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Voorwoord 
 
 
 
Door het beschikbaar komen van diagnostische en therapeutische innovaties is de 
reumatologie sinds de eeuwwisseling sterk veranderd. Waar eerst alleen care voor de 
reumapatiënt belangrijk was, is cure voor patiënten een optie geworden. Hierdoor is de 
werkwijze van de reumatoloog veranderd en intensiever geworden.  
 
Het grote aantal vacatures voor reumatologen in 2009 is aanleiding geweest voor de 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie om opdracht te geven voor dit arbeidsmarkt 
onderzoek uitgevoerd door het NIVEL.  
 
Voor de begeleiding van het onderzoek is een begeleidingscommissie vanuit de NVR in 
het leven geroepen.1 De begeleidingscommissie is bij alle fasen van het onderzoek 
betrokken geweest. Zo zijn de enquêtes toegespitst op het vakgebied reumatologie. In de 
analyse- en rapportagefase zijn de resultaten besproken met de begeleidingscommissie 
zonder dat dit invloed heeft gehad op de feitelijke uitkomsten.  
 
De resultaten van dit rapport bevestigen dat de behoefte aan reumatologen snel gestegen 
is en maatregelen genomen dienen te worden. Om het reeds bestaande tekort niet tot 
onacceptabele hoogtes te laten groeien en op termijn een voldoende aantal reumatologen 
te bereiken.  
 
Het NIVEL dankt de NVR – en de begeleidingscommissie in het bijzonder – voor haar 
steun en actieve rol in dit project. Zij hoopt dat het rapport haar weg en waardering zal 
vinden als actueel inzicht in de snelle specifieke ontwikkelingen in de reumatologie en de 
gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland. 
 
 
Utrecht, april 2010 
 

                                                      
1 De begeleidingscommissie bestond uit I. Meek, K. Korff, R. Klaasen, M. van de Laar, R. Peeters, E. Ton, K. Vos. 
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Samenvatting 
 
 
 
Naar aanleiding van een groot aantal vacatures voor reumatologen heeft de Nederlandse 
Vereniging voor Reumatologie begin 2009 het NIVEL gevraagd een onderzoek te starten 
naar de huidige arbeidsmarkt voor reumatologen. Dit rapport beschrijft dit onderzoek, dat 
gebaseerd is op gegevens uit enquêtes en secundair materiaal dat medio 2009 verzameld 
is. Daarnaast zijn de vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt doorgetrokken 
naar de komende 10 en 15 jaar. Hiermee wordt de aansluiting tussen vraag en aanbod 
geanalyseerd, voor nu en in de toekomst. Gegeven de veronderstellingen en uitkomsten 
van dit onderzoek, is op basis hiervan een eerste schatting gemaakt van het aantal op te 
leiden reumatologen tot aan 2027. Met dit onderzoek komt, na meer dan 10 jaar, weer een 
actueel beeld voor handen van de arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland. 
 
Innovaties in de Reumatologie  
De consequenties van de meeste reumatische aandoeningen zijn voor de individuele 
patiënt bedreigend en voor de maatschappij een grote belasting. Verschillende innovaties 
op zowel diagnostisch als therapeutisch gebied hebben ertoe geleid dat snelle en accurate 
diagnostiek belangrijk is geworden om effectieve innovatieve geneesmiddelen doelmatig 
te kunnen inzetten en complicaties daarvan te voorkomen. Voorbeelden zijn de inzet van 
echografie als diagnosemateriaal en biologicals als geneesmiddelen. De werkwijze en 
verantwoordelijkheid van de reumatoloog zijn daardoor snel geïntensiveerd en toe-
genomen. De vraag is dan ook, zoals de ondertitel van dit rapport verwoordt: zijn er 
genoeg reumatologen om reumapatiënten in beweging te houden? 
 
Ontwikkelingen aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt 
Een betrouwbare schatting is dat er medio 2009 in Nederland 232 reumatologen werk-
zaam zijn en 69 reumatologen in opleiding zijn. Van de reumatologen in opleiding zullen 
er de komende vijf jaren ongeveer 47 instromen op de arbeidsmarkt als reumatoloog. Uit 
de beroepsenquêtes blijkt dat reumatologen medio 2009 gemiddeld 0,86 fte werken. Dit 
aantal fte is ten opzichte van 10 jaar geleden gedaald. Daarnaast is, conform de ver-
wachtingen van 10 jaar geleden over de arbeidsnormalisatie, het aantal uur per fte 
gedaald van 55,3 uur naar 51,2 uur. Daarbij is er een lichte verschuiving waarneembaar 
van patiëntgebonden naar niet-patiëntgebonden activiteiten. Vooral van belang is dat de 
komende 15 jaar relatief veel reumatologen zullen uittreden vanwege het bereiken van de 
pensioensgerechtigde leeftijd. 
 
Ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt 
Aan de vraagkant spelen voor de reumatologie belangrijke demografische ontwikkelingen 
en vooral ‘de vergrijzing’. De toename van het aantal ouderen zorgt voor een extra groei 
van de reumatologische zorgvraag in de komende 15 jaar. Het aantal patiëntcontacten en 
de tijdsbesteding aan patiëntenzorg zal met deze demografische groei meestijgen. Daar-
naast stijgt deze tijdsbesteding ook door investeringen in de kwaliteit van zorg en de eisen 
die hieraan gesteld worden (normtijden). Dit zal verder worden versterkt door epidemio-
logische en/of vakinhoudelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe behandelingsmogelijkheden 
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voor artrose en jicht. Deze trend wordt ondersteund door de enquête onder hoofden van 
afdelingen reumatologie die aangeven in de toekomst meer fte aan capaciteit nodig te 
hebben. 
 
De aansluiting tussen de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt 
Worden de vraag- en aanbodontwikkelingen naast elkaar gezet, dan zien we duidelijke 
aanwijzingen dat het aanbod achterblijft bij de vraag. Om de huidige onvervulde vraag 
weg te werken én de toekomstige zorgvraag aan te kunnen, dient gezien de huidige in- en 
uitstroom de komende jaren dus verder geïnvesteerd te worden in het aantal op te leiden 
reumatologen in Nederland. Uit de doorgerekende scenario’s – gebaseerd op dit onder-
zoek en dit rapport – zouden in plaats van de huidige 18, tussen de 23 en 27 reumatologen 
per jaar opgeleid moeten worden om in 2027 evenwicht tussen vraag en aanbod te 
realiseren. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Doelstellingen 
 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de arbeidsmarkt voor reuma-
tologen in Nederland anno 2009, met een doorkijk naar 2027. Hiertoe zijn primair 
gegevens verzameld over de aanbodkant van deze arbeidsmarkt, onder de thans in 
Nederland werkzame reumatologen, maar ook onder toekomstige generaties reuma-
tologen, de huidige reumatologen in opleiding. Deze aanbodgegevens zijn aangevuld met 
gegevens verzameld onder afdelingen reumatologie, die tevens zijn gepeild over de 
ontwikkelingen in de toekomstige vraag naar reumatologische zorg en reumatologen. 
Hiermee komt, na meer dan 10 jaar, weer een actueel beeld voor handen van de 
arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland. Op basis hiervan kunnen capaciteits-
ramingen worden uitgevoerd en verschillende scenario’s worden doorgerekend om de 
komende 10 à 15 jaar evenwicht te bewerkstelligen en overschot dan wel (toenemend) 
tekort aan reumatologen te voorkomen. 
 
 

1.2 Achtergrond 
 
In 1997 onderzocht het NIVEL op vergelijkbare manier de arbeidsmarkt voor reuma-
tologen (van der Velden, et al. 1997). Gezien de vele ontwikkelingen binnen het vak-
gebied en de beroepsgroep was de behoefte groot aan actualisatie van dit onderzoek. 
Uiteraard hebben betrokken specialisten, opleiders en bestuurders wel een idee wat er in 
de afgelopen tien jaar is gebeurd. Ook zijn er over de reumatologen in Nederland 
tussentijds enige studies verricht en cijfers verzameld (Capaciteitsorgaan, 2008, Chorus, 
2007, NVR,2007, van der Linden, 2007). Zo is door middel van een steekproef een deel 
van de beroepsgroep in 2004 benaderd door het Capaciteitsorgaan in het kader van haar 
integrale capaciteitsraming onder medisch specialisten in Nederland (Capaciteitsorgaan, 
2004). Een compleet en betrouwbaar beeld is hiermee echter niet ontstaan. In het voorjaar 
van 2009 heeft de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) daarom het NIVEL 
gevraagd het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland in de volle 
breedte wederom uit te voeren.  
 
 

1.3 Vraagstellingen 
 
De opzet van dit arbeidsmarktonderzoek volgt de lijnen van het behoefteramingsmodel 
dat het NIVEL sinds 1993 voor artsen in Nederland heeft ontwikkeld. Dit model sluit aan 
bij het capaciteitsplanningsmodel dat het Capaciteitorgaan in 2001 heeft geïnitieerd ten 
behoeve van het instroomadvies aan alle medische en tandheelkundige vervolgoplei-
dingen in Nederland. Beide modellen bestaan uit drie hoofdbestanddelen: 
1) het aanbod van de medische beroepsgroep en haar capaciteit (i.c. de totale 

werkzaamheid van alle reumatologen in Nederland), 
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2) de vraag naar de medische beroepsgroep en haar capaciteit (i.c. de totale vraag naar 
reumatologische zorg in Nederland), en 

3) de aansluiting tussen vraag en aanbod, tot stand komend in het werkproces van de 
beroepsgroep, en zich uitend in de mate waarin de beschikbare patiëntgebonden 
capaciteit netto teveel of te weinig is (dan wel in de toekomst zal zijn). 

Voor elk van deze hoofdbestanddelen zijn de volgende specifieke vraagstellingen gefor-
muleerd: 
 
Betreffende de aanbodkant van de arbeidsmarkt voor reumatologen: 
 Wat is de huidige instroom van werkzame personen binnen de reumatologie, qua 

aantal personen en leeftijd, hoe heeft dit zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe 
zal die instroom zich op langere termijn (tot 2027) gaan ontwikkelen? 

 Wat is de huidige uitstroom van werkzame personen binnen de reumatologie, qua 
aantal personen, leeftijd en uitstroombestemming, hoe heeft dit zich in de afgelopen 
jaren ontwikkeld en hoe zal de uitstroom zich op langere termijn (tot 2027) gaan 
ontwikkelen?  

 Hoe ziet het werkproces binnen de reumatologie eruit, zowel wat betreft de omvang 
van de werkweek (aantal fte, aantal uren per fte), als de invulling van de werkweek 
(tijdsbesteding, taakgebieden), hoe heeft dit zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en 
hoe zal dit zich op langere termijn (tot 2027) gaan ontwikkelen? 

 
Betreffende de vraagkant van de arbeidsmarkt voor reumatologen: 
 Hoe ziet de huidige vraag naar reumatologische zorg eruit in termen van patiënten-

omvang en samenstelling (naar leeftijd en type verrichtingen), hoe heeft dit zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld en hoe zal dit zich op langere termijn (tot 2027) gaan 
ontwikkelen, rekening houdend met demografische, epidemiologische, vakinhoude-
lijke/technische, sociaal culturele en beleidsmatige ontwikkelingen? 

 
Betreffende de aansluiting tussen de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt voor 
reumatologen: 
 Wat is de aansluiting tussen vraag en aanbod op dit moment, hoe heeft deze zich in 

de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe zal de aansluiting zich op de langere termijn 
(tot 2027) gaan ontwikkelen, uitgaande van verschillende scenario’s omtrent vraag en 
aanbod, en welke gevolgen heeft dat voor de benodigde opleidingscapaciteit? 

 
 

1.4 Leeswijzer 
 
Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de onderzoeksmethode en 
gegevensverzameling beschreven. Dit zijn de uitgevoerde enquêtes onder de werkzame 
reumatologen, reumatologen in opleiding en de hoofden van de afdelingen reumatologie 
in Nederland. Daarna worden in hoofdstuk 3 de uitkomsten beschreven van de enquêtes 
betreffende het arbeidsaanbod aan reumatologie en in hoofdstuk 4 betreffend de vraag 
naar reumatologische zorg. In hoofdstuk 5 worden vraag en aanbod dan op elkaar 
betrokken en beide ontwikkelingen met elkaar vergeleken. Zo kunnen enige conclusies 
worden getrokken ten aanzien van de verwachte knelpunten op de arbeidsmarkt voor 
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reumatologen. Dit levert vervolgens weer input om bepaalde scenario’s te schetsen hoe de 
benodigde opleidingscapaciteit in de komende 10 à 15 jaar gepland zou kunnen worden. 
Hoofdstuk 6 geeft de uiteindelijke conclusie en beschouwing. 
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2 Onderzoeksmethode en gegevensverzameling 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de methoden en de gegevensverzameling van dit onderzoek 
beschreven. Allereerst is gebruik gemaakt van bestaande gegevensbronnen (paragraaf 
2.2). Daarnaast is een schriftelijke enquête onder alle reumatologen in Nederland 
gehouden, onder alle AIOS reumatologie en onder alle afdelingen reumatologie in de 
ziekenhuizen in Nederland. De respons op deze enquêtes en de representativiteit zal 
beschreven worden in paragraaf 2.3.  
 
