden voor opleiding voldoen,
het faciliteren van buitenlandse stages en het creëren van een kader voor klinisch
wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de opleiding.
De komende week vindt overleg plaats met de betrokken diensten van de FOD
Volksgezondheid. Er is daarvoor een aparte commissie opgericht die zich alleen zal bezig
houden met de problematiek van de dubbele cohorte. Na overleg met de Hoge Raad voor
geneesheren-specialisten en huisartsen zal men een aanpak voorstellen. Het is de bedoeling
dat die met alle betrokkenen, de kandidaat-specialisten inbegrepen, wordt afgetoetst.
Ik begrijp het ongeduld. Het zijn studenten, jonge mensen die ongeduldig zijn. Zij willen zicht
krijgen op hun toekomst. Zij weten echter pas op het einde van hun studies of zij al dan niet
kunnen specialiseren. Zij zijn net zo ongeduldig als in mijn tijd.
Dit alles neemt echter niet weg dat wij voort werken aan een oplossing. Het is in elk geval de
bedoeling een voorstel te doen en dit met de betrokkenen te overleggen. Het blijft echter een
grote uitdaging.

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw
antwoord.
Ik meen daaruit te hebben begrepen dat u dit ernstig neemt en dat u hun voorstellen
meeneemt. Wij mogen dit inderdaad niet onderschatten, niet de uitdaging, maar ook niet het
belang ervan. Zoals u terecht zegt, gaat het niet enkel over het aantal plaatsen waarin we
zullen kunnen voorzien, maar ook over de kwaliteit. Het gaat over de artsen van morgen, dus
wij moeten daaraan de nodige aandacht besteden.
Het lijkt mij een goede zaak dat er overleg zal zijn door de daarvoor opgerichte commissie.
Als ik u goed heb begrepen, is het op dit moment nog moeilijk om een timing te geven.

Minister Maggie De Block: Misschien zal ik al wat meer weten na de volgende vergadering.
Ik word maar ingelicht na de vergaderingen. Ik heb wel begrepen dat het de bedoeling is dat
ze daaraan voort werken.
Valerie Van Peel (N-VA): Geen probleem. Zoals u weet, kom ik sowieso nog een paar keer
terug op dit dossier. We horen mekaar binnenkort.

Het incident is gesloten.

