Iets grotere onvervulde vraag plastische chirurgie
In ons jongste Capaciteitsplan 2008 is voor de instroom in het specialisme plastische
chirurgie een advies aangegeven van minimaal 4 aios en maximaal 7 aios. Door het
Ministerie van VWS is het maximaal aantal van 7 aios overgenomen resp. in de
planning toegewezen (Opleidingsfonds).
Bij de verwachte ontwikkelingen zijn een aantal factoren meegenomen, die als bekend
worden veronderstelt. Input hiervoor is toentertijd ondermeer ook verkregen van de
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) bij schrijven 10 september
2007. Voorzover aannemelijk zijn deze in belangrijke mate meegenomen.
Mede in het verlengde van dit advies en na contacten daaromtrent met het
Capaciteitsorgaan is door de NVPC medio 2008 een enquête gehouden over de
Capaciteitsplanning1. De feitelijke uitkomsten hiervan komen in belangrijke mate
overeen met die uit ons Capaciteitsplan 2008. Op één onderdeel is echter sprake van
een afwijkende uitkomst. Het aantal vacante vacatures blijkt namelijk hoger dan in het
generiek meegenomen percentage onvervulde vraag van 1%. Uit de desbetreffende
enquête komt namelijk een feitelijk aantal van 11,6 fte in april 2008 tevoorschijn,
hetgeen in relatie tot het op dat moment totaal aantal werkzame plastisch chirurgen
een onvervulde vraag van 5 á 6% zou betekenen. Overigens betreft dit uitsluitend
vacatures in de reguliere universitaire en algemene ziekenhuizen voor verzekerde
medische zorg. Privé-klinieken zijn hier dus buiten beschouwing gelaten.
Benodigde instroom plastische chirurgie, 2010
tijdvak
jaar van evenwicht
1% onvervulde vraag
5% onvervulde vraag
6% onvervulde vraag

2009 t/m 2012/16
2019
4
7
7

2009 t/m 2018/22
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7
9
9

Tabel conform bijlage I.O. (blz. 152) Capaciteitsplan 2008. Aangezien eventuele ‘taakherschikking’
hier niet speelt, is dit onderscheid niet apart weergegeven.

Hiermede rekeninghoudend resulteert volgens bovenstaande tabel een iets hogere
instroom van op de langere termijn negen aios, hetgeen dus twee aios hoger is dan het
huidige maximale advies van zeven. In deze wetenschap lijkt dus enige ophoging van
het huidige advies voor de instroom plastische chirurgie voor de hand liggend.
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In het verlengde hiervan wordt het advies gegeven de instroom plastische chirurgie
vooralsnog voor alleen het jaar 2010 op maximaal negen aios i.p.v. zeven aios vast te
stellen. Een eventuele bijstelling voor latere jaren zal dan straks impliciet deel
uitmaken van het nieuwe reguliere Capaciteitsplan, dat naar verwachting begin 2010
zal uitkomen. Dan is er wellicht ook meer duidelijkheid m.b.t. de daadwerkelijke
verwezenlijking van de in de enquête opgegeven noodzakelijke verdere uitbreiding op
grond van aspecten van werkdruk en aanbod van plastisch chirurgische zorg.
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