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 WETENSCHAPPELIJK
RAPPORT

a Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen – BS: 18/06/15 – tekstbijwerking tot 17/08/15 / Loi

1 INLEIDING

1.1 Context

De Planningscommissie Medisch Aanbod die door de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (FOD VGVVKL) werd opgericht, heeft als opdracht om de
behoeften aan gezondheidswerkers te analyseren en zo niet alleen het
benodigde aantal op te leiden professionals in de geneeskunde, de
tandheelkunde, de farmacie, de fysiotherapie, de verpleegkunde en de
verloskunde (vroedvrouwen) na te gaan, maar om dit ook voor de
ziekenverzorgers, de hulpverleners-ambulanciers, de verstrekkers van
klinische biologie die houder zijn van een wettelijk diploma van apotheker of
licentiaat in de chemische wetenschappen en de paramedische beroepen
(farmaceutisch-technisch assistent, diëtist, audioloog, audicien,
ergotherapeut, logopedist, orthopedist, bandagist, orthesemaker en
prothesemaker, medisch laboratorium technoloog, voetkundige, technoloog
medische beeldvorming) te bepalen1 De respectieve wettekst stelt daarbij
dat de raming van de toekomstige behoeften aan gezondheidswerkers
rekening dient te houden met de evolutie van de gezondheids- en
personeelsbehoeften voor de verstrekking van een kwalitatieve
zorgverlening alsook met de demografische en maatschappelijke
tendensena.

In het kader van de haar aldus toebedeelde taken ontwikkelde de
Planningscommissie Medisch Aanbod daarop een projectiemodel van het
type ‘stock and flow’2 op basis van een wiskundig model dat in de literatuur
beschreven3 wordt en verderop in dit rapport meer in detail aan bod zal
komen (zie punt 1.1). Deze 'stock and flow'-benadering berust op een
nauwgezette analyse van het aanbod aan zorgverleners en de diverse
stromen aan menselijke middelen op de arbeidsmarkt. Concreet wordt er
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitgaande stromen die alle
uittredende beoefenaars omvatten als gevolg van pensionering, overlijden,
inactiviteit of professionele heroriëntatie en anderzijds de inkomende

coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé –
MB: 18/06/15 – dernière mise à jour au 17/08/15
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stromen met alle professionals op de arbeidsmarkt die voornamelijk via
opleiding en immigratie in de sector stappen.

Het betreft hier een projectieoefening die de Planningscommissie Medisch
Aanbod overigens al - en soms zelfs meer dan een keer - gemaakt heeft
voor de evolutie van het aantal gezondheidswerkers in de volgende
vakgebieden: geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en
verpleegkunde. De vroedvrouwen gelden in die optiek dan ook als de
volgende beroepscategorie die nu het voorwerp zal uitmaken van een
raming van het benodigde aantal arbeidskrachten. Iets wat trouwens ook
dringend nagegaan moet worden als gevolg van de recente hervormingen
met betrekking tot de tenlasteneming van het postpartum in België met als
doel de verblijfsduur in het ziekenhuis na een natuurlijke bevalling zonder
complicaties te verkorten tot 3 dagen. Het zo snel mogelijk naar huis laten
gaan van moeder en pasgeboren kind doet de postnatale tenlasteneming
immers van ziekenhuis naar woonplaats verschuiven, terwijl er over de
impact van deze wijziging in de opvolging van de eerste dagen na de
bevalling op de behoefte aan menselijke middelen nog maar weinig bekend
is. De diverse proefprojecten die intussen door de ziekenhuizen gelanceerd
werden en waarbij verschillende modaliteiten met betrekking tot de
postnatale tenlasteneming onderzocht worden, zouden het echter mogelijk
moeten maken om deze vraag te beantwoorden.4

Het huidige rapport kadert in de voorbereidende werken van de
Planningscommissie met betrekking tot de vroedvrouwplanning in België en
beoogt drie doelstellingen: 1° het beschrijven van de planningsmodellen
voor de vroedvrouwen actief in België en de in 3 Europese landen
(Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) ontwikkelde en gebruikte
modellen; 2° het analyseren van de inkomende stromen aan verloskundigen
in België vanuit het onderwijs; en 3° het beschrijven van de praktijk van de
vroedvrouwen in België. Op basis van de informatie die dit rapport bevat,
zal de Planningscommissie Medisch Aanbod (hierna kortweg
Planningscommissie genoemd) in 2017 het kadaster van actieve
vroedvrouwen uitwerken en vervolgens de evolutie van het aanbod aan
vroedvrouwen analyseren.