 

2.2 Gegevensverzameling op basis van bestaande gegevensbronnen 
 
Om inzicht te krijgen in relevante demografische, epidemiologische, sociaal-culturele, 
beleidsmatige en vakinhoudelijke ontwikkelingen, is onder andere gebruik gemaakt van 
de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV 2006) en de zorgatlas van het RIVM. 
Gegevens van het CBS omtrent de bevolkingsprognose zijn geraadpleegd. Ook zijn de 
resultaten uit de poliklinische en de klinische registraties van Prismant in het onderzoek 
meegenomen. Tot slot zijn cijfers uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg 
(LINH) van het NIVEL gebruikt.  
 
 

2.3 Gegevensverzameling op basis van de uitgezette enquêtes 
 

2.3.1 Opzet 
Rond de zomer van 2009 is een enquête onder alle reumatologen en alle assistenten in 
opleiding tot reumatoloog uitgezet die lid zijn van de NVR. Alle vragenlijsten zijn via 
internet verzonden aangezien van nagenoeg alle werkzame en AIOS NVR-leden een 
emailadres bekend is. Voor alle enquêtes geldt dat drie keer is gerappelleerd. 
 
Eén van de hoofddoelen van de enquête onder reumatologen is een cijfermatig overzicht 
te geven van hun werkproces (waaronder uren/fte per week, deeltijd, duur consulten/ver-
richtingen) en hun plannen en wensen ten aanzien van de toekomst, zoals de uitstroom 
(zoals pensioen). In totaal zijn 230 reumatologen via email uitgenodigd de webenquête in 
te vullen. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage II. 
 
Om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktwensen van aankomende reumatologen zijn ook 
de AIOS reumatologie via het internet geënquêteerd. Het doel van deze enquête was 
voornamelijk hun gewenste werkzaamheden (deeltijd, type functie e.d.) cijfermatig in 
kaart te brengen. In totaal zijn 72 AIOS via email benaderd om hun webenquête in te 
vullen. Deze vragenlijst is terug te vinden in bijlage III. 
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Alle afdelingen reumatologie in Nederland hebben in dezelfde periode een papieren 
versie toegestuurd gekregen. Ook voor de afdelingen bestond de mogelijkheid om via een 
inlogcode de webenquête in te vullen. Het doel van deze enquête was inzicht te verkrijgen 
in het aantal werkzame personen naar functie (reumatoloog en AIOS), het aantal vaca-
tures (uitbreiding of vervanging) en de productie. De namen en adressen van deze afde-
lingen zijn eveneens verkregen via het ledenbestand van de NVR. In totaal zijn 78 
afdelingen met een vragenlijst benaderd. De gehele vragenlijst staat weergegeven in 
bijlage IV. 
 

2.3.2 Respons 
Allereerst is het voor de responsberekening belangrijk om te bepalen wat de populatie is 
die met dit onderzoek benaderd is. 
 
Wat betreft de reumatologen is het ledenbestand van de NVR beschouwd als de popula-
tie. In dit bestand zijn ook reumatologen opgenomen die wonen in het buitenland (voor-
namelijk België). In eerste instantie zijn deze personen toch aangeschreven, het is immers 
mogelijk dat zij in het buitenland wonen maar in Nederland werkzaam zijn. Bovendien 
worden reumatologen die woonachtig zijn in het buitenland en daar ook werken (in de 
vragenlijst) eruit gefilterd. Ditzelfde geldt voor reumatologen die in Nederland wonen, 
maar in het buitenland werken. Het aantal aangeschreven reumatologen was 230. Daar 
zijn nog drie reumatologen bijgekomen die recentelijk de opleiding hadden afgerond en 
dus afkomstig zijn uit de groep aangeschreven reumatologen in opleiding. Van drie 
reumatologen werd via de vragenlijst vernomen dat zij niet meer werkzaam waren. 
 
De aangeschreven populatie van werkzame reumatologen in Nederland bestond dus uit: 
- 230 reumatologen bij aanvang van het onderzoek n.a.v. het NVR-adressenbestand: 
- 3 reumatologen woonachtig in Nederland die niet meer werkzaam zijn als reumatoloog; 
- 3 reumatologen die als assistent zijn aangeschreven, maar inmiddels als reumatoloog 

werkzaam bleken te zijn. 
 
De verwachting is dat er naast de reumatologen uit het ledenbestand, een klein percentage 
reumatologen bestaat dat niet lid is van de NVR en daardoor niet aangeschreven is. Naar 
verwachting is dit minder dan 1%. Daarom wordt er bij de toekomstraming (later in dit 
rapport) vanuit gegaan dat er niet 230, maar 232 reumatologen in Nederland werkzaam 
zijn. 
 
Ook voor de reumatologen in opleiding is het ledenbestand van de NVR de populatie-
bron. Bij het aanschrijven van de 72 reumatologen in opleiding bleek dat sommigen na 
verzending aangaven recentelijk hun opleiding te hebben afgerond. Deze drie hebben 
vervolgens de enquête voor reumatologen gekregen.  
 
Voor de enquête onder afdelingen reumatologie zijn de vertegenwoordigers van deze 
afdelingen aangeschreven via de NVR-administratie. Het gaat hierbij om 78 aange-
schreven afdelingen reumatologie. De afdelingen werden de mogelijkheid geboden om de 
enquête ook voor meerdere locaties binnen één ziekenhuis in te vullen. Dit hebben 
meerdere afdelingen gedaan, waardoor uiteindelijk 45 enquêtes binnen zijn gekomen die 
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rapporteren over 73 afdelingen. Er is daarom gekozen om in dit rapport de afdelings-
gegevens alleen op ziekenhuisniveau te presenteren. Hierdoor worden eventuele 
dubbeltellingen voorkomen. 
 
 
Tabel 2.1: Aangeschreven en responderende reumatologen, AIOS en afdelingen 

reumatologie in 2009 
 
 Aangeschreven Ingevuld retour Responspercentage
Reumatologen 230 143  62 
Reumatologen in opleiding 69 50  72 
Afdelingen reumatologie 73 45 63*
 

* Relateren we strikt genomen de initieel 78 aangeschreven afdelingen aan de respons van 45 afdelingen, 
ongeacht dat zij ook voor andere afdelingen hebben gerespondeerd, dan is de respons uiteraard lager, 58%. 

Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
De respons op de drie enquêtes is met steeds ruim boven de 60% bevredigend te noemen. 
Hierbij zij aangemerkt dat drie keer gerappelleerd is en er extra inspanningen vanuit de 
NVR gepleegd zijn om in een later stadium van het veldwerk de respondenten te stimule-
ren. 
 
In 1997 lag de respons hoger, bij de reumatologen was dit 92%, bij de AIOS was de 
respons maar liefst 100% en bij de afdelingen reumatologie 90%. In vergelijking met het 
huidige onderzoek zit hier een groot verschil tussen, maar voor de analyses is dit statis-
tisch gezien geen probleem.  
 

2.3.3 Representativiteit 
Ook al is de respons voor de drie enquêtes bevredigend te noemen, een belangrijke vraag 
is of de groep respondenten een representatieve afspiegeling vormt van de aangeschreven 
populatie. Daartoe is een non-respons analyse uitgevoerd. 
 
Wat betreft de reumatologen en de reumatologen in opleiding kan voor een tweetal 
persoonskenmerken (leeftijd en geslacht) en op basis van het ledenbestand van de NVR 
een vergelijking worden gemaakt tussen de responsgroep en de totale populatie. Tabel 2.2 
geeft resultaten hiervan weer.  
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Tabel 2.2: Aangeschreven en responderende reumatologen (in opleiding) naar geslacht 
en leeftijd 

 
 

 
Aangeschreven 
reumatologen 

 Responderende 
reumatologen 

  N % N %
Mannen  122 53 75 52
Vrouwen  108 47 68 48
   
Jonger dan 35 jaar  33 14 23 16
36 tot en met 40 jaar  42 18 21 15
41 tot en met 45 jaar  41 18 24 17
46 tot en met 50 jaar  41 18 26 18
51 tot en met 55 jaar  31 13 20 14
56 tot en met 60 jaar  26 11 18 13
61 jaar en ouder  16 7 11 8
   
Totaal  230 100 143 100
 

 

Aangeschreven 
reumatologen in 

opleiding 

 Responderende 
reumatologen in 

opleiding 
  N % N %
Mannen  25 36 16 32
Vrouwen  44 64 34 68
   
Jonger dan 30 jaar  9 13 8 16
31 tot en met 40 jaar  60 87 42 84
   
Totaal  69 100 50 100
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Uit tabel 2.2 blijkt dat in de meeste gevallen de responsgroep qua leeftijd en geslacht het-
zelfde is samengesteld als de populatie (i.e. alle NVR-leden). Alleen bij de responderende 
werkzame reumatologen is er een kleine discrepantie tussen respons en populatie, gezien 
het verschil in een paar procentpunten in de leeftijdscategorieën en het percentage 
mannen c.q. vrouwen. Gezien de acceptabele representativiteit presenteren we in dit 
rapport primair de ongewogen resultaten.  
 
Voor de onderzochte afdelingen reumatologie dient, zoals eerder aangegeven, rekening te 
worden gehouden met het feit dat sommige vragenlijsten ingevuld zijn voor meerdere 
locaties tegelijkertijd, in tabel 2.3 worden de gegevens geaggregeerd tot ziekenhuis-
niveau. De verdeling in perifere ziekenhuizen en academische ziekenhuizen tussen 
aangeschreven instellingen en responderende instellingen is gelijk. Dit wil zeggen dat de 
gegevens uit de enquête representatief lijken te zijn. 
 
 

16 De arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland; genoeg reumatologen om reumapatiënten in beweging te houden?  



Tabel 2.3: Aangeschreven en responderende instellingen reumatologie naar werkveld 
 
  Aangeschreven instellingen  Responderende instellingen
 N % N %
Perifeer ziekenhuis 65 89 40 89
Academische ziekenhuizen 8 11 5 11
 
Totaal 73 100 45 100
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
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3 Ontwikkelingen aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt 
voor reumatologen 
 
 

 

3.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het arbeidsaanbod van reumatologen in Nederland anno 2009. 
Eerst wordt beschreven hoeveel reumatologen er werkzaam zijn. Daarna staat aangegeven 
hoeveel zij werken en hoeveel tijd zij besteden aan patiëntgebonden (én niet-patiënt-
gebonden) activiteiten. Op basis hiervan kan de totale capaciteit worden geschat die er in 
2009 beschikbaar is voor gespecialiseerde reumatologische patiëntenzorg. Ten tweede 
wordt de ontwikkeling van deze capaciteit van reumatologen in de nabije toekomst be-
paald. Ook hierbij richten we ons weer eerst op het (toekomstige) aantal reumatologen 
door de in- en uitstroom van de beroepsgroep te beschrijven. Daarna wordt de toekomsti-
ge werkzaamheid en tijdsbesteding aan patiëntenzorg geschat door naar ontwikkelingen 
in deeltijdwerk, arbeidsduurverkorting en taakherschikking te kijken. Dit laatste vormt de 
input voor hoofdstuk 5, waarin het arbeidsaanbod van reumatologen met de zorgvraag 
naar reumatologische zorg (nu en in de toekomst) wordt vergeleken. We volgen daarbij 
het onderstaande schema: 
 
 
Figuur 3.1: Schematische weergave aanbodmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingen: 
- deeltijdwensen 
- arbeidsduur- 

verandering 
- taakherschikking 

Totale tijd voor patiëntenzorg 

Aantal reumatologen 

Tijd voor patiëntenzorg 
per reumatoloog 

Ontwikkelingen: 
- instroom 
- uitstroom 

Toekomstige aanbod 

Totale tijd voor patiëntenzorg 

Aantal reumatologen 

Tijd voor patiëntenzorg 
per reumatoloog 

Huidige aanbod 
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3.2 Het huidige arbeidsaanbod aan specialistische reumatologische zorg 
 

3.2.1 Het aantal werkzame reumatologen 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, gaan we uit van het ledenbestand van de NVR 
als de populatie werkzame reumatologen in Nederland. Aangenomen dat maximaal 1% 
van de reumatologen niet lid is van de vereniging, is het totale aantal reumatologen in 
Nederland 232. Dit is wat lager dan het aantal geregistreerde reumatologen in Nederland, 
dat volgens de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) in het vierde 
kwartaal van 2009 in totaal 252 bedroeg. Het aantal geregistreerden is meestal hoger dan 
het aantal werkzamen. In 2000 was het aantal werkzame reumatologen 159, in 2005 177. 
De beroepsgroep is de laatste vier jaar dus relatief snel gegroeid. 
 

3.2.2 Tijd voor patiëntenzorg per reumatoloog 
Om te bepalen hoeveel tijd een reumatoloog netto besteedt aan patiëntenzorg, presenteren 
we een aantal resultaten uit de enquête. 
 
Allereerst laten we zien hoeveel fte een reumatoloog gemiddeld werkt. Eén fte kan 
beschouwd worden als een organisatorische maat voor een persoon die volledig 
werkzaam is, in de meeste gevallen gemiddeld 5 dagen per week. 
 
Tabel 3.1 laat zien dat de geënquêteerde reumatologen in 2009 gemiddeld 0,86 fte 
werken. In 1997 was dit 0,94. De gemiddelde werkzaamheid is dus afgenomen. Vooral 
reumatologen in academische ziekenhuizen en ziekenhuizen zonder opleiding zijn ge-
middeld minder fte gaan werken. In algemene ziekenhuizen met opleiding is de ge-
middelde aanstelling juist wat toegenomen, tot 0,94 fte. De categorie overig bestaat uit 
verschillende andere instellingen, waaronder voornamelijk categorale ziekenhuizen en 
reumacentra. 
 
