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WERK & INKOMEN

H
et aantal vacatures voor 
medisch specialisten in de 
eerste helft van dit jaar is licht 
toegenomen ten opzichte 

van het jaar ervoor. Uit de cijfers die het 
Capaciteitsorgaan (CO) heeft aangeleverd 
blijkt een groei van 5 procent. Deze 
stijging is iets sterker dan die van het  
aantal geregistreerde beroepsbeoefenaars, 
zo merkt projectsecretaris Jan Jaap Janse 
op in een toelichting. 
Bij de ‘grote’ beroepen (meer dan 1500 
geregistreerde beroepsbeoefenaars) valt 
vooral de sterk gestegen vraag naar huis
artsen op: er zijn bijna dubbel zoveel 

vacatures als in de vorige Arbeidsmarkt
monitor, bijna 10 procent van het totaal. 
Deze ontwikkeling sluit aan bij signalen 
uit vrijwel het hele land, maar met name 
uit de ‘randen’ van Nederland. Zo stelde 
onderzoeksbureau Nivel opnieuw vast dat 
perifere gebieden meer moeite hebben 
met het werven van huisartsen en onder
steunend personeel dan de urbane regio’s. 
In 2015 heeft het ministerie van VWS de 
jaarlijkse instroom in de opleiding ver
hoogd naar 750 aiossen. De effecten van 
deze hogere instroom zouden vanaf vorig 
jaar langzaam zichtbaar moeten worden, 
stelt het CO.

Tekorten aan huisartsen 
zichtbaar

RECORDKRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT

Er kwamen het afgelopen 

jaar meer vacatures voor 

artsen bij. De sterk gestegen 

vraag naar huisartsen is 

opvallend.

arbeids-
markt 

monitor

vacatures per 100 artsen aandeel vacatures

specialisme/profiel
1e halfjaar 

2018
1e halfjaar 

2019 verschil
1e halfjaar 

2018
1e halfjaar  

2019 verschil

psychiater (incl. kinder- en jeugd) 8,4 8,6 2% 28,9% 28,8% -1%

specialist ouderengeneeskunde 7,2 6,9 -4% 11,3% 10,3% -9%

chirurg 3,4 2,9 -15% 4,7% 3,9% -17%

kinderarts 2,0 2,3 15% 3,1% 3,5% 12%

radioloog* 1,9 2,0 7% 2,5% 2,9% 19%

huisarts 0,4 0,9 137% 4,7% 9,7% 105%

internist 1,1 1,8 67% 2,5% 4,1% 63%

anesthesioloog 0,9 1,6 74% 1,7% 2,9% 70%

nucleair geneeskundige* 1,4 0,5 -67% 0,3% 0,1% -67%

arts verstandelijk gehandicapten 10,0 11,9 20% 2,3% 2,6% 13%
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Verder blijft de vraag naar psychiaters 
onverminderd groot: circa één op de vier 
vacatures voor medisch specialisten is 
gericht op deze beroepsgroep. Ook de 
specialist ouderengeneeskunde is nog 
altijd een krapteberoep, zij het dat het 
relatieve aandeel van deze vacatures iets 
afneemt. Daarnaast is er meer vraag naar 
internisten, anesthesiologen en kinder
artsen. Het aantal vacatures stijgt en het 
aandeel in het totaal aantal vacatures 
neemt sterk toe. 

Verslavingsarts
Onder de ‘middelgrote’ beroepen (tussen 
200 en 1500 geregistreerde beroepsbeoefe
naars) valt de grote vraag op naar artsen 
voor verstandelijk gehandicapten. Die 
vraag is met 20 procent gestegen en de 
ratio is nu 11,9 vacatures per 100 artsen. 
SEHartsen zijn ook in trek. Bij beide 
beroepen is dat al wat langer zo. Verder is 
er een toenemende vraag naar longartsen, 
urologen, oogartsen en mdlartsen. 
Bij de kleine beroepen (minder dan 
200 geregistreerde artsen) zijn relatieve 
bewegingen lastig. Het is goed om in het 
achterhoofd te houden dat door de kleine 
omvang van deze beroepsgroepen uit
spraken over één of twee kwartalen niet 
zo veel zeggen – een grote stijging of 
daling kan toeval zijn. Duidelijk is wel dat 
er een beduidende vraag naar verslavings
artsen is. Dat is anders voor gynaecologen, 
neurologen en chirurgen – de vraag naar 
deze specialisten neemt af. 

Tijdelijk of vast
Op de Nederlandse arbeidsmarkt is 
momenteel sprake van recordkrapte. In 
de zorg in z’n algemeenheid groeit het 
aantal banen. Vorige maand maakte het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
bekend dat het aantal mensen met een 
vast contract in Nederland nog steeds 
toeneemt, al zijn het er wel nog altijd 
minder dan voor de economische crisis. 
Het Capaciteitsorgaan heeft binnen de 
vacaturedata voor de artsen ook gekeken 
naar het soort contract dat wordt aange
boden: biedt de werkgever een vaste aan
stelling of een tijdelijk contract? ‘Ontwik
kelingen hierin kunnen wijzen op krapte’, 

legt Janse uit, ‘het lijkt erop dat werk
gevers dan eerder een vast contract aan
bieden.’ 
Uit de gegevens blijkt dat werkgevers 
bij ongeveer vier op de vijf vacatures een 
vast contract aanbieden en bij één op de 
vijf een tijdelijk contract. Hierbij zijn 
stage plaatsen, waarnemingen en detache
ringen overigens niet meegeteld. Bij de 
beroepen waar sprake is van krapte wordt 
vaker een vast contract aangeboden. Zo 
verbaast het niet dat werkgevers bij bijna 
alle (95%) vacatures voor psychiaters en 
ook bij het merendeel (89%) van de vacatu
res voor specialisten ouderengeneeskunde 
met vaste contracten wapperen. 

MEDISCHCONTACT

VACATURES VOOR ARTSEN

De vraag naar 
gynaecologen, 
neurologen 
en chirurgen 
neemt af

TRENDS VERSUS EXACTE VACATURES

Deze Arbeidsmarktmonitor (AMM) is gebaseerd op data over vacatures in 
de eerste zes maanden van 2019, aangeleverd door het Capaciteitsorgaan 
(CO) dat de gegevens laat verzamelen en analyseert. Daarmee wijkt de 
AMM af van eerdere edities. Tot en met eind 2018 bracht het CO nog per 
kwartaal een ranglijst uit, waarin het aantal vacatures voor een medisch 
specialisme werd afgezet tegen de grootte van de beroepsgroep. Daar is 
het CO mee gestopt, omdat het in de praktijk steeds lastiger bleek om het 
absolute aantal vacatures in kaart te brengen. Hoeveel vacatures er nu écht 
zijn is moeilijk te zeggen, omdat sommige werkgevers hun vacante plekken 
niet meer officieel uitzetten, of juist via meerdere kanalen. Valt er dan niks 
concreets te melden over de openstaande posities voor specialisten? Toch 
wel. Trends zijn nog wel goed waarneembaar, stelt het Capaciteitsorgaan, 
dat daarom nu met een meer ‘trendmatige blik’ naar de vacatures heeft 
gekeken. 
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dit artikel op medischcontact.nl/artikelen. 


