
Jonge specialist vertrekt naar het buitenland
 

Oefenen in de snijzaal van het Leids
Universitair Medisch Centrum. Voor
afgestudeerde artsen verschillen de
kansen op de arbeidsmarkt per
specialisme.
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AMSTERDAM
Het aantal jonge medisch
specialisten dat hun heil in het
buitenland zoekt, is het afgelopen
jaar vervijfvoudigd. Van deze groep
heeft 5 procent de zoektocht naar
een baan in een Nederlands
ziekenhuis opgegeven. Deze
specialisten hebben het land
verlaten of gaan dat doen. Nog
eens 5 procent zit werkloos thuis.

VAN ONZE VERSLAGGEVER SANDER
HEIJNE

Dit blijkt uit een enquête van de
jongerenafdeling van de Orde van
Medisch Specialisten onder ruim
1.300 jonge specialisten. De keuze
om Nederland te verruilen voor het
buitenland is meestal niet uit luxe
geboren. Van alle landverhuizers
stelt 89 procent ongewild naar het
buitenland te vertrekken.

Zij hebben naar eigen zeggen geen
keuze. De opleiding tot medisch
specialist duurt twaalf jaar. Om hun
bevoegdheid te behouden moeten
ze hun vak blijven uitoefenen. De
specialisten kunnen daarom niet
rustig afwachten tot de markt weer
aantrekt. Als ze een paar jaar
werkloos aan de kant staan, mogen
ze niet meer werken als specialist.

Het overschot is veroorzaakt door
de bezuinigingen op de
gezondheidszorg en de verhoging
van de pensioenleeftijd voor oudere
specialisten. Rond de

eeuwwisseling kampte Nederland
nog met een artsentekort terwijl de
vraag naar zorg snel steeg. Het
aantal opleidingsplaatsen voor
jonge artsen is destijds om die
reden uitgebreid.

De extra instromers van toen
betreden nu de arbeidsmarkt. Tot
hun schrik blijken ze lang niet
allemaal meer nodig. Door de
verhoging van de pensioenleeftijd
gaan er minder oudere collega's
met pensioen terwijl kabinet en
verzekeraars patiënten
ontmoedigen een bezoek aan de
dokter te brengen. Daardoor zijn er
nauwelijks banen te verdelen voor
de jonge specialisten. Slechts 22
procent van hen heeft zicht op een
vaste aanstelling.

Plaatsmaken

Oudere specialisten moeten hun
net afgestudeerde collega's te hulp
schieten, vindt bestuurslid Marjolein
Kremers van beroepsvereniging De
Jonge Specialist. 'Als iedereen een
beetje zou inleveren, kan er
plaatsgemaakt worden voor jonge
specialisten.' Kremers vreest voor
het vertrek van nog meer jonge
specialisten als de medische sector
niet snel met een effectief
banenplan komt.

'Het kan niet zo zijn dat we met
Nederlands belastinggeld
specialisten opleiden voor het
buitenland.' Dit zegt voorzitter
Frank de Grave van de Orde van
Medisch Specialisten. De opleiding
van een medisch specialist kost,
afhankelijk van het specialisme,
tussen de 600 duizend en 900
duizend euro. Afstuderende
specialisten zijn de 30 vaak al
ruimschoots gepasseerd en
hebben veelal jonge kinderen.

De beroepsgroep vreest dat
vertrekkers, eenmaal geworteld in
het buitenland, voorgoed verloren
zijn voor de Nederlandse
gezondheidszorg.

Een oplossing voor het probleem is
er nog niet. Sommige jonge

specialisten laten zich omscholen
terwijl andere (6 procent) een
onderbetaalde tijdelijke baan
hebben geaccepteerd om hun
kennis op peil te houden.

De kansen op de arbeidsmarkt voor
jonge artsen verschillen sterk per
specialisme. In de klinische
geriatrie en de
revalidatiegeneeskunde is nog
volop werk terwijl 21 procent van
de longartsen werkloos thuiszit of
het land heeft verlaten.
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