 
Tabel 3.1: Gemiddeld aantal fte van de reumatologen, medio 1997 en 2009, naar 

werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Gemiddeld aantal fte in 1997 1 0,92* 0,92* 0,90 0,94
Gemiddeld aantal fte in 2009 0,88  0,94  0,85 0,78 0,86
 

* In 1997 is geen onderscheid gemaakt in de algemene ziekenhuizen. 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 1997 en 2009. 
 
 
Ook al zijn de deeltijdfactoren niet erg klein, in 2009 werkt meer dan 55% van de 
reumatologen minder dan 1,0 fte. In 1997 was dat nog 20%. De mannelijke reumatologen 
werken 0,91 fte en vrouwelijke reumatologen werken minder, namelijk 0,81 fte. 
 
Vervolgens kan gekeken worden naar het aantal werkuren. Wanneer reumatologen in 
loondienst werken, is het aantal werkuren wettelijk vastgelegd in een CAO. Het aantal 
uur dat maximaal gewerkt mag worden, verschilt echter tussen academische (40 tot 48 
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uur) en algemene ziekenhuizen (45 tot 52 uur). Het aantal uren dat de responderende 
reumatologen zelf aangeven per week te werken staat in tabel 3.2. 
 
 
Tabel 3.2: Gemiddeld aantal werkuren per week (exclusief diensten) van de 

reumatologen, medio 1997 en 2009, naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Gem. aantal uren per week 1997 54,7 52,4* 52,4* 44,0 51,7
Gem. aantal uren per week 2009 45,5  47,5  44,1 42,6 44,7
 
* In 1997 is geen onderscheid gemaakt in de algemene ziekenhuizen. 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 1997 en 2009. 
 
 
In aantal uren werkt men in 2009 gemiddeld fors minder dan in 1997, zo’n 7 uur per 
week. Vrouwen geven aan gemiddeld 41 uur per week te werken, mannelijke reuma-
tologen 48,4 uur. In combinatie met de voorgaande tabel, duidt dit er dus op dat in de 
afgelopen 10 jaar één fte voor minder uur is gaan staan. Dit wordt bevestigd in tabel 3.3. 
 
 
Tabel 3.3: Gemiddeld aantal werkuren per week per fte (exclusief diensten) van de 

reumatologen, medio 1997 en 2009 , naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Gem. aantal uren p/week per fte 1997 54,7 57,3* 57,3* 48,6 55,3
Gem. aantal uren p/week per fte 2009 51,6  50,6  51,8 49,6 51,2
 
* In 1997 is geen onderscheid gemaakt in de algemene ziekenhuizen. 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 1997 en 2009. 
 
 
Deze arbeidsduurverkorting, een algemeen fenomeen dat ook in veel medische specialis-
men het afgelopen decennium is doorgevoerd (Capaciteitsplan 2004, Capaciteitsplan 
2008), vond vooral plaats in de algemene ziekenhuizen. Anno 2009 bestaat 1 fte binnen 
de reumatologie uit ruim 51 uur werken per week; dat is in vergelijking met andere 
sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds zeer veel. 
 
Nu we weten hoeveel fte en uren per week door de reumatologen wordt gewerkt, kunnen 
we op basis van de enquête in meer detail beschrijven hoe de gemiddelde werkweek van 
een reumatoloog is opgebouwd. Tabel 3.4 geeft dit weer, nader gespecificeerd naar soor-
ten directe en indirecte (niet-)patiëntgebonden activiteiten. Voor de totalen van deze 
groepen activiteiten is een vergelijking gemaakt met de enquête uit 1997. 
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Tabel 3.4: Gemiddeld aantal werkuren per week per activiteit (exclusief diensten) van 
de reumatologen, medio 2009, naar werkveld 

 
Activiteit Academisch 

ziekenhuis
Algemeen 
ziekenhuis 

met 
opleiding

Algemeen 
ziekenhuis 

zonder 
opleiding

Overig Totaal

Direct patiëntgebonden activiteiten        
- poliklinische werkzaamheden 12,5  24,5  27,3 20,5 22,1
- klinische werkzaamheden 3,4  3,3  2,7 2,4 3,0
- dagbehandeling 1,5  1  1,2 3,7 1,6
- begeleiding patiënt/familie, voorlichting 1,2  1,1  1,2 1,7 1,3
    
Indirect patiëntgebonden activiteiten    
- intercollegiaal overleg, e.d. 2,7  2,6  2,3 2,1 2,4
- correspondentie over patiënten 2,4  3,9  5,5 4,9 4,5
    
Subtotaal patiëntgebonden activiteiten 2009 23,7  35,5  40,2 35,3 34,9
Subtotaal patiëntgebonden activiteiten 1997 25,6 43,1* 43,1* 32,9 37,8
  
Niet-patiëntgebonden activiteiten  
- onderwijs (geven en nemen) 5,3  2,6  1,0 2,5 2,8
- onderzoek (inclusief werkgroepen) 10,9  3,6  2,0 6,7 5,7
- literatuurstudie 2,9  2,0  1,9 2,4 2,2
- financiële administratie 1,8  1,1  1,0 2,6 1,4
- management  5,8  4,5  1,8 5,6 3,7
    
Subtotaal niet-patiëntgebonden activiteiten 2009 26,7  13,8  7,7 19,8 15,8
Subtotaal niet-patiëntgebonden activiteiten 1997 28,8 9,3* 9,3* 11,1 13,7
  
Totaal aantal uren per week** 50,4  49,3  47,9 55,1 50,7
    
Aantal respondenten 32  21  57 23 133
 
* In 1997 is geen onderscheid gemaakt in de algemene ziekenhuizen. 
** Vanwege een optelling van de activiteiten verschilt het aantal uren van deze tabel, met het aantal uren 

vermeld in eerdere tabellen in dit hoofdstuk. 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009 en 1997. 
 
 
Uit tabel 3.4 komt naar voren dat de tijd besteed aan patiëntgebonden activiteiten 
gemiddeld 34,9 uur per week bedraagt, 69% van de totale werkweek. Reumatologen in 
algemene ziekenhuizen besteden aanzienlijk meer tijd aan patiëntgebonden activiteiten 
dan de reumatologen in academische ziekenhuizen (m.n. poliklinische werkzaamheden). 
Vergeleken met 1997 is voor alle reumatologen het gemiddeld aantal patiëntgebonden 
uren gedaald met zo’n 3 uur. 
Aan niet-patiëntgebonden activiteit besteedt de reumatoloog in 2009 gemiddeld juist 
meer dan in 1997, zo’n 2 uur per week. Dit is echter weer sterk afhankelijk van het soort 
ziekenhuis waarin men werkzaam is. Reumatologen in academische ziekenhuizen 
besteedden in 1997 en in 2009 relatief veel tijd aan niet-patiëntgebonden activiteiten (met 
name onderzoek), maar de reumatologen in algemene ziekenhuizen met opleiding lijken 
een inhaalslag te maken. 
 
In de voorgaande metingen van werkzaamheden zijn niet de diensten verdisconteerd die 
eigen zijn aan het medische beroep; maar die tellen uiteraard wel door in de tijd die aan 
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patiëntenzorg wordt besteed. De onderstaande tabel geeft eerst een indicatie van het 
aantal reumatologen dat aangeeft diensten te draaien. Hieruit blijkt dat de overgrote 
meerderheid van reumatologen avond/nachtdiensten en weekenddiensten doet. In de 
academische ziekenhuizen is het percentage reumatologen dat avond/nachtdiensten en 
weekenddiensten doet (relatief) het laagst, in algemene ziekenhuizen met een opleiding 
relatief het hoogst.  
 
 
Tabel 3.5: Percentage reumatologen dat avond/nacht- en/of weekenddiensten deed in 

2009, naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Avond/nachtdiensten 84,4 95,2 89,5 52,2 76,9
Weekenddiensten 84,4 95,2 93,0 60,9 79,7
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Diensten maken dus ook in 2009 een structureel deel uit van de taken en tijdsbesteding 
van elke reumatoloog. Het aantal diensten per jaar specificeert deze taak verder. Uit tabel 
3.6 blijkt dat een reumatoloog met 65 diensten per jaar minstens elke week een avond- of 
nachtdienst heeft. Dit gemiddelde wordt echter vooral bepaald door de reumatologen die 
in algemene ziekenhuizen zonder opleiding reumatologie werkzaam zijn; deze draaien 
met 86 diensten per jaar bijna twee keer per week avond- en nachtdienst. Daarbij worden 
door deze reumatologen ook nog eens vaker dan eens in de twee weken weekenddienst 
gedaan. Bij de reumatologen in de andere type ziekenhuizen is dat minder frequent. Een 
voor de hand liggende verklaring voor deze grote verschillen is dat in de algemene 
ziekenhuizen zonder opleiding gemiddeld veel minder reumatologen werkzaam zijn, 
waardoor zij gemiddeld vaker diensten hebben. 
 
 
Tabel 3.6: Gemiddeld aantal avond/nachtdiensten en aantal weekenddiensten per jaar, 

medio 2009, naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen ziekenhuis 
met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Totaal

Avond/nachtdiensten 50,6 45,6 85,8 64,9
Weekenddienst 18,7 19,6 34,0 25,9
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Naast het aantal diensten is in de enquête ook het gemiddeld aantal uur dat men per week 
aan diensten kwijt is, gevraagd (tabel 3.7). Hiermee kan dus de extra tijdsbesteding aan 
diensten in uren per week tamelijk precies worden bepaald. 
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Tabel 3.7: Gemiddeld percentage uren actief en avond/nacht- en/of weekenddiensten in 
2009, naar werkveld 

 
 Academisch 

ziekenhuis
Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Avond/nachtdiensten 11 8,0 6,8 6,6 8,0
Weekenddiensten 17,2 14,2 9,5 9,8 12,2
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 

3.3 Het toekomstige arbeidsaanbod aan specialistische reumatologische zorg 
 

3.3.1 Het aantal werkzame reumatologen 
Om de toekomstige capaciteit aan reumatologen te bepalen is ten eerste de verwachte 
uitstroom van belang: hoe snel verloopt deze, op welke leeftijd stopt men met werken? 
 
Eén manier om de toekomstige uitstroom uit het beroep te meten is aan de hand van de 
verwachting die beroepsbeoefenaren hebben ten aanzien van hun ‘stopleeftijd’. Gecombi-
neerd met de huidige leeftijdsopbouw van de werkzame reumatologen kan dan de uit-
stroom van het aantal reumatologen in de nabije toekomst doorgerekend worden. 
 
De onderstaande tabel 3.8 is gebaseerd op deze verwachtingsvraag, waaruit blijkt dat de 
meeste reumatologen denken op hun 65ste te stoppen met werken. Hierin verschillen 
mannen en vrouwen niet veel. Het percentage vrouwelijke reumatologen dat denkt tot 
haar 67ste door te werken is zelfs nog wat groter dan het percentage mannen. 
 
 
Tabel 3.8: Leeftijd waarop werkzame reumatologen het beroep verwachten te verlaten, 

medio 2009, naar geslacht 
 
Uitstroomleeftijd Man  Vrouw 
 N %  N %
57 0 0  1 2
58 0 0  1 2
60 1 2  5 8
61 1 2  1 2
62 5 8  4 6
63 7 11  2 3
65 33 54  39 61
66 1 2  0 0
67 7 11  9 14
68 2 3  0 0
70 4 7  2 3
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Uitgaande van 65 jaar als de meest reële stopleeftijd, kan op basis van de leeftijds-
verdeling van de op dit moment werkzame reumatologen (zie figuur 3.2), voorspeld 
worden dat ongeveer 12% van de beroepsgroep binnen 4 jaar zal uittreden. Over 5 tot 10 
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jaar is 15% van de huidige beroepsgroep aan de beurt. Daarna volgen nog een tweetal 
grote cohorten, namelijk de reumatologen die nu tussen de 41 en 50 jaar zijn. Beide 
cohorten maken samen 40% uit van de thans werkzame reumatologen en zullen over 15 
tot 20 jaar een relatief grote uitstroom veroorzaken (gegeven de aanname dat de in- en 
doorstroom in die periode constant zal blijven). 
 
 
Figuur 3.2: Aantal werkzame reumatologen medio 2009, naar leeftijd 
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Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Twee belangrijke aannamen bij de bovenstaande analyses zijn dat (1) de verwachte 
uittreedleeftijd voor alle cohorten reumatologen hetzelfde is, en (2) dat reumatologen 
inderdaad niet voor hun 65ste stoppen en dus niet van hun verwachting afwijken. Beide 
aannamen worden bevestigd door de data. De jonge reumatologen, die tussen 1965 en 
1975 zijn geboren, hebben dezelfde verwachting met betrekking tot hun stopleeftijd als de 
reumatologen die in de jaren 50 zijn geboren. Ook blijkt uit de enquête dat uitstroom vóór 
de leeftijd van 65 voorkomt, maar dit betreft een relatief zeer kleine groep. Het feit dat dit 
wat vaker voorkomt onder de oudere reumatologen (bijv. vanwege gezondheidsredenen) 
heeft slechts een gering effect heeft op de totale uitstroomontwikkeling. 
 
Tegenover de uitstroom staat de instroom in de beroepsgroep van de reumatologen. Deze 
instroom is in eerste instantie afhankelijk van de deelname aan voor de vervolgopleiding 
reumatologie. Dit wordt officieel geregistreerd in het opleidingenregister van de MSRC. 
Tabel 3.9 zet deze cijfers op een rij. 
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Tabel 3.9: Aantal AIOS reumatologie 1994-2009 
 
  1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 
Aantal 34 44 48 47 52 62 65 73 79 72 
 
Bron: MSCR. 
 
 
Tabel 3.9 laat zien dat in de afgelopen 15 jaar het aantal AIOS is gegroeid. Deze trend 
loopt parallel aan de groei van het werkzame reumatologen in Nederland in dezelfde 
periode. De centrale vraag of er hiermee in voldoende mate en tempo voor nu en in de 
toekomst wordt opgeleid, is van veel factoren afhankelijk – de facto van al de vraag- en 
aanbodfactoren die voor een capaciteitsraming benodigd zijn. Wij kunnen op deze 
centrale vraag dan ook pas terug komen in hoofdstuk 5, waarin we de balans opmaken 
van alle vraag- en aanbodontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor reumatologen (anno 
2009). 
 
Wat betreft het element van de instroom, is behalve het aantal AIOS in de opleiding ook 
het rendement van de opleiding van belang. In de enquête onder de AIOS reumatologie is 
gevraagd of zij verwachten hun opleiding af te ronden en wanneer. Rekening houdend 
met het beginjaar van hun opleiding kan op basis hiervan de studieduur en de eventuele 
studie-uitloop geschat worden. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat 47 van de 50 
responderende AIOS verwachten direct na hun opleiding in te zullen stromen in het 
beroep reumatoloog. De meeste geven aan dat dit binnen 5 jaar na aanvang van de 
vervolgopleiding het geval zal zijn. 
 

3.3.2 Tijd voor patiëntenzorg per reumatoloog 
Hoe zullen naast de verandering van de omvang van de beroepsgroep, de werkzaamheid 
en tijdsbesteding van de reumatologen in de toekomst gaan veranderen? Wij grijpen daar-
toe terug op de tijdsfactoren die in paragraaf 3.2 zijn beschreven.  
 
Hierboven zagen we dat het aantal fte dat de gemiddelde reumatoloog werkt in de af-
gelopen 10 jaar is afgenomen. Maar zet deze trend zich door? Hoe groot is de wens onder 
de huidige werkzame reumatologen om minder te gaan werken zodra dat kan? En hoe 
denkt de komende generatie, de reumatologen in opleiding, hierover? In de enquête zijn 
hierover een aantal vragen gesteld, waarvan de antwoorden in de onderstaande tabel zijn 
samengevat.  
 
 
Tabel 3.10: Huidige en wens omvang van de dagtaak van de reumatologen, medio 2009, 

naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Overig Totaal

Gemiddelde omvang dagtaak in fte 0,88 0,94 0,85 0,78 0,86
Gemiddelde gewenste omvang dag-
taak in fte 0,84 0,86 0,79 0,78 0,81
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
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Duidelijk wordt dat in alle ziekenhuistypen de reumatologen minder fte wensen te 
werken. Vooral in algemene ziekenhuizen met opleiding willen reumatologen flink 
minder gaan werken, 0,86 in plaats van 0,94 fte. Dit kan te maken hebben met het feit dat 
zij op dit moment veel fte werken in vergelijking met reumatologen in andere ziekenhuis-
typen. Vrouwelijke reumatologen werken nu gemiddeld 0,81 fte en willen 0,78 werken, 
maar ook onder mannen bestaat een even grote wens tot minder werken: 0,85 in plaats 
van 0,91 fte. 
 
Zien we deze resultaten nu ook terug in de wensen ten aanzien van het aantal gewerkte 
uren? Net als bij het aantal fte is voor het aantal werkuren gekeken naar de wensen van 
reumatologen. Vaak blijkt het aantal uren dat feitelijk gewerkt wordt niet overeen te 
komen met de wens over het aantal werkuren. In tabel 3.11 is het huidige aantal werkuren 
en de wens van reumatologen te zien.  
 
 
Tabel 3.11: Gemiddeld aantal werkuren exclusief diensten naar huidige en gewenste 

omvang van de werktijd van de reumatologen, naar werkveld 
 

 Academisch 
ziekenhuis

Algemeen zieken-
huis met opleiding

Algemeen ziekenhuis 
zonder opleiding 

Totaal

Gemiddeld aantal huidige werkuren 
per week 45,5 47,5 44,1 44,7
Gemiddeld aantal gewenste 
werkuren per week  38,7 39,1 35,5 37,2
 
Bron: NIVEL/NVR-enquête 2009. 
 
 
Hetzelfde patroon wordt bevestigd. In uren is het verschil tussen wens en realiteit voor de 
gemiddelde reumatoloog 7,5 uur per week. Hierbij geven de reumatologen in de alge-
mene ziekenhuizen wederom de grootste reductie in werkuren aan. Het verschil tussen 
mannen en vrouwen is ook hier aanwezig (35,6 uur is de wens voor vrouwen, 38,9 voor 
mannen). 
 
Deze vraag is tevens gesteld aan de toekomstige generatie reumatologen, de AIOS, 
waarbij bedacht moet worden dat dit voor hen een nog wat grotere speculatie naar de 
toekomst inhoudt. Tabel 3.12 splitst de antwoorden uit voor de mannelijke en vrouwelijke 
AIOS. 
 
 
Tabel 3.12: Gewenste gemiddeld aantal werkuren exclusief diensten voor omvang van de 

werktijd van de AIOS reumatologie naar werkveld 2009 
 
  Mannen Vrouwen Totaal

Wens aantal werkuren AIOS reumatologie 37,1 36,2 36,5
 
Bron: NIVEL/NVR- AIOS enquête 2009. 
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Het gewenste aantal werkuren van de responderende AIOS ligt met 36,5 wat onder de 
gemiddelde wens van de huidige werkzame reumatologen (37,2 uur per week; vgl. tabel 
3.11). Interessant is dat het gewenste aantal werkuren van de vrouwelijke AIOS (36,2) 
gemiddeld wat hoger ligt dan die van de vrouwelijke reumatologen (35,6), en die van 
mannelijke AIOS (37,1) juist wat lager ligt dan van mannelijke reumatologen (38,9). Het 
verschil tussen mannen en vrouwen lijkt dus – wat betreft hun wensen – in de nabije 
toekomst kleiner te worden. 
 
Aan de reumatologen is begrijpelijkerwijs niet gevraagd hoe zij denken dat hun precieze 
tijdsbesteding in de toekomst zal veranderen zoals eerder weergegeven in tabel 3.4. Wel 
is hen gevraagd een aantal algemene ontwikkelingen te noemen die de komende twee jaar 
uit het takenpakket van ‘de’ reumatoloog zullen verdwijnen, dan wel erbij zullen komen. 
Hiermee kunnen we peilen in hoeverre ‘taakherschikking’ of ‘taakdelegatie’ binnen de 
reumatologie in de toekomst zal gaan spelen. 
 
Bijna 30% van de reumatologen gaf antwoord op de open vraag door patiëntgebonden en 
niet-patiëntgebonden taken te noemen die uit het takenpakket zullen verdwijnen dan wel 
daaraan toegevoegd zullen worden. Meer dan 60% van de respondenten gaf één of 
meerdere voorbeelden van taken waarvan zij verwachten dat deze de komende twee jaar 
zullen verschuiven. De meeste respondenten noemen taken die erbij zullen komen en veel 
minder taken die uit het takenpakket van de reumatoloog zullen verdwijnen (tabel 3.13). 
In de meeste gevallen is er volgens hen sprake van gedeeltelijke taakverschuiving.  
 
 
Tabel 3.13: Percentage reumatologen dat taken noemt die de komende 2 jaar gaan ver-

dwijnen of erbij gaan komen, naar mate van verschuiving en type taken 
 
 Zullen verdwijnen  Zullen erbij komen 
 volledig deels deels volledig
Patiëntgebonden taken 3 10 59 28
Niet patiëntgebonden taken 7 5 69 19
 
Bron: NIVEL/NVR- enquête 2009. 
 
 
Vervolgens is de lijst met genoemde taken zélf geanalyseerd en geclusterd. De meest 
genoemde taken zijn door ons door één of enkele steekwoorden benoemd en worden in 
tabel 3.14 beschreven, wederom uitgesplitst naar richting en mate van verschuiving. 
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Tabel 3.14: Percentage van meest genoemde taken die volgens de respondenten de 
komende 2 jaar gaan verdwijnen of erbij gaan komen, naar mate van 
verschuiving en type taken 

 
 Verdwenen  Uitgebreid  Aantal keer genoemd
 volledig deels deels volledig
Patiëntgebonden activiteiten           
“Echografie” 0% 0% 50% 50% 10
“Meer tijd per patiënt” 0% 0% 100% 0% 2
“Polikliniek” 0% 0% 75% 25% 4
“Biologicals” 0% 0% 50% 50% 2
       
Niet patiëntgebonden activiteiten    
“Onderzoek” 0% 20% 80% 0% 5
“Management” 0% 0% 100% 0% 7
“Begeleiding NP” 50% 0% 50% 0% 2
“Opleiding AIOS” 0% 0% 100% 0% 3
 
Bron: NIVEL/NVR- enquête 2009. 
 
 
Bij patiëntgebonden activiteiten wordt “echografie” veruit het vaakst genoemd als nieuwe 
taak, maar ook poliklinische taken wordt een aantal keren genoemd als taak die men 
verwacht meer te krijgen via (doorverwijzing van) andere beroepsgroepen. Ook is duide-
lijk dat men verwacht dat managementtaken toe zullen nemen net als onderzoek als niet 
patiëntgebonden activiteit. 
 
In het verlengde van deze vraag over het toekomstige takenpakket van ‘de’ reumatoloog 
is aan de afdelingshoofden de vraag gesteld welke ontwikkelingen invloed zullen hebben 
op de behoefte aan reumatologen in de komende 10 jaar. In de uitgezette afdelings-
enquête is hiertoe een vijftal vooromschreven ontwikkelingen voorgelegd, die aansluiten 
met de algemene ontwikkelingen die het Capaciteitsorgaan in haar ramingsmodel hanteert 
om trends in de behoefte aan artsen te schatten. Tabel 3.15 laat de ontwikkelingen zien 
die specifiek betrekking hebben op het werkterrein van de reumatoloog (en dus de 
aanbodkant van de arbeidsmarkt). Deze vraag komt ook terug in het volgende hoofdstuk 
waarin het gaat om ontwikkelingen die te maken hebben met de vraagkant (patiëntkant) 
van de arbeidsmarkt. 
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Tabel 3.15: Inschatting van afdelingshoofden reumatologie van de invloed van een vijftal 
aanbodgerelateerde ontwikkelingen op de toekomstige behoefte aan 
reumatologische zorg 

 
Ontwikkeling Geringe 

afname
Neutraal Geringe 

toename 
Sterke 

toename
Protocollaire geneeskunde en aangescherpte juridische en beleids-
matige ontwikkelingen 3% 20% 63% 14%
Verhouding tot andere disciplines 6% 32% 59% 3%
Veranderende samenstelling artsenpopulatie (bijv. wens tot 
vervroegde uittreding, parttime werken en meer/minder diensten 
draaien) 0% 21% 46% 33%
Technische ontwikkelingen (zoals bijv. nieuwe behandelings-
methoden) 0% 17% 71% 13%
Andere organisatie van het werk 17% 54% 25% 4%

 
Bron: NIVEL/NVR- afdelingsenquête 2009. 
 
 
Vier van de vijf ontwikkelingen zullen volgens de afdelingshoofden leiden tot een toe-
name van de behoefte aan reumatologen. Alleen van een ‘andere organisatie van het 
werk’ wordt weinig effect verwacht. Het meeste effect verwacht men van de ‘veranderen-
de samenstelling van de artsenpopulatie’, wat de ontwikkeling is die we in dit hoofdstuk 
beschreven hebben. Deze mening bevestigt het feitelijke beeld, vooral wat betreft de 
wens tot minder uren en fte werken. 
 
 

3.4 Conclusie 
 
Uit vergelijking tussen 1997 en 2009 blijkt: 
• De werkzame reumatologen zijn in het algemeen minder fte gaan werken en ook 

minder uur per week. Toch is het aantal uren per fte nog steeds hoog; 
• Alle werkzame reumatologen draaien structureel avond-, nacht- en weekenddiensten, 

vooral in algemene ziekenhuizen; 
• Er is een tendens waarin er iets minder tijd besteed wordt aan patiëntgebonden werk-

zaamheden en meer niet patiëntgebonden werkzaamheden; dit is echter een relatief 
kleine en langzame verschuiving. 

 
Uit de verwachtingen anno 2009 blijkt dat: 
• De leeftijdsopbouw zodanig is dat binnen 15 jaar grote cohorten reumatologen zullen 

uittreden; 
• Bijna alle reumatologen verwachten met 65 jaar te stoppen, dit geldt voor zowel 

mannen als voor vrouwen; 
• Er een duidelijke wens is tot minder werken, zowel in termen van fte als uren, waarbij 

de verschillen tussen mannen en vrouwen zullen afnemen; 
• Het takenpakket van ‘de’ reumatoloog zal uitbreiden door technische, protocollaire en 

management-ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot echografie, biologicals 
en de bezetting van de polikliniek. 
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4 Ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt 
voor reumatologen 
 
 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de zorgvraag die spelen voor de 
reumatologie. Figuur 4.1 beeldt het ‘vraagmodel’ af, hetgeen vergelijkbaar is met het 
aanbodmodel in het vorige hoofdstuk. Het vraagmodel volgend, zullen we eerst de 
huidige tijd aan patiëntenzorg berekenen op basis van het aantal patiënten en hun huidige 
feitelijke zorggebruik. Daarna gaan we in op de factoren die een belangrijke rol spelen 
voor de (toekomstige) vraag naar reumatologische zorg. Daartoe worden een aantal 
demografische, epidemiologische en beleidsmatige ontwikkelingen beschreven die deze 
toekomstige vraag bepalen.  
 
 
Figuur 4.1: Schematische weergave vraagmodel 
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4.2 De huidige vraag naar specialistische reumatologische zorg 
 

4.2.1 Ontwikkelingen in aantal patiëntcontacten tot nu toe 
Voor het bepalen van het totale huidige tijdsbeslag aan direct patiëntgebonden activiteiten 
door reumatologen in Nederland, is gebruikgemaakt van gegevens uit de afdelings-
enquête. In deze enquête is gevraagd hoeveel patiëntcontacten er zijn geweest in 2007, 
2008 en 2009, voor verschillende typen patiëntencontacten (c.q. ‘medische productie’-
categorieën). Door bijschattingen te maken voor de afdelingen die de enquête niet hebben 
geretourneerd kan het aantal patiëntcontacten op landelijk niveau worden berekend. Voor 
de afdelingen die de enquête niet terug hebben gezonden is daartoe eerst in het Genees-
kundig Adresboek 2009/2010 achterhaald hoeveel reumatologen er werkzaam zijn. Door 
vervolgens het gemiddelde van de responderende afdelingshoofden reumatologie aan de 
non-respondenten toe te kennen, is een schatting gemaakt hoeveel fte er in totaal binnen 
die afdelingen wordt gewerkt. Op deze manier kan toch het totaal van de afdelingen 
reumatologie worden gereconstrueerd en kunnen vervolgens landelijke patiëntcontact-
cijfers worden gepresenteerd (zie tabel 4.1). 
 
 
Tabel 4.1: Aantal patiëntcontacten reumatologie, naar type en jaar 
 
 2007 2008 2009 (verwachting) Groei % 2007-2009
Eerste poliklinische consulten 133.128 136.007 144.660 8%
Herhaalconsulten 341.779 363.598 383.523 11%
Opnamen 3.234 3.901 3.974 19%
Dagbehandelingen 15.191 18.231 19.355 22%
Intercollegiale consulten 2.882 3.305 3.381 15%
MRI's 14.112 17.304 17.434 19%
Echografie 2.972 2.857 2.889 -3%
Verpleegdagen per opname 18 17 17 -8%
 
Bron: NIVEL/NVR- afdelingsenquête 2009. 
 
 
Uit tabel 4.1 blijkt dat tussen 2007 en 2009 een groei in aantal plaatsvindt voor alle typen 
patiëntcontacten. Met name het aantal opnamen, dagbehandelingen en MRI’s is toe-
genomen. Daarnaast neemt het aantal verpleegdagen per opname af. 
 
Deze trends komen overeen met de algehele trend binnen ziekenhuizen, die beschreven 
worden door de gegevens van Prismant aan de hand van gegevens van de Landelijke 
Medische Registratie (LMR). Uit Figuur 4.2 die hierop is gebaseerd, blijkt ook dat het 
aantal dagopnames de afgelopen jaren flink is toegenomen, terwijl de klinische opnamen 
licht zijn afgenomen (figuur 4.2). 
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Figuur 4.2: Landelijk aantal dagopnamen en kliniekbezoeken reumatologie 

0

5000

10000

5000

0000

5000

0000

5000

2005 2006 2007 2008

3

1

2

2

3

Dagopnamen
Kliniek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: LMR. 
 
 
Vervolgens is aan de reumatologen gevraagd in te schatten wat de gemiddelde tijd (in 
minuten) per patiëntcontact is geweest. In 1996 is dit ook aan de (NVR-)reumatologen 
gevraagd zodat we een vergelijking door de tijd kunnen maken. Tabel 4.2 toont de 
resultaten.  
 
 
Tabel 4.2: Gemiddeld aantal minuten per patiëntcontacten van reumatologen, in 1996 en 

2009 
 
Type patiëntcontact 1996 2009 Verandering 

1996-2009 (in %)
Eerste consult 31,3 33,7 7,7
Herhaalconsult 11,1 13,7 23,4
Opname 36,2 13,4 -63,0
Verpleegdag * 39,2 *
Intercollegiaal consult 23,4 25,0 6,8
Medebehandeling 21,4 20,9 -2,3
Dagbehandeling 30,3 13 -57,1
MRI ** 8,3 -
Echografie ** 13,9  -
 
* Is vermoedelijk in 1996 anders ingeschat waardoor de vergelijking met 2009 niet betrouwbaar is. 
** In 1996 niet in de vragenlijst. 
Bron: NIVEL/NVR -enquête 1996 en 2009. 
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Voor sommige patiëntcontacten zijn de veranderingen tussen 1996 en 2009 zeer groot, 
voor andere contacten zijn de gemiddelden stabiel. Het meest in het oog springend is de 
afname van de gemiddelde tijdsbesteding aan opname en dagbehandelingen per patiënt, 
terwijl de gemiddelde consultduren per patiënt in 2009 hoger zijn dan in 1996. 
 
Door het aantal patiëntcontacten (tabel 4.1) te vermenigvuldigen met de gemiddelde tijd 
die aan de verschillende typen patiëntcontact wordt besteed (tabel 4.2), kan de totale tijd 
in uren aan direct patiëntgebonden activiteiten worden berekend. Dit aantal uur is dus een 
schatting (met nadruk op schatting) van de totale productie van alle reumatologen in 
2009. Het resultaat staat in tabel 4.3, waarbij ook procentueel de verdeling naar soort 
patiëntcontacten is weergegeven. 
 
 
Tabel 4.3: Totale tijdsbesteding reumatologen per soort patiëntcontact in 2009 
 
Soort patiëntcontact In uren %
Eerste poliklinische consulten 81.251 36,5
Herhaalconsulten 87.571 39,3
Opnamen 887 0,4
Dagbehandelingen 4.194 1,9
Intercollegiale consulten 1.409 0,6
MRI's 2.412 1,1
Echografie 669 0,3
Verpleegdagen 44.368 19,9
  
Totaal 222.760 100,0
 
Bron: NIVEL/NVR- afdelingsenquête 2009. 
 
 
Ook uit dit overzicht blijkt dat de dagbehandelingen en opnamen, die de afgelopen drie 
jaar het sterkst zijn toegenomen, niet de patiëntgebonden activiteiten zijn die het meest 
aan het totale tijdsbeslag van de specialistische reumatologische zorg bijdragen. Dat zijn 
wel de poliklinische (herhaal)consulten en de verpleegdagen. Zo nemen de poliklinische 
(herhaal)consulten driekwart van het totale tijdbeslag van de reumatologen in. De op het 
oog geringe stijging van deze patiëntcontacten met 8% en 11% in drie jaar (tabel 4.1) 
zorgt dus wel voor een forse stijging in het volume van de zorgvraag. Het is belangrijk dit 
te constateren met het oog op de ontwikkeling van de landelijke vraag naar specialistische 
reumatologische zorg in Nederland, die in de volgende paragraaf zal worden beschreven. 
 
 

4.3 De toekomstige vraag naar specialistische reumatologische zorg 
 
Deze paragraaf gaat over de toekomstige ontwikkelingen en trends die betrekking hebben 
op zorgvraag in de reumatologie. Deels zijn deze gebaseerd op de beschrijvingen in de 
vorige paragraaf, waarbij de centrale vraag is hoe de trends in het verleden zich in de 
komende 15 à 20 jaar zullen doorzetten. 
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4.3.1 Demografische ontwikkelingen 
Een zeer ‘basale’ parameter voor de toekomst zijn de demografische ontwikkelingen. 
Hierbij gaat het om de veranderingen in de bevolkingsomvang én de bevolkings-
samenstelling. Uit de bevolkingsstatistieken van het CBS blijkt dat er één dominante 
trend is (die in heel veel verschillende discussies wordt genoemd), namelijk de sterke 
toename van het aantal mensen dat ouder is dan 65 en ouder. Figuur 4.3 vat deze trend 
samen. 
 
 
Figuur 4.3: Ontwikkeling van de bevolking per leeftijdscategorie ten opzichte van 2009 

(midden variant CBS ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vraag is vervolgens hoe de veranderende leeftijdsamenstelling van de Nederlandse 
bevolking doorwerkt in de leeftijdsopbouw van de patiëntenpopulatie die voor de reuma-
tologische zorg van belang is. Op basis van de eerder genoemde LMR-cijfers kan gesteld 
worden dat vooral de oudere leeftijdscategorieën een belangrijk deel van de reuma-
tologische zorgvraag uitmaken. Vormen personen van 65 jaar en ouder nu bijna 15% van 
de bevolking, zij ontvingen in 2008 tussen de 29% en 39% van de reumatologische zorg 
(dag- en klinische opnamen) in Nederland. Reumatologie is dus een specifiek ‘ver-
grijzinggevoelig’ specialisme en de verwachting is dat dit ook zal blijven. 
 
De vergrijzing werkt dus direct door in een autonome groei van de vraag naar reuma-
tologische zorg in Nederland. Wanneer we nu de groei van de reumatologische zorg 
projecteren op basis van een combinatie van de LMR-cijfers omtrent de zorgconsumptie 
naar leeftijd en de leeftijdsprognose van het CBS, dan ontstaat het beeld in figuur 4.4. Er 
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zal dus onmiskenbaar een stijging van de vraag naar reumatologische zorg plaats vinden, 
vooral wat betreft dagopnamen en kliniek. 
 
 
Figuur 4.4: Geëxtrapoleerde groei van de vraag naar reumatologische zorg, gebaseerd op 

demografische ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: LMR. 
 
 

4.3.2 Epidemiologische ontwikkelingen 
Naast demografische ontwikkelingen kunnen ook epidemiologische ontwikkelingen de 
zorgvraag beïnvloeden. Het gaat dan niet meer om ontwikkelingen in de bevolkings-
omvang en samenstelling an sich, maar juist om veranderingen in incidentie2 en 
prevalentie3 binnen elke leeftijds- en geslachtsgroep. 
 
Om dit te beschrijven zijn eerst de ziekten/aandoeningen in kaart gebracht waarvoor 
patiënten het vaakst door de huisarts naar een reumatoloog (en niet een andere specialist) 
worden verwezen. In tabel 4.4 staat deze ‘top vijf’ van de meest voorkomende verwijs-
diagnosen van huisartsen naar een reumatoloog in 2008. De cijfers zijn gebaseerd op het 
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) van het NIVEL. 
 

                                                      
2 Incidentie betreft het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode. 
3 Prevalentie betreft het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (‘punt-prevalentie’) 

of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar. 
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Tabel 4.4: ‘Top 5’ verwijzingen door huisartsen naar reumatoloog en aanverwante 
disciplines (n=113 huisartsenpraktijken) 

 
ICPC Omschrijving Reuma-

tologie
Ortho-
pedie

Interne 
genees-

kunde

Revali-
datie

Plastische 
chirurgie

Neuro-
logie 

Chirurgie Totaal

L20.00 Symptomen meerdere/niet-
gespecificeerde gewrichten 1.098 103 60 47 4 27 7 1.405

L88.00 Reumatoïde artritis/ver-
wante aandoening(en) 626 24 19 16 2 4 5 727

L12.00 Hand/vinger symptomen/ 
klachten 321 298 16 62 281 266 564 1.888

L99.00 Andere ziekte(n) be-
wegingsapparaat 298 1.075 69 84 602 78 831 3.139

L18.00 Spierpijn 222 57 38 64 2 66 12 508
 
Bron: LINH. 
 
 
Wat opvalt is dat de meer algemene ICPC ‘Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde ge-
wrichten’ het meest voorkomt, hetgeen aansluit bij de doorverwijzing op basis de eerste 
diagnose van de huisarts en de specifiekere diagnose die vervolgens door de reumatoloog 
kan worden gesteld. Daarnaast geeft tabel 4.4 aan bij welke aandoeningen eventueel nog 
extra potentieel werkgebied voor de reumatoloog ligt (wanneer bijvoorbeeld veel van 
deze aandoeningen naar andere specialisten worden verwezen). De ICPC’s waar dit voor 
geldt zoals ‘Andere ziekte(n) bewegingsapparaat’ zijn echter generiek, de aard is daar-
door niet duidelijk is, waardoor ook niet duidelijk of deze patiënten die naar andere 
specialisten zijn verwezen ook daadwerkelijk behandeld kunnen worden door de reuma-
toloog. 
 
Hieronder worden in figuur 4.5 en 4.6 de incidentie- en prevalentietrends van deze vijf 
reumatologie-relevante aandoeningen in de huisartspraktijk getoond voor de periode 
2002-2008. In de legenda wordt verwezen naar dezelfde ICPC-codes die in tabel 4.4 zijn 
gebruikt. 
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Figuur 4.5: Ontwikkeling prevalentie van vijf reumatologische aandoeningen 2002-2008 
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Bron: LINH. 
 
 
Figuur 4.6: Ontwikkeling incidentie van vijf reumatologische aandoeningen 2002-2008 
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Bron: LINH. 
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Uit beide figuren blijkt dat alle trends over de periode stabiel of licht schommelend zijn. 
Dit duidt er dus op dat er tot nu toe geen extra stijgende zorgvraag is gegenereerd door 
(voor de reumatologie relevante) epidemiologische ontwikkelingen. 
 
Dit komt overeen met de gegevens over reumatoïde artritis uit het Zorgkompas van het 
RIVM. Volgens het Kompasrapport 2008 is de prevalentie van reumatoïde artritis bij de 
huisarts vrijwel gelijk gebleven. Het aantal nieuwe gevallen (incidentie) is voor zowel 
mannen als vrouwen begin jaren negentig gestegen en daarna gedaald. Dit gegeven is 
gebaseerd op gegevens van de huisartsenregistratie RNH-Limburg. Bij artrose is de 
prevalentie en incidentie de afgelopen jaren wel gestegen, vooral door een toename van 
patiënten met knieartrose en patiënten met overige perifere artrose. De toename is sterker 
onder mannen dan onder vrouwen. Ook de begeleidingscommissie geeft aan dat er de 
komende jaren op het gebied van artrose ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat steeds 
meer patiënten naar de reumatoloog zullen worden doorverwezen. 
 

4.3.3 Sociaal-culturele ontwikkelingen 
Ook sociaal-culturele ontwikkelingen kunnen invloed uitoefenen op de toekomstige vraag 
naar reumatologische zorg. Hierbij worden ontwikkelingen onderscheiden als de toe-
nemende mondigheid en verwachtingen van de patiënt, toename van internetgebruik, 
toenemend opleidingsniveau en verschillen in de zorgvraag tussen etnische groepen. Zo 
heeft gastarbeiderschap en internationalisering gezorgd voor instroom van migranten die 
de diversiteit in patiëntenstromen in de eerste en tweede lijn hebben verhoogd. Dit geldt 
ook voor de reumatologische praktijk. Het vermoeden is dat deze culturele diversiteit kan 
leiden tot een toename van de gemiddelde consultduur en daarmee tot een verhoging van 
de werklast, maar harde cijfers voor de reumatologie hierover zijn er nog niet. 
 
Aan de geënquêteerde vertegenwoordigers van afdelingen reumatologie is gevraagd of zij 
denken dat mondigheid als sociaal-culturele ontwikkeling, samen met de vergrijzing een 
effect zal hebben op de vraag naar reumatologische zorg. Uit tabel 4.5 blijkt dat bijna 
allen dit beamen; men verwacht een toenemende behoefte aan reumatologen door deze 
ontwikkelingen. Helaas is onduidelijk of zij dit verwachten op basis van de demografi-
sche ontwikkelingen (vergrijzing) of dat de sociaal-culturele ontwikkelingen hier juist 
invloed op hebben. 
 
 
Tabel 4.5: Verwachtingen van afdelingen reumatologie over sociaal-culturele 

ontwikkelingen in de komende 10 jaar 
 

 

Geringe afname Neutraal Geringe toename Sterke toename
Veranderende samenstelling patiëntenpopulatie 
(bijvoorbeeld mondigheid en vergrijzing) 0% 8% 63% 29%

Bron: NIVEL/NVR-afdelingsenquête 2009. 
 
 

De arbeidsmarkt voor reumatologen in Nederland; genoeg reumatologen om reumapatiënten in beweging te houden? 39 



4.4 Conclusie 
 
Uit de ontwikkeling de afgelopen jaren blijkt dat: 
 Alle type patiëntcontacten binnen de reumatologieafdelingen in Nederland zijn in de 

laatste drie jaar toegenomen; 
 De tijd per patiëntcontact voor wat betreft poliklinische (herhaal)consulten is in 2009 

hoger dan in 1996, hetgeen een aanzienlijke stijging van de zorgproductie heeft ver-
oorzaakt. 

 
Uit de verwachtingen anno 2009 blijkt: 
 Demografische ontwikkelingen, de ‘vergrijzing’, zullen voor een substantiële toename 

van patiënten met reumatologische aandoeningen zorgen; 
 Op basis van epidemiologische ontwikkelingen (i.c. de incidentie en prevalentiecijfers 

van verschillende reumatologische aandoeningen) kan niet verwacht worden dat per 
saldo de zorgvraag versneld zal toenemen; 

 In de beleving van de afdelingen reumatologie zal als gevolg van innovatie, kwaliteits-
normen, een andere zorgvraag en een veranderende samenstelling van de patiënten-
populatie de vraag naar reumatologische specialistische zorg wél sterk toenemen. 
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5 Vergelijking tussen vraag en aanbod 
 
 

5.1 Vergelijking tussen vraag en aanbod 
 
Als we de ontwikkelingen uit hoofdstuk 3 en 4 naast elkaar zetten, wat betreft de 
vraagkant en aanbodkant, en wat betreft de huidige en de toekomstige situatie, dan 
ontstaat het volgende beeld: 
 
 Ontwikkeling aanbodkant van de 

arbeidsmarkt: 
Ontwikkeling vraagkant van de 
arbeidsmarkt: 

Wat betreft de 
huidige situatie: 
 

• Reumatologen werken minder fte en 
minder uur per fte 

• Avond-, nacht- en weekenddiensten 
zijn structureel zonder veel compen-
satie 

• Er wordt ten opzichte van ruim 10 jaar 
geleden iets minder tijd besteed aan 
patiëntgebonden werkzaamheden 

• Alle type patiëntcontacten binnen de 
reumatologieafdelingen zijn de laatste 
drie jaar toegenomen 

• De tijd per patiëntcontact voor wat 
betreft poliklinische (herhaal)consulten 
is in 2009 hoger dan in 1996; hetgeen 
een aanzienlijke stijging van de 
zorgproductie heeft veroorzaakt 

Wat betreft de toe-
komstige situatie: 

• Binnen 15 jaar zullen grote cohorten 
reumatologen uittreden 

• Alle reumatologen verwachten te stop-
pen met werken rond hun 65ste  

• Er is een duidelijke wens tot minder 
werken, zowel in termen van fte als 
uren 

• Het takenpakket van ‘de’ reumatoloog 
zal uitbreiden door technische, proto-
collaire en managementontwik-
kelingen 

• De ‘vergrijzing’ zal voor een sub-
stantiële toename van patiënten met 
reumatologische aandoeningen 

• Op basis van incidentie en prevalentie-
cijfers kan niet verwacht worden dat de 
reumatologische zorgvraag versneld zal 
toenemen 

• In de beleving van de afdelingen 
reumatologie zal als gevolg van 
innovatie, een andere zorgvraag en een 
veranderende samenstelling van de 
patiëntenpopulatie de vraag naar 
reumatologische specialistische zorg 
wél sterk toenemen 

 
 
Op basis van het bovenstaande schema wordt het beeld geschetst dat op de toekomstige 
arbeidsmarkt voor reumatologen problemen kunnen ontstaan in termen van dreigende 
ondercapaciteit. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de wens tot minder werken kan 
gaan leiden tot minder arbeidsaanbod, terwijl de vraag naar reumatologische zorg in de 
toekomst zal blijven toenemen. Daarmee is niet gezegd dat de huidige arbeidsmarkt-
situatie in evenwicht is en geen knelpunten kent. Er kan immers sprake zijn van 
‘onvervulde zorgvraag’ hetgeen aangeeft dat ook het huidige aanbod aan reumatologische 
zorg niet goed aansluit bij de actuele behoefte aan deze zorg. Er zijn grofweg twee 
indicatoren om de onvervulde zorgvraag op dit moment vast te stellen, namelijk het 
bestaan van structurele vacatures en wachtlijsten. 
 
Vacatures 
Wat betreft de vacatures, publiceert Medisch Contact ieder kwartaal gegevens over de 
vacatures per medisch specialisme (zie figuur 5.1). Tot 2008 is een flinke stijging te zien 
als gekeken wordt naar het aantal vacatures per 100 reumatologen. 
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Figuur 5.1: Vacaturecijfers in de reumatologie, absoluut en per 100 artsen 
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Bron: Vacaturecijfers medisch contact. 
 
 
In de NIVEL/NVR-afdelingsenquête is ook naar het aantal vacatures gevraagd. Hieruit 
komt naar voren dat er medio 2009 in totaal 22 structurele vacatures waren, dat wil 
zeggen posities die langer dan drie maanden open stonden. Bij dit aantal is door weging 
rekening gehouden met de niet-responderende afdelingen (zie ook paragraaf 3.2). Het 
duidt op een duidelijke actuele arbeidsmarktkrapte. 
 
Wachtlijsten 
Gegevens over wachtlijsten in de reumatologie zijn gedateerd en niet altijd volledig. 
Cijfers uit de Zorgatlas van het RIVM betreffende de reumatologie stammen uit 2005. 
Toen bleek dat alle regio’s waarin (specialistische) reumatologische zorg werd aan-
geboden (en waarvan gegevens beschikbaar zijn) onder de ‘treeknorm’ van 7 weken 
zaten. 
 
In de NIVEL/NVR-enquête onder afdelingen is ook gevraagd naar de wachttijden in de 
afgelopen twee jaar voor eerste consulten en opnamen binnen hun instelling. De 
resultaten staan in tabel 5.1. Te zien is dat de tijden nog steeds onder de Treeknorm 
liggen. Ze liggen echter wel hoger dan de normen die de NVR zelf nastreeft met het oog 
op kwaliteitsverhoging. 
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Tabel 5.1: Wachttijd in weken 
 

  2007 2008 Verwachtte toe/afname 2009
Eerste consult 4,5 4,8 23,3%
Opname 0,5 0,5 0,8%
 
Bron: NIVEL/NVR-afdelingsenquête 2009 
 
 

5.2 Geïntegreerde vraag-aanbodmodel 
 
Om nu concreet te berekenen wat het benodigde aantal op te leiden reumatologen in de 
toekomst zou moeten zijn om evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken, dienen de 
bovenstaande gegevens over vraag en aanbod verder gekwantificeerd en op elkaar 
betrokken te worden. Onderstaande Figuur 5.2 geeft aan wat het principe van de 
ramingsmethode is waarin gestreefd wordt naar evenwicht tussen vraag en aanbod, te 
bereiken over een bepaalde prognoseperiode. Vanuit het vraagmodel wordt de totale tijd 
berekend die nodig is voor patiëntenzorg in het prognosejaar en vanuit het aanbodmodel 
wordt voor datzelfde prognosejaar berekend hoeveel tijd reumatologen beschikbaar 
hebben voor patiëntenzorg. Door beide resultaten met elkaar te vergelijken, kan 
vervolgens worden geschat hoeveel reumatologen er zouden moeten instromen om in het 
prognosejaar vraag en aanbod perfect op elkaar te laten afstemmen. 
 
 
Figuur 5.2: Schematische weergave geïntegreerde vraag-aanbodmodel 
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opgesteld die variatie aanbrengen in de parameters. Het gaat dan uiteraard niet om alle 
parameters, maar alleen die factoren die zeer bepalend zijn voor de beroepsgroep. 
 
Naar aanleiding van de conclusies die uit de bovenstaande analyses getrokken zijn, is in 
overleg met de begeleidingscommissie van deze studie besloten een drietal factoren aan 
de vraagkant van het ramingsmodel te laten variëren: de onvervulde vraag, epidemio-
logische ontwikkelingen en het werkproces. De schattingen van de zorgvraagontwik-
kelingen, in termen van een procentuele stijging per jaar, zijn overgenomen van de NVR. 
Door de vier zorgvraag-factoren onderling te combineren is vervolgens een achttal 
scenario’s uitgewerkt: 
• Scenario 1 gaat uit van een onvervulde zorgvraag van 7,5%, en een ‘initiële’ tien-

jaarlijkse veranderende zorgvraag door een combinatie van: epidemiologische 
ontwikkelingen (+2%), sociaal culturele ontwikkelingen (+13%), werkproces (0% dus 
geen extra verandering zorgvraag), arbeidstijdverandering (+5%) en taakherschikking 
(+6%). 

• Scenario 2 is gelijk aan scenario 1, maar een extra groei in zorgvraag wordt verwacht 
door ontwikkelingen die spelen rondom artrose en de verwachting dat steeds meer 
reumatologen hiervoor patiënten doorverwezen zullen krijgen. Daardoor zijn in dit 
scenario de epidemiologische ontwikkelingen opgehoogd naar 5% (in plaats van 2%). 

• Scenario 3 is gelijk aan scenario 1, maar gaat uit van een werkproces waarin norm-
tijden zijn doorgevoerd om de kwaliteit te waarborgen en echografie en de extremity 
MRI volop in gebruik wordt genomen. Dit alles zal meer tijd vragen van de reuma-
toloog, waardoor uitgegaan wordt van een groei in het werkproces van 5% (in plaats 
van 0%). 

• Scenario 4 is gelijk aan scenario 1, maar hierbij wordt uitgegaan van zowel de extra 
groei in epidemiologische ontwikkelingen uit scenario 2 (5%) en de extra groei in het 
werkproces in scenario 3 (5%). 

• Scenario 5, 6, 7 en 8 zijn gelijk aan respectievelijk scenario 1, 2, 3 en 4, maar gaat 
daarbij gezien het hoge aantal structurele vacatures steeds uit van een onvervulde 
zorgvraag van 10% (in plaats 7,5%). Dit percentage is de huidige onvervulde zorg-
vraag gebaseerd op de afdelingsenquête, zoals genoemd in de vorige paragraaf. 

 
Tabel 5.2 presenteert nu de uitkomsten van de acht scenario’s, waarbij het duidelijk is dat 
het eerste scenario met de minste, en het achtste scenario met de meeste ontwikkelingen 
rekening houdt. 
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Tabel 5.2: Acht scenario’s voor het bepalen van het aantal benodigde reumatologen in 
2027 en het aantal op te leiden reumatologen tussen 2010 en 2027 

 
  Onvervulde zorgvraag van 7,5%  Onvervulde zorgvraag van 10% 

 

Benodigd 
aantal 

reumatologen 

Aantal op te 
leiden reuma-

tologen per jaar 

 Benodigd 
aantal 

reumatologen 

Aantal op te 
leiden reuma-

tologen per jaar
 Scenario 1  Scenario 5 
- Veranderde zorgvraag 2010 393 23  402 24 
 Scenario 2  Scenario 6 
- Veranderde zorgvraag 2010 
- Plus: extra zorgvraagstijging door 

epidemiologische ontwikkelingen 
(2%->5%) 

404 24 413 25 

  Scenario 3  Scenario 7 
- Veranderde zorgvraag 2010 
- Plus: extra zorgvraagstijging door 

ontwikkelingen in het werkproces 
(0%->5% 

410 25 420 26 

  Scenario 4  Scenario 8 
- Veranderde zorgvraag 2010 
- Plus: extra zorgvraagstijging door 

epidemiologische ontwikkelingen 
(2%->5% 

- Plus: extra zorgvraagstijging door 
het werkproces (0%->5% 

421 26 

 

430 27 

 
 
Uit de analyses komt een relatief beperkte range in het aantal op te leiden reumatologen 
naar voren: gegeven de variatie gedefinieerd door de acht scenario’s tussen 23 en 27 per 
jaar. De in complexiteit oplopende scenario’s verschillen onderling steeds één opleidings-
plaats. De range van 23 tot 27 ligt hoger dan het aantal opleidingsplaatsen dat het CBOG 
in 2008 en 2009 aan de reumatologie toewees, namelijk 18 per jaar. In het Capaciteitsplan 
2008 werd eerder voor de reumatologie geadviseerd 14 tot 19 reumatologen vanaf 2009 
op te leiden om evenwicht in 2025 te bereiken.  
 
Bij deze analyse en uitkomsten dient overigens gesteld te worden dat de scenario-
doorrekeningen gebaseerd zijn op de gegevens en inschattingen die in en voor deze studie 
zijn verzameld. Dat geldt in het bijzonder voor de kwantitatieve inschattingen van de 
toekomstige zorgvraag, die in de scenario’s centraal staan. Deze en andere schattingen 
zijn met onzekerheden omgeven, hetgeen inherent is aan toekomstvoorspellingen. 
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6 Conclusie en beschouwing 
 
 
 
In de voorgaande hoofdstukken is antwoord gegeven op verschillende onderzoeksvragen, 
waarvan de uitkomsten gebruikt zijn voor een eerste capaciteitsraming van reumatologen 
in Nederland. Hieronder worden ten aanzien van de onderzoeksvragen de verschillende 
uitkomsten geïnterpreteerd. Deze analyse leidt uiteindelijk tot de conclusie van het onder-
zoek. 
 
 
Aanbod: het aantal beschikbare reumatologen in Nederland 
 
Ten aanzien van de aanbodkant van de arbeidsmarkt voor reumatologen zijn drie 
onderzoeksvragen geformuleerd over de huidige en toekomstige instroom, uitstroom en 
het werkproces. 
 
 Wat is de huidige instroom van werkzame personen binnen de reumatologie, qua 

aantal personen en leeftijd, hoe heeft dit zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe 
zal die instroom zich op langere termijn (tot 2027) gaan ontwikkelen? 

 
De huidige instroom in de opleiding is op dit moment is 18 per jaar. Daarvoor was de 
instroom per jaar lager. Zo waren er in 1994 nog maar 34 reumatologen in opleiding, in 
2009 zijn dit er volgens de MSRC 72. Dit betekent dat er ook steeds meer reumatologen 
in de beroepsgroep zijn ingestroomd en zullen instromen. Uit de enquête onder AIOS 
blijkt dat de komende vijf jaar er ongeveer 47 nieuwe reumatologen in zullen stromen. 
 
 Wat is de huidige uitstroom van werkzame personen binnen de reumatologie, qua 

aantal personen, leeftijd en uitstroombestemming, hoe heeft dit zich in de afgelopen 
jaren ontwikkeld en hoe zal de uitstroom zich op langere termijn (tot 2027) gaan 
ontwikkelen?  

 
Bijna alle reumatologen verwachten met 65 jaar te stoppen. Dit geldt voor zowel mannen 
als voor vrouwen. Wel is het zo dat ook een groot deel van de vrouwen aangeeft tot hun 
67ste verwachten door te werken. Dit is een opvallend resultaat omdat de gemiddelde 
leeftijd van vrouwelijke reumatologen ook lager is dan die van hun mannelijke collega’s. 
Op dit moment zijn er naar schatting 232 reumatologen werkzaam in Nederland. De 
komende vier jaar zullen 12% van deze 232 reumatologen uitstromen als gevolg van de 
verwachte uittredeleeftijd. Daarnaast is de inschatting dat de komende vijf jaar nog eens 
1% extra uitstroomt met andere redenen. 
 
 Hoe ziet het werkproces binnen de reumatologie eruit, zowel wat betreft de omvang 

van de werkweek (aantal fte, aantal uren per fte), als de invulling van de werkweek 
(tijdsbesteding, taakgebieden), hoe heeft dit zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en 
hoe zal dit zich op langere termijn (tot 2027) gaan ontwikkelen? 
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De huidig werkzame reumatoloog werkt gemiddeld 0,87 fte. Hierbij staat 1 fte voor 51 
uur. Alle werkzame reumatologen draaien hier bovenop structureel avond-, nacht- en 
weekenddiensten. Er bestaat onder de reumatologen dan ook de wens om gemiddeld 
minder uur per fte te werken. Ten opzichte van 1997 is de reumatoloog overigens wel 
minder fte gaan werken, en ook minder uren per week, conform de algemene trend tot 
arbeidstijdennormalisatie in Nederland en het artsenberoep. 
Kijkend naar de toekomst zal het gemiddeld aantal fte als gevolg van de instroom van 
steeds meer vrouwen in het beroep verder dalen. Het is onduidelijk of de wens tot minder 
werken ook verwezenlijkt zal worden in de komende jaren. Op dit moment is er in de 
raming voor gekozen om deze wens niet expliciet mee te nemen. Wanneer er wel 
realisering van de wens zou plaatsvinden, wordt het totaal aantal fte van reumatologen in 
Nederland kleiner. 
Reumatologen zijn in 2009, ten opzichte van 1997, iets minder tijd gaan besteden aan 
patiëntgebonden werkzaamheden en meer aan niet-patiëntgebonden werkzaamheden. Als 
het gaat om het inhoudelijke werk van de reumatoloog is het takenpakket vooral 
uitgebreid door technische, protocollaire en management-ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot echografie, biologicals en de bezetting van de polikliniek. 
 
Als gevolg van (1) een instroom in het beroep die de uitstroom netto steeds minder 
compenseert, (2) het toenemende aantal vrouwen, en (3) de vermindering van het aantal 
werkuren per fte per reumatoloog, zal in de toekomst het aanbod van reumatologen op de 
arbeidsmarkt dalen. 
 
 
Vraag: het aantal benodigde reumatologen in Nederland 
 
 Hoe ziet de huidige vraag naar reumatologische zorg eruit in termen van patiënten-

omvang en samenstelling (naar leeftijd en type verrichtingen), hoe heeft dit zich in de 
afgelopen jaren ontwikkeld en hoe zal dit zich op langere termijn (tot 2027) gaan 
ontwikkelen, rekening houdend met demografische, epidemiologische, vakinhoude-
lijke/technische, sociaal culturele en beleidsmatige ontwikkelingen? 

 
Het aantal patiëntcontacten bij de reumatologieafdelingen in Nederland is in de laatste 
drie jaar toegenomen. Ook de tijd per patiëntcontact voor wat betreft poliklinische 
(herhaal)consulten is in 2009 hoger dan in 1996. Dit heeft een aanzienlijke stijging van de 
zorgproductie veroorzaakt. Deze ontwikkeling kan onder andere verklaard worden door 
maatschappelijke processen zoals epidemiologie en vergrijzing, wat zorgt voor een 
toename van patiënten met reumatologische aandoeningen. Ook door innovaties, (meer) 
nieuwe behandelingen van reumatologische aandoeningen, en door kwaliteitsnormen is 
de tijd per patiënt toegenomen. De vraag naar reumatologische zorg zal ook de komende 
jaren toe te blijven nemen. Hoe dit zich precies zal ontwikkelen is moeilijk in één getal te 
kwantificeren. In de raming is daarom gekozen voor verschillende scenario’s in de toe-
name in de zorgvraag. 
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Aansluiting tussen aanbod en vraag 
 
 Wat is de aansluiting tussen vraag en aanbod op dit moment, hoe heeft deze zich in 

de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe zal de aansluiting zich op de langere termijn 
(tot 2027) gaan ontwikkelen, uitgaande van verschillende scenario’s omtrent vraag 
en aanbod, en welke gevolgen heeft dat voor de benodigde opleidingscapaciteit? 

 
Voor reumatologen waren er medio 2009 een naar verhouding groot aantal vacatures. 
Daarnaast konden we concluderen dat het totaal aantal fte aan werkzame reumatologen de 
komende jaren af zal nemen, terwijl de zorgvraag waarschijnlijk zal stijgen. Uit een eerste 
capaciteitsraming blijkt dan ook dat het aantal op te leiden reumatologen de komende 
jaren zal moeten toenemen om evenwicht op de arbeidsmarkt te realiseren. Het precieze 
aantal opleidingsplaatsen hangt af van een groot aantal parameters en met onzekerheden 
in de toekomst, waarvoor enkele scenario’s zijn opgesteld. Juist vanwege deze onzeker-
heden is het verstandig om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de 
gaten te houden, zodat er in de toekomst genoeg reumatologen zijn om de reumapatiënt in 
beweging te houden. 
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Bijlage I: Definities en afkortingen 
 
 
 
In de loop van dit rapport worden een aantal begrippen gebruikt, die hieronder gedefi-
nieerd worden. 
 
Poliklinische patiënt: iemand die zich voor een consult of behandeling aanmeldt, inclu-
sief patiënten die zich op de spoedeisende hulp aanbieden. 
Klinische patiënt: iemand die voor behandeling wordt opgenomen in de kliniek, met een 
ligduur van (in de regel) minstens 24 uur. 
Dagopname patiënt: iemand die voor behandeling wordt opgenomen, met een ligduur 
van (in de regel) maximaal 24 uur. 
 
In de loop van dit rapport worden verder nog de volgende afkortingen gebruikt: 
AIOS : Assistent In Opleiding tot Specialist 
CAO : Centrale Arbeids Overeenkomst 
CBS : Centraal Bureau voor de Statistiek 
FTE : Fulltime equivalent 
LMR : Landelijke Medische Registratie 
MSRC : Medisch Specialisten Registratie Commissie  
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Bijlage II: Vragenlijst Reumatologen 
 
 
 
 

     

Nederlands instituut   
voor onderzoek van de  
gezondheidszorg 
 
Otterstraat 118-124 
Postbus 1568 
3500 BN Utrecht 
Telefoon 030 2 729 700 
 
 
  
 
 
 

ONDERZOEK BEHOEFTERAMING 
REUMATOLOGEN 

 
Vragenlijst voor reumatologen 

 
 
 
 
 
 
Mei 2009 
 
 
 
Het respondentnummer op dit voorblad wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van de 
respons en daarmee voor het eventueel gericht kunnen rappelleren. Het voorblad zal 
vanwege de anonimiteit door het NIVEL worden verwijderd van de rest van de enquête. 
 
Met vragen over deze vragenlijst kunt u contact opnemen met: 
Sanneke Schepman (telefoon: 030 - 2729 858, e-mail: s.schepman@nivel.nl) van het 
NIVEL. 
 
Na invulling kunt u deze vragenlijst in bijgevoegde antwoordenveloppe retourneren naar 
het NIVEL. Indien u niet meer beschikt over de antwoordenveloppe, dan kunt u een 
ongefrankeerde enveloppe sturen naar:  
NIVEL, Code LvdV, Antwoordnummer 4026, 3500 VB UTRECHT. 
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PERSOONLIJKE GEGEVENS 
 
1. Wat is uw geboortejaar? 19........  
 
2. Wat is uw geslacht?     man       vrouw 
 
3. Wanneer heeft u de specialisatie reumatologie afgerond?     ........................... (mnd) 

19…../ 20….. 
 
4. Bent u gepromoveerd of gaat u (wellicht) promoveren? 
  Nee 
  Ja, ik ben reeds gepromoveerd en wel in 19 ..… / 20 ..… 
  Ja, ik ga promoveren en vermoedelijk in 20 ..… 
  Ja, ik ga wellicht promoveren 
 
5. Vanaf welk jaar/maand staat u als reumatoloog, internist of een ander specialisme 

geregistreerd, of heeft u geregistreerd gestaan in Nederland? En staat u daarnaast 
wellicht ook geregistreerd als reumatoloog in het buitenland? 

 
 Geregistreerd vanaf Geregistreerd tot 
 Maand Jaar Maand Jaar 
Reumatoloog …… …… …… …… 
Internist …… …… …… …… 
Anders, namelijk: 
…………….………….. 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

Reumatoloog in buitenland, namelijk: 
………………………… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
6. In welk land heeft u de opleiding tot reumatoloog gevolgd? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 
  Nederland 
  In het buitenland en wel in .............................................................. (land) 
 
7. Bent u op dit moment werkzaam in Nederland als reumatoloog? 
  Ja → door naar vraag 9
  Nee, want ik ben met (langdurig) verlof 
  Nee, want ik ben buiten Nederland werkzaam → door naar vraag 34
  Nee, want ik ben gestopt, c.q. heb geen baan of heb ander werk → door naar 

vraag 34
 
8. Wat voor soort langdurig verlof heeft u? 
  Studieverlof 
  Zwangerschapsverlof 
  Ziekteverlof 
  Anders, te weten ......................................................................................................  
 
 
Als u met verlof bent, wilt u dan doorgaan bij vraag  en wilt u dan deze en 
alle volgende vragen invullen voor de laatste periode dat u werkzaam was?

9
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VRAGEN OVER UW WERKZAAMHEDEN ALS REUMATOLOOG 
 
9. In wat voor type instelling(en) werkt u als reumatoloog? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 
 
 1e instelling: Eventuele 2e instelling: 
  Academisch ziekenhuis / UMC  Academisch ziekenhuis / UMC 
  Alg. ziekenhuis met opl. Reumatologie  Alg.ziekenhuis met opl. reumatologie 
  Alg. ziekenhuis zonder opl. Reumatologie  Alg. ziekenhuis zonder opl. 

reumatologie 
  Anders, nl.: …………………………  Anders, nl.: ………………………… 
 
10. Voor welk deel van een full-time equivalent (fte) bent u in totaal werkzaam als 

reumatoloog? (Indien u in meer instellingen werkzaam bent en/of meer soorten 
contracten of dienstverbanden heeft, dan graag de verschillende fte's bij elkaar 
optellen) 

 
 Totaal ........ fte (N.B.: een werkweek van 100% is 1,0 fte; 50% is 0,5 fte) 
 
11. Hoe is het totaal aantal fte die u werkt naar dienstverband opgebouwd? Geef 

hieronder aan voor hoeveel fte u thans werkzaam bent: 
  ....... fte, als vrijgevestigd reumatoloog 
  ....... fte, als reumatoloog in dienstverband  
  ....... fte, als waarnemend reumatoloog 
 
12. Heeft u momenteel als reumatoloog een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde 

tijd? (Wanneer u meerdere dienstverbanden heeft deze vraag beantwoorden voor uw 
grootste dienstverband) 

  N.v.t., ik heb geen dienstverband 
  Ja, ik heb een dienstverband voor onbepaalde tijd 
  Ja, ik heb een dienstverband voor bepaalde tijd 
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13. Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan de volgende activiteiten, exclusief 
diensten en eventuele nevenfuncties? (Indien u in meer instellingen werkzaam bent 
en/of meer soorten contracten of dienstverbanden heeft, dan graag de verschillende 
uren bij elkaar optellen. NB: werkzaamheden tijdens diensten worden later 
geïnventariseerd) 

 
 Gemiddeld 

aantal uur 
per  week 

Direct patiëntgebonden activiteiten …… 
- Poliklinische werkzaamheden (poliklinische consulten en verrichtingen) …… 
- Klinische werkzaamheden (opname, visite, klinische consulten en 

verrichtingen) 
…… 

- Dagbehandeling …… 
- Begeleiding patiënt/familie, voorlichting …… 
Indirect patiëntgebonden activiteiten …… 
- Intercollegiaal overleg, overleg met andere disciplines …… 
- Correspondentie over patiënten …… 
Niet-patiëntgebonden activiteiten …… 
- Onderwijs (incl. voorbereiding supervisie en begeleiding van AIOS en 

ANIOS) 
…… 

- Onderzoek (inclusief werkgroepen) …… 
- Literatuurstudie …… 
- Financiële administratie …… 
- Management (stafoverleg, bestuur e.d.) …… 
  
Totale gemiddelde werktijd, exclusief diensten en nevenfuncties …… 
 
14. Doet u doorgaans avond/nachtdiensten? 
  Nee, ik doe geen avond/nachtdiensten → door naar vraag 17
  Ja 
 
15. Hoe vaak in het afgelopen jaar had u avond/nachtdiensten? 
 

Ik had gemiddeld .....  avonden/nacht-diensten per jaar (N.B.: er zijn ± 260 door-de-
weekse-avond/nachten-diensten in een jaar, inclusief de vrijdagavonden) 

 
16. Kunt u aangeven hoeveel procent u van uw tijd u tijdens avond/nacht-diensten actief 

bent? 
 
 Ik was ........ gemiddeld % van de tijd per avond/nacht-dienst actief 
 
17. Doet u doorgaans weekenddiensten? 
  nee → door naar vraag 20
  ja 
 
18. Hoe vaak in het afgelopen jaar had u weekenddienst? 
 

Ik had gemiddeld ..... weekend-diensten per jaar (N.B.: er zijn ± 110 weekenddiensten 
in een jaar) 
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19. Kunt u aangeven hoeveel procent van uw tijd u tijdens weekend-diensten actief bent? 
 
 Ik was ........ gemiddeld % van de tijd per weekend-dienst actief 
 
20. Hoeveel congres-, vakantie- en ATV-dagen heeft u officieel per jaar? En hoeveel 

neemt u er daarvan per jaar op? 
 
 Congresdagen Vakantiedagen ATV-dagen 
Aantal dagen officieel per jaar …… …… …… 
Aantal dagen u per jaar opneemt …… …… …… 
 
21. Hoeveel tijd (in minuten) besteedt u zelf gemiddeld per patiënt aan de volgende type 

patiëntcontacten? (N.B. het gaat hierbij niet om patiënten die onder uw supervisie 
door assistenten worden gezien) 

 
 Aantal minuten per 

patiënt 
Eerste poliklinisch consult …… 
Herhaalconsult …… 
Verpleegdag …… 
Opname …… 
Intercollegiaal consult …… 
Medebehandeling …… 
Dagbehandeling …… 
MRI gemaakt t.b.v. de patiënt …… 
Echografie gemaakt t.b.v. de patiënt …… 
 
22. Hoeveel uur telefonisch spreekuur houdt u in totaal, in een gemiddelde werkweek? 
 
 Totaal ........ uur telefonisch spreekuur per week 
 
2
 

3. Hoeveel uur poliklinisch spreekuur houdt u in totaal, in een gemiddelde werkweek? 

 Totaal ........ uur poliklinisch spreekuur per week 
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24. Vindt u dat u voldoende tijd beschikbaar heeft voor de volgende aspecten van uw 
werk? 

 
 Mijn beschikbare tijd hiervoor is: 
 Veel te 

weinig 
Te 

weinig Voldoende Te 
veel 

Veel te 
veel 

Beschikbare tijd per patiënt      
Beschikbare tijd voor het werk in zijn 
algemeenheid (zoals opleiding, 
bijhouden vakliteratuur) 

     

Beschikbare tijd voor onderzoek      
Beschikbare tijd voor het leveren van 
kwalitatief goede zorg      

Beschikbare tijd voor privéleven      
 
25. Zijn er bepaalde taken die in de afgelopen 2 jaar (deels) uit uw takenpakket ver-

dwenen zijn dan wel waarmee uw takenpakket uitgebreid is? (NB. U kunt hieronder 
de patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken noemen en daarbij aangeven of 
deze in de afgelopen 2 jaar verdwenen of erbij gekomen zijn) 

 Nee, er zijn geen activiteiten die uit het takenpakket van mij als reumatoloog zijn 
verdwenen, noch zijn er taken die het takenpakket van mij als reumatoloog 
hebben uitgebreid 

 Ja, te weten: 
 
 Zijn verdwenen uit mijn 

takenpakket als reumatoloog
Zijn uitgebreid aan mijn 

takenpakket als reumatoloog
 Volledig Deels Deels Volledig 
Patiëntgebonden activiteiten     
…………………………………     
…………………………………     
…………………………………     
Niet-patiëntgebonden activiteiten     

…………………………………     
…………………………………     
…………………………………     
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26. Zijn er bepaalde taken van reumatologen die in de komende 2 jaar (deels) uit uw 
takenpakket gaan verdwijnen dan wel waarmee uw takenpakket uitgebreid gaat 
worden? (NB. U kunt hieronder de patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden taken 
noemen en daarbij aangeven of deze de komende 2 jaar zullen verdwijnen of erbij 
zullen komen) 

 Nee, er zijn geen activiteiten die uit het takenpakket van mij als reumataloog 
zullen verdwijnen, noch taken die takenpakket van mij als reumatoloog binnen 
onze afdeling zullen uitbreiden. 

 Ja, te weten: 
 
 Zullen verdwijnen uit het 

takenpakket van mij als 
reumatoloog 

Zullen uitgebreid worden 
aan het takenpakket van mij 

als reumatoloog 
 Volledig Deels Deels Volledig 
Patiëntgebonden activiteiten     
……………………………………     
……………………………………     
……………………………………     
Niet-patiëntgebonden activiteiten     

……………………………………     
……………………………………     
……………………………………     

 
 
WENSEN 
 
27. Als u de keuze zou hebben, hoeveel fte zou u dan het liefst feitelijk willen werken? U 

kunt hieronder deze wens uitdrukken in het aantal fte en het gemiddeld aantal uur per 
week, exclusief en inclusief diensten? 

 
 Mijn wens is ........ fte (N.B.: een werkweek van 100% is 1,0 fte; 50% is 0,5 fte) 
 Mijn wens is ........ uur gemiddeld per week exclusief diensten 
 Mijn wens is ........ uur gemiddeld per week inclusief actieve werktijd tijdens diensten 
 
28. Wat zijn de belangrijkste redenen voor uw wens minder uur per week te willen 

werken als reumatoloog? (Meer antwoorden mogelijk) 
  Niet van toepassing (ik nl. wil niet minder gaan werken) → door naar vraag 30
 
  Tijdsbesteding privé 

 Uittreden naar ander beroep/functie reumatologie gerelateerd 
 Uittreden naar ander beroep/functie niet reumatologie gerelateerd 
 Gezinssituatie 

  Werkdruk 
  Gezondheidsredenen 
  Anders, te weten ......................................................................................................  
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29. Acht u uw wens om minder te gaan werken haalbaar? En zo niet, wat is hiervoor de 
reden? 

  Ja → door naar vraag 30
  Nee: 
  Vanwege een te grote teruggang in het privé-inkomen 

 Vanwege een gebrek aan vervangers 
 Vanwege een te hoge werkdruk 
 Parttime werken is bij ons niet echt mogelijk 

  Anders, te weten ...............................................................................................  
 
30. Tot welke leeftijd verwacht u als reumatoloog werkzaam te zijn? En tot welke leeftijd 

wens u dit? 
 
 Ik verwacht werkzaam te zijn tot ......... jaar 
 Ik zou werkzaam willen zijn tot ……. jaar 
 
31. Wat zouden momenteel de belangrijkste redenen zijn om als reumatoloog definitief te 

stoppen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
  Bereiken van pensioengerechtigde leeftijd 

 Tijdsbesteding privé 
  Uittreden naar ander beroep/functie reumatologie gerelateerd 

 Uittreden naar ander beroep/functie niet reumatologie gerelateerd 
  Gezinssituatie 
  Werkdruk 
  Gezondheidsredenen 
  Anders, te weten ......................................................................................................  
 
32. Bent u eventueel van plan om als waarnemer te gaan werken, bijvoorbeeld als 

overgangsfase naar pensionering of aan het einde van uw carrière? En zo ja, vanaf 
welke leeftijd? 

  Nee 
  Ja, en wel vanaf ........ jaar 
  Weet niet 
 
33. Denkt u in de komende jaren als reumatoloog nog te veranderen van werklocatie? Zo 

ja, naar welke locatie en binnen hoeveel jaar? 
  Nee  
  Ja, ik zou graag van locatie wisselen binnen Nederland 

 Ja, ik zou graag van locatie wisselen buiten Nederland, binnen …….. jaar 
 Weet niet 

 
Einde vragenlijst, zie opmerking onder aan de laatste pagina 
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VRAGEN VOOR NIET WERKZAME REUMATOLOGEN 
 
34. Heeft u plannen om (weer) als reumatoloog binnen Nederland aan de slag te gaan? 

 Nee → einde vragenlijst 
 Ja 

  Weet niet 
 
35. Binnen hoeveel jaar en voor hoeveel fte/uur wilt u aan de slag gaan? 
 

Binnen  ........ jaar 
Bij voorkeur voor ........ fte (N.B.: een werkweek van 100% is 1,0 fte; 50% is 0,5 fte) 
Bij voorkeur voor ........ uur gemiddeld per week exclusief diensten 
Bij voorkeur voor ........ uur gemiddeld per week inclusief actieve werktijd tijdens 
diensten 

 
Ruimte voor eventuele op- of aanmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot zover deze vragenlijst. 
U kunt de vragenlijst in bijgevoegde antwoordenveloppe retourneren. Indien 

u niet meer beschikt over de antwoordenveloppe, dan kunt u een 
ongefrankeerde enveloppe sturen naar: 

NIVEL, Code LvdV, Antwoordnummer 4026, 3500 VB  UTRECHT. 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage III: Vragenlijst Reumatologen in opleiding 
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Bijlage IV: Vragenlijst Reumatologie afdelingen 
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