1.2 Onderzoeksvragen

De gestelde onderzoeksvragen kunnen we over drie hoofdpijlers verdelen:

1° Welke planningstechnieken zijn van toepassing op vroedvrouwen?

In dit hoofdstuk worden de projectiemethoden beschreven, die op het vlak
van aanbodplanning in de verloskunde in België en door 3 andere Europese
landen (Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) gehanteerd
worden. Dat deze laatste drie landen hier weerhouden werden, komt omdat
ze een korter postpartumverblijf in het ziekenhuis kennen dan België. Hun
model van tenlasteneming werd overigens al beschreven in KCE-rapport nr.
232 over de organisatie van de zorg na een bevalling in België.5 Het
Belgische projectiemodel zal daarbij geanalyseerd worden aan de hand van
een SWOT-analyse op basis van de bestudeerde buitenlandse modellen.

2° Door welke voorschriften wordt de opleiding tot vroedvrouw in
België bepaald? Hoeveel studenten worden er jaarlijks tot vroedvrouw
opgeleid?

In dit hoofdstuk komen de Europese voorschriften met betrekking tot de
opleiding tot het beroep van vroedvrouw aan bod. Zo wordt onder meer de
omzetting van deze bepalingen door de Vlaamse en Franse Gemeenschap
onder de loep genomen en vergeleken met de maatregelen die in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden getroffen werden.

Verder werden er ook gegevens verzameld bij de gemeenschappen om het
volume aan in België opgeleide studenten te beschrijven op grond van
herkomst van hun middelbare diploma. Omdat voor sommigen de kans
bestaat dat ze naar hun land van herkomst terugkeren, geeft dit een
nauwkeuriger beeld van de mobiliteit van studenten dan wel het beeld dat
we ons anders ter zake zouden vormen louter op basis van het
nationaliteitscriterium.
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3° Waardoor wordt de verloskundepraktijk in België gekenmerkt?

De verloskundepraktijk wordt zowel beheerst door Europese bepalingen als
door de Belgische wetgeving. Wat dit punt betreft, wordt de situatie in ons
land vergeleken met de situatie in de landen die als benchmark gebruikt
worden in het kader van dit rapport. Zo werden er gegevens verzameld om
de praktijk in een ziekenhuisomgeving en in een ambulante context
(preventie, vroege kinderjaren, onderwijs) te beschrijven. En ook de
wettelijke bepalingen en de toepassing ervan in verband met het
loopbaaneinde worden hier geanalyseerd.

1.3 Definitie

De verloskundepraktijk wordt gedefinieerd als de “gespecialiseerde, op
kennis gebaseerde en empathische zorg voor zwangere vrouwen,
pasgeborenen en gezinnen tijdens de periode voor en tijdens de
zwangerschap, de geboorte, het postpartum en de eerste levensweken. De
belangrijkste kenmerken van dit zorgaanbod zijn niet alleen het
optimaliseren van de normale fysiologische, biologische, psychologische,
sociale en culturele processen van reproductie en het vroege leven, maar
ook het tijdig voorkomen en snel behandelen van verwikkelingen, overleg
met en doorverwijzing naar andere diensten, rekening houden met de
individuele omstandigheden van vrouwen en hun waarden en werken in
partnerschap met vrouwen, waarbij vrouwen ondersteund worden in het
versterken van hun eigen capaciteiten voor de zorg voor zichzelf en hun
gezinnen.”6

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) omschrijft vroedvrouwen als de
voornaamste beroepsgroep die de verloskunde uitoefent7 Met verloskunde
wordt in dit rapport de vroedvrouwpraktijk bedoeld.

