
 

 

Inleiding basisscenario’s 

Om de behoeften op het gebied van het medisch aanbod te bepalen, werkt de Planningscommissie toekomstscenario’s uit met 

behulp van een planningsmodel. Dit planningsmodel is een “stock-en-flow-model” en gaat ervan uit dat er voor elk 

gezondheidszorgberoep een vraag- en een aanbodszijde bestaat. Het model put uit verschillende gegevensbronnen en omvat de 

volgende parameters: 

 gegevens uit PlanCAD artsen (2004-2012): beschikbare voorraad artsen, participatiegraad, spreiding volgens 

activiteitssector, activiteitsgraad, spreiding volgens geslacht en nationaliteit (Belg/niet-Belg); 

 aantal inschrijvingen eerste jaar, slaagkans, verdeling van de stagiairs per specialisme, voltooiingspercentage van de 

stages, registratiepercentage bij de FOD VVVL, verdeling van de nieuwe instroom van artsen volgens geslacht en 

nationaliteit (Belg/niet-Belg), instroom van buitenlandse artsen opgeleid in het buitenland, overlevingsgraad, aantal 

individu’s en structuur van de bevolking, zorgconsumptie per bevolkingssegment 

Vertrekkend vanuit de waargenomen historische tendensen, werden met behulp van dit model projecties uitgewerkt van de 

evolutie van het aantal actieve artsen voor 29 arts-specialismen. Bij deze voorspellingen is rekening gehouden met de stock aan 

actieven, waarvan de uitstroom (overlijdens, pensioneringen) wordt afgetrokken en de nieuw gediplomeerden in België, alsook 

de instroom van beoefenaars die in het buitenland zijn gediplomeerd, worden toegevoegd. De evolutie van de zorgvraag wordt 

ingeschat op basis van het aantal individuen en de bevolkingsstructuur per leeftijd en per geslacht, en de respectieve 

zorgconsumptie (gegevens van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - ZIV). 

Het planningsmodel ontwikkeld door de Planningscommissie omvat verschillende parameters en houdt rekening met de 

mobiliteit, zowel op het moment van de studie-instroom, als bij de aanvang van de specialisaties en van de beroepsbeoefenaars. 

Het basisscenario anticipeert op de actieve beroepsbevolking in België in een Europese en internationale context geplaatst. De 

Planning wordt niet langer beperkt tot beroepsbeoefenaars opgeleid in België, maar houdt vanaf nu ook rekening met de 

internationale mobiliteit van de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars.  

De resultaten van het basisscenario geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor artsen er “kan” uitzien 

“bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”. Het is dan ook belangrijk dat de resultaten met de nodige 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd en niet worden beschouwd als de visie van de planningscommissie op te verwachten of 

na te streven evoluties.  

De aldus bekomen projecties worden gepresenteerd in 29 gedetailleerde rapporten (1 per specialisme) en twee 

syntheserapporten.  

De planningscommissie wil beklemtonen dat enkel bij het ontwikkelen van alternatieve scenario’s (2016-2017) ze haar visie op de 

toekomst van het artsenberoep zal inbrengen in de ontwikkelde planningsscenario’s. De basisscenario’s zijn slechts een 

vertrekpunt voor de discussie die vorm zal geven aan deze toekomstvisie. 
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