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DENSITEIT VAN ARTSEN IN FRANSE EN VLAAMSE GEMEENSCHAP

In Artsenkrant van 06.02.15 publiceerde Geert Verrijken het artikel “Bijna dubbel zoveel pediaters 
in Franstalig België”. Hij baseerde zich op het VBS Jaarverslag 2014 van Secretaris-Generaal Marc 
Moens, gepubliceerd op 07.02.15 ( http://www.gbs-vbs.org/nl/over-het-vbs/ ).
Marc Moens gaat uit van de bij het RIZIV geregistreerde artsen per discipline op 01.02.15, 
onderverdeeld in Franstaligen en Nederlandstaligen.
Voor de bevolkingscijfers gaat hij uit van een extrapolatie van de regionale cijfers van de FOD 
Economie van 01.01.14 naar 01.01.15; voor Brussel gebruikt hij een sleutel van 9 % N-taligen als 
“gemiddelde van verschillende bronnen”.
Het totaal aantal in de studie ingesloten artsen is 47.701: 22.848 F-taligen en 24.853 N-taligen; bij 
de 18.511 huisartsen waren er 8.572 F-taligen en 9.939 N-taligen, en bij de 29.190 specialisten: 
14.276 F-taligen en 14.914 N-taligen.
Uit de cijfers van het VBS-verslag hebben we de volgende tabellen gedistilleerd.

Tabel 1 Huisartsen

Aantallen   Densiteit per 10.000 inw. % F bij N=100
F N F N

Erkende HA 
003,004, 007, 
008

6.551 7.827 14,07 11,96 118

Artsen 000 & 
009

   958    810   2,06   1,24 166

Algemeen 
geneeskundigen
001 - 002

   696    796   1,49   1,22 122

Kandidaat-
huisarts

   367    506   0,79   0,77 103

Totaal 8.572 9.939 18,41 15,18 121

Daaruit blijkt dat er bij de klassieke erkende huisartsen 18 % meer F-taligen dan N-taligen zijn en 
dat de F-taligen in de vier categorieën samen voor 21 % oververtegenwoordigd zijn.

Tabel 2 Specialistische geneeskunde

Aantallen Densiteit per 10.000 inw. % F bij N=100
F N F N

Artsen-
specialisten in
opleiding

 1.895   2.539   4,07   3,88 105

Specialisten 12.115 11.988 26,01 18,31 142
Apothekers 
biologen

     266      387   0,57   0,59   97

Totaal 14.276 14.914 30,65 22,78 135

Hieruit leiden we af dat er bij de klassieke specialisten 42 % meer F-taligen dan N-taligen zijn en 
dat de  F-taligen in de drie categorieën samen voor 35 % oververtegenwoordigd zijn.
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Tabel 3 Top-10 bij de specialisten

Aantallen Densiteit per  10.000 inw. % F bij N=100
F N F N

Nucleaire 
geneeskunde

188 146 0,40 0,22 182

Medische 
oncologie

133 108 0,29 0,16 181

Inw. 
Geneeskunde + 
endocrino-
diabet.

884 706 1,90 1,08 176

Gynaecologie - 
verloskunde

864 697 1,86 1,06 175

Acute geneesk. 
en 
urgentiegeneesk.

488 393 1,05 0,60 175

Pediatrie + 
pediatrische 
neurologie

930 769 2,00 1,17 171

Cardiologie 615 535 1,32 0,82 161
Reumatologie 126 112 0,27 0,17 159
ORL 366 333 0,79 0,51 155
Gastro-
enterologie

363 341 0,78 0,52 150

In de top-10 van specialisten waar de F-taligen oververtegenwoordigd zijn, spant nucleaire 
geneeskunde de kroon (+ 82 %) en op de tiende plaats komt gastro-enterologie (+ 50 %).
Daarop volgen, niet vermeld in de tabel: psychiatrie (+ 47 %), radiologie (+ 42 %), dermato-
venerologie (+ 41 %), pneumologie (+ 41 %), neurologie (+ 40 %), klinische biologie (+ 39 %), 
anesthesie (+  37 %), “andere specialismen” (+ 33 %), plastische heelkunde (+ 32 %), chirurgie (+ 29
%), stomatologie (+ 18 %),  pathologische anatomie (+ 14 %), oftalmologie (+ 13 %), orthopedie (+ 
11 %), neuropsychiatrie (+ 11 %) en urologie (+ 5 %).
Voor geriatrie scoren beide gemeenschappen gelijk, voor neurochirurgie en radiotherapie is er een 
ondervertegenwoordiging  (- 10 %) van de Franse Gemeenschap, en voor fysische geneeskunde + 
fysiotherapie is er ook een lichte ondervertegenwoordiging (- 2 %) van de Franse Gemeenschap.

Tabel 4 Totaliteit van de artsen

Aantallen Densiteit per  10.000 inw. % F bij N=100
F N F N

Huisartsen 
totaal

  8.572   9.939 18,41 15,18 121

Specialistische
geneeskunde 
totaal

14.276 14.914 30,65 22,78 135

Algemeen 
totaal

22.848 24.853 49,06 37,96 129

Uit deze tabel, een compilatie van de eindcijfers van tabel 1 en 2, blijkt dat de F-talge artsen voor 
29 % oververtegenwoordigd zijn in het totaal aantal artsen in België.



Conclusie

De vastsstelling van duidelijke oververtegenwoordiging van F-talige artsen, in de 
huisartsgeneeskunde en nog meer in de specialistische geneeskunde op dit ogenblik, is een 
belangrijk element in de discussie over de contingentering.
Die F-talige oververtegenwoordiging staat in schrijnend contrast met de onwil van de Franse 
Gemeenschap om de instroom van toekomstige artsen op een sluitende wijze te beperken. De 
tabellen tonen eveneens aan dat de F-talige oververtegenwoordiging niet alleen geldt voor de 
erkende huisartsen en de erkende specialisten, doch ook – zij het in mindere mate - voor de 
kandidaat-huisartsen en de specialisten in opleiding.
Dit alles brengt ons tot het besluit dat het ganse gezondheidsbeleid, met inbegrip van de 
normering, de uitvoering en de financiering – zoals trouwens bepaald in de resolutie van het 
Vlaams Parlement van 3 maart 1999 – dringend een bevoegdheid moet worden van de Vlaamse en
de Franse Gemeenschap. En dat de bevoegdheid voor toegang tot het beroep van arts eveneens 
naar beide gemeenschappen moet overgeheveld worden.
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