1.4 Methoden

Voorliggende studie doet een beroep op een gemengde methodologie die
de analyse van administratieve databanken met de raadpleging van experts
en stakeholders en een beschrijvend overzicht van de wetenschappelijke
literatuur en wetteksten combineert.

Analyse van de administratieve databanken

Met het oog op het beschrijven van de activiteiten van vroedvrouwen in de
ziekenhuis setting, werden twee administratieve gegevensbronnen
geanalyseerd. De eerste administratieve gegevensbron levert gegevens via
de informatica toepassing FINHOSTA. Ze bevat boekhoudkundige en
statistische gegevens nodig om het Budget van Financiële Middelen te
bepalen voor de ziekenhuizen. Een tweede gegevensbron is deze van de
Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG). De MZG is een anoniem
registratiesysteem met administratieve, medische en verpleegkundige
gegevens, met als objectief het te voeren gezondheidsbeleid te
ondersteunen, de ziekenhuisfinanciering te berekenen en informatie aan de
ziekenhuizen terug te koppelen zodat ze zich kunnen situeren ten opzichte
van andere ziekenhuizen en hun interne politiek navenant kunnen
aanpassen.

De mogelijke bijdrage van deze twee gegevensbronnen is besproken in
bijlage. De beschrijving van ziekenhuisactiviteiten van vroedvrouwen is voor
dit rapport gebaseerd op de studie van het aantal fysieke beroepskrachten
en het aantal VTE voor vroedvrouwen geïdentificeerd via hun functiecode in
de MZG. De workforce is gemeten in VTE, equivalent aan 38 uren per week.
Gegevens van 2009 tot 2014 werden gebruikt. De gegevens van 2008 zijn
eveneens beschikbaar maar van onvoldoende kwaliteit en zodus niet
opgenomen in dit rapport.



KCE Report 278A Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen 13

Overzicht van de literatuur en de Belgische wetgeving

Om de rapporten of documenten te identificeren, die de projectiemodellen
voor human resources in verloskunde in België, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden beschrijven, werd er een niet-systematisch onderzoek
verricht van de grijze literatuur. Het onderzoek in kwestie raadpleegde
daartoe de websites van de officiële instanties die verantwoordelijk zijn voor
de planning op nationaal niveau. Diezelfde aanpak werd eveneens
gehanteerd om kort de verloskundepraktijk te beschrijven in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Met het oog op een verdere aanvulling van de aldus verzamelde gegevens
werden daarnaast ook verschillende stakeholders per e-mail bevraagd,
kwestie van de aangereikte informatie te kunnen valideren:

 voor Zweden ging het hierbij om: mevr. Mia Ahlberg, voorzitster van
Swedish Association of Midwives, mevr. Gunilla Hammarström,
Departement Studietoelating en -informatie, dhr. Hans Schwartz,
Zweedse Nationale Raad voor Volksgezondheid en Welzijn,
Departement Statistiek van de Nationale Planning, en Anders Viberg,
Studiedepartement van het Hoger Onderwijs;

 voor Nederland om: dhr. Ronald Batenburg, Programmaleider voor
NIVEL en auteur van het rapport over de vroedvrouwplanning in
Nederland8;

 en voor het Verenigd Koninkrijk om: Mr Moore Stuart, Briefing Manager
at Health Education England and Mme Beth Eastwood, Briefing Support
Officer.

Tot slot werd er voor de volgende thema's tevens onderzoek verricht naar
de ter zake in België van kracht zijnde wetgeving: de verloskundepraktijk in
België, de opleiding tot vroedvrouw en de beroepskrachtenplanning. En in
functie van het verantwoordelijke bevoegdheidsniveau werd bij dit alles tot
slot ook rekening gehouden met de nationale, de gewestelijke en de
Europese wetgeving.

2 PLANNING VAN DE MENSELIJKE
MIDDELEN

2.1 Inleiding
De planning van het aantal gezondheidswerkers heeft tot doel om voor een
evenwicht te zorgen tussen de vraag naar en het aanbod aan deze
beroepskrachten. Het gaat hierbij om een iteratief proces in drie stappen,
bestaande uit een evaluatie, een projectie en een planning van het
respectieve aanbod9 binnen een geografische eenheid. De in aanmerking
genomen geografische eenheden kunnen daarbij qua grootte erg
uiteenlopend blijken, gaande van het micro- (bv. een regio in een land) tot
het macroniveau (bv. een continent).

Het planningsproces zelf combineert zowel kwantitatieve als kwalitatieve
benaderingen. Zoals aangegeven bij Figuur 110 is de evaluatie van het
huidige aanbod echter louter gebaseerd op kwantitatieve gegevens, terwijl
er voor de projectie van het aanbod aan beroepskrachten zowel van
kwantitatieve als kwalitatieve informatie gebruikgemaakt wordt. In eerste
instantie gaat een projectie van het aanbod evenwel uit van een aantal
digitale gegevens als input. Daarna gebeurt de voorspelling voor de
parameters van het aanbod op basis van bepaalde hypothesen om een
aantal scenario's te kunnen uitwerken, die uit de combinatie van de
verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens voortvloeien. Het
projectiemodel van het aanbod zal ten slotte tot een raming van de
toekomstige vraag naar beroepskrachten leiden op grond van een algoritme
dat de potentiële overschotten en tekorten analyseert. Figuur 1 toont ons in
dat verband het benodigde minimum aan gegevens om een planning te
kunnen opmaken voor het aantal gezondheidswerkers. Voor het overige is
de planning zelf ook een beleidsmatige keuze die voortvloeit uit de
resultaten van het projectiemodel en maakt dat de beleidsmakers
maatregelen kunnen treffen op het vlak van opleiding, retentie of
pensionering van gezondheidswerkers.De iteratieve aard van het proces
brengt bepaalde onzekerheden met zich mee over de prognoses op lange
termijn en dat zowel voor het aanbod aan als voor de vraag naar
gezondheidswerkers. Voormelde prognoses zijn immers gebaseerd op een
aantal hypothesen die regelmatig herzien dienen te worden in het licht van
veranderde omstandigheden, de beschikbaarheid van nieuwe informatie en
de gevolgen van nieuwe beleidskeuzes of zorgverleningsprogramma's.11
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Figuur 1 – Elementen van het planningsproces

Bron: Aangepast schema van de Minimum Planning Data Requirements For Health Workforce Planning 10
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Tabel 1 – Lijst van benodigde gegevens voor de opmaak van een planning voor gezondheidswerkers

Aanbod Vraag

Categorie Arbeidskrachten Opleiding Pensioen Immigratie Emigratie Populatie Zorgconsumptie

Kenmerken

Beroep x x x x x

Leeftijd x x x x x x x

Aantal personen x x x x x x x

VTE x

Geografische eenheid x x x x x x x

Specialisatie (in voorkomend
geval)

x x x x x

Land van het basisdiploma x x x x x

Geslacht x

Bron: Minimum Planning Data Requirements For Health Workforce Planning10
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2.2 Planning van de menselijke middelen voor de
vroedvrouwen in België

Beginselen van de gezondheidswerkerplanning in België

De gezondheidswerkerplanning in België berust op een proces dat
meerdere actoren laat interveniëren. Zo werd binnen de FOD VGVVKL de
Planningscommissie Medisch Aanbod (hierna kortweg Planningscommissie
genoemd) opgericht, die in haar missie ondersteund wordt door de
Planningscel. Deze laatste staat in voor het beheer van het kadaster van
zorgverleners en voor het opstellen van vooruitzichten door middel van een
projectiemodel voor het aanbod aan gezondheidswerkers, gebaseerd op
geobserveerde historische tendensen. De resultaten van het werk van de
Planningscel worden besproken binnen de Planningscommissie die een
aantal scenario's uitwerkt voor de waarschijnlijke evolutie van de
parameters van het model zowel qua organisatie (bv. verdeling van de
bevoegdheden, evolutie van de organisatie en de werktijd, enz.) als qua
zorgverstrekking (bv. evolutie van de technologieën, opkomst van nieuwe

diagnose- en behandelingstechnieken, enz.). Voor de samenstelling van de
Planningscommissie verwijzen wij u graag naar Tabel 2. De samenstelling
van voormelde werkgroepen varieert in functie van de beroepen en wordt
bepaald door de Planningscommissie.

Op basis van de resultaten van het werk dat door de werkgroepen verricht
wordt, stelt de Planningscommissie de Minister bevoegd voor
Volksgezondheid ofwel maatregelen tot stimulering van opleiding ofwel
contingenteringsmaatregelen en hiermee gepaard gaande quota voor. Het
advies van de Planningscommissie is niet bindend en het komt aan de
Minister bevoegd voor Volksgezondheid toe om de maatregelen te treffen
die hij nodig acht en eventueel dienovereenkomstig ad hoc quota vast te
leggen. De Planningscommissie boog zich in die optiek in het verleden al
over de volgende beroepen: artsen, tandartsen, verplegers en
fysiotherapeuten. Voor artsen en tandartsen leidde dit tot het instellen van
contingenteringsmaatregelen. De contingentering van fysiotherapeuten
werd in 2013 dan weer opgeschort.

Tabel 2 – Samenstelling van de Planningscommissie

Vertegenwoordigers van de respectieve instanties en de ziekteverzekering Vertegenwoordigers van de gezondheidswerkers

Universitaire instellingen van de Vlaamse Gemeenschap Beroepsorganisaties van de huisartsen

Universitaire instellingen van de Franse Gemeenschap Beroepsorganisaties van de specialisten

Vlaamse Gemeenschap Beroepsorganisaties van de tandartsen

Franse Gemeenschap Beroepsorganisaties van de fysiotherapeuten

Duitstalige Gemeenschap Beroepsorganisaties van de verplegers

Intermutualistisch College Beroepsorganisaties van de logopedisten

RIZIV Beroepsorganisaties van de vroedvrouwen

Minister van Sociale Zaken

Minister van Volksgezondheid
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Projectiemodel voor het aanbod aan vroedvrouwen in België

Het projectiemodel voor het aanbod aan vroedvrouwen stoelt op de
structuur van het sinds 2015 ontwikkelde model voor artsen. Het wordt
beschreven bij Figuur 2. Tabel 3 toont ons de definitie van de verschillende
inbegrepen variabelen. Dit projectiemodel maakt gebruik van de gegevens
van verschillende informatiebronnen:

 Het PlanCAD.

Het PlanCAD is de naam die gegeven werd aan de gegevenskoppeling
van de federale databank van de beoefenaars van de
gezondheidszorgberoepen (kadaster) met de gegevens van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (Kruispuntbank
van de sociale zekerheid) en de ziekteverzekering invaliditeit (RIZIV).
De gegevens van het kadaster beschrijven de eigenschappen van de
personen die het recht hebben een erkend gezondheidszorgberoep uit
te oefenen (identificatie, nationaliteit en academisch parcours), terwijl
op basis van de gegevens van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en
Sociale Bescherming alsook het RIZIV de effectieve positie op de
arbeidsmarkt van de erkende beoefenaars van een
gezondheidszorgberoep bepaald kan worden;12

 De gemeenschappen voor wat het onderwijs betreft;

 Bepaalde demografische gegevens van de Belgische populatie (aantal
personen, structuur van de bevolking, overlevingscijfers) afkomstig van
het Federaal Planbureau en de FOD Economie;

 Gegevens over zorgconsumptie per leeftijdscategorie, geslacht en
taalrol, afkomstig van het RIZIV en het Intermutualistisch Agentschap
(IMA).

Het projectiemodel zorgt voor een raming van de dichtheid aan
gezondheidswerkers aangepast voor de relatieve consumptie van de
bevolking (zie Figuur 2). In het basisscenario worden de projecties
opgesteld vertrekkende van ongewijzigd beleid en ongewijzigde
omstandigheden (de continuïteitsveronderstelling). In de alternatieve
scenario’s houden de projecties rekening met andere hypothetische
evoluties, zoals bijvoorbeeld een overdracht van taken tussen de
beroepen onderling of een vermindering van werktijd, gewenst door de
jonge generaties op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en vrije
tijd. Deze alternatieve scenario’s worden uitgewerkt in overleg met de
leden van de werkgroep, rekening houdende met hun ervaring op het
terrein. Over het algemeen worden twee alternatieve scenario’s
geschetst: een scenario “hoge dichtheid” dat leidt tot een dichtheid van
zorgverleners die hoger is dan in het basisscenario en een scenario
“lage dichtheid” met tegenovergestelde effect. Voor om het even welk
type scenario wordt de toekomstige evolutie van de geraamde en
gecorrigeerde dichtheid vergeleken met de huidige gecorrigeerde
dichtheid. De resultaten worden besproken binnen de werkgroepen en
dienen als basis voor adviezen opgesteld door de
Planificatiecommissie.



18 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

Figuur 2 – Projectiemodel voor het aanbod aan vroedvrouwen in België

Bron: Planningscel – FOD VGVVKL
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Tabel 3 – Beschrijving van de parameters van het projectiemodel voor het aanbod aan vroedvrouwen in België
Parameter Omschrijving

Pop18-Bel 18-jarige populatie in België

Inscription rate Inschrijvingspercentage in het eerste jaar: verhouding tussen het aantal inschrijvingen in het eerste jaar en de 18-jarige populatie
in België

Year-1 Bel Aantal ingeschreven “eerste generatie” studenten dat zijn diploma middelbaar onderwijs in België behaalde in functie van de
taalrol in het jaar t

De “eerste generatie” studenten zijn studenten die nooit eerder zijn ingeschreven in het hoger onderwijs, in België of het buitenland

Year1-NonBel Aantal ingeschreven “eerste generatie” studenten dat zijn diploma middelbaar onderwijs buiten België behaalde in functie van de
taalrol van de opleidingsinstelling in het jaar t

De “eerste generatie” studenten zijn studenten die nooit eerder zijn ingeschreven in het hoger onderwijs, in België of het buitenland

Succes rate (Bel) Slaagpercentage bij de kandidaten die hun diploma middelbaar onderwijs in België behaalden in functie van hun taalrol

Dit percentage is het aantal gediplomeerden ten opzichte van het aantal ingeschreven “eerste generatie” studenten 3 of 4 jaar
eerder, afhankelijk van beschouwde Gemeenschap

Succes rate (NonBel) Slaagpercentage bij de kandidaten die hun diploma middelbaar onderwijs buiten België behaalden in functie van de taalrol van
de opleidingsinstelling

DIP-Base-Bel Aantal diploma's dat er voor de opleiding in België uitgereikt wordt in functie van de taalrol in het jaar t+3 (Vlaamse Gemeenschap)
of t+4 (Franse Gemeenschap)

Registration rate Registratiepercentage in het Kadaster (erkennings- en visumaanvragen, zie punt 4.1.2) in functie van de taalrol in het jaar t+3
(Vlaamse Gemeenschap) of t+4 (Franse Gemeenschap)

Registration Cadastre Aantal personen dat het recht heeft om een erkend gezondheidszorgberoep uit te oefenen en dat in het kadaster opgenomen
werd in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol in het jaar t+3 (Vlaamse Gemeenschap) of t+4 (Franse
Gemeenschap)

Bel/NonBel proportion rate Verhouding tussen Belgen en niet-Belgen in functie van de taalrol

Male/Female proportion rate Verhouding tussen mannen en vrouwen in functie van de taalrol

Inflow Belgian diplomas Aan Belgische gediplomeerden toe te schrijven instroom in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol in het
jaar t+3 (Vlaamse Gemeenschap) of t+4 (Franse Gemeenschap)

Inflow professionals NonBel Aan buitenlandse gediplomeerden toe te schrijven instroom in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol
van de gastgemeenschap in het jaar t+3 (Vlaamse Gemeenschap) of t+4 (Franse Gemeenschap)

Total Inflow Totale instroom in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol van de gastgemeenschap in het jaar t+3
(Vlaamse Gemeenschap) of t+4 (Franse Gemeenschap)

Existing Stock Voorraad aan gezondheidswerkers in het jaar t in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Survival rate Overlevingspercentage in functie van de leeftijd, het geslacht en de taalrol
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Stock year+5 Voorraad aan gezondheidswerkers in het jaar t+5 in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Participation & sector repartition rate Participatiegraad in functie van de activiteitssector (gezondheidssector tegenover andere sectoren) en binnen de
gezondheidssector in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Inactive individuals Aantal inactieve personen

Individuals in Workforce Aantal actieve personen in functie van de activiteitssector, de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Activity rate Activiteitsgraad in functie van de activiteitssector, de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

FTE in Workforce Aantal voltijdse equivalenten van het aanbod in functie van de nationaliteit, de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Belgian Population Belgische bevolking per leeftijd, geslacht en taalrol

Crude densities Dichtheid aan gezondheidswerkers

Consumption rate Consumptiepercentage in functie van de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Weighted Population Populatie gecorrigeerd voor de zorgconsumptie gemeten in uitgaven ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in functie
van de leeftijd, het geslacht en de taalrol

Weighted densities Dichtheid aan gezondheidswerkers gewogen voor de gecorrigeerde consumptie per leeftijd, geslacht en taalrol

Bron: Planningscel – FOD VGVVKL
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2.3 Planning van de menselijke middelen voor de
vroedvrouwen in Europa

In een voorgaand KCE-rapport over de organisatie van de zorgverlening na
een bevalling,5 werden er drie Europese landen als referentie gebruikt
omwille van onder meer een korter verblijf in het ziekenhuis dan in België
en dat voor een vergelijkbare populatie qua vruchtbaarheid, gemiddelde
moederschapsleeftijd op het moment van de bevalling en de gemiddelde
moederschapsleeftijd op het moment van de bevalling van het eerste kind
(zie Tabel 4). Bovendien wordt de postnatale zorg in deze landen op
uiteenlopende manieren georganiseerd. Bijgevolg werden deze landen
weerhouden om een internationale vergelijking te kunnen maken. Concreet
hebben we het dan over Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Hoewel de demografische en vruchtbaarheidskarakteristieken relatief dicht
bij elkaar liggen in voormelde landen, is toch ook een goed inzicht vereist in
de wijze waarop de verloskundepraktijk in deze landen georganiseerd is.
Het betreft hier een noodzakelijke voorwaarde voor een goed begrip van de
onderliggende hypothesen van de projectiemodellen voor het aanbod aan
werkkrachten en voor een mogelijke vertaling van deze hypothesen naar
een Belgisch model.

Tabel 4 – Europese gegevens inzake moederschap

België Nederland Verenigd Koninkrijk Zweden EU 28

Aantal vrouwen op vruchtbare leeftijd(a) 2 521 451 3 788 003 14 995 942 2 142 771 115 491 068

Vruchtbaarheidscijfer(b) 1.74 1.71 1.81 1.88 1.58

Gemiddelde leeftijd bij de bevalling (in jaren) 30.2 31.0 30.0 30.9 30.3

Gemiddelde leeftijd bij het eerste kind (in jaren) 28.5 29.4 28.3 29.1 28.7

Noot: (a) Met vrouwen op vruchtbare leeftijd wordt gedoeld op de populatie vrouwen tussen 15 en 49 jaar oud (b) Gegevens 2014; Bronnen: Eurostat (2014)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do en http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do )
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Nederland

Over het algemeen bestaat de benadering van het projectiemodel voor
vroedvrouwen in Nederland uit het evalueren van het thans beschikbare
aanbod aan en de huidige vraag naar werkkrachten (zie Figuur 3).8 Op basis
van deze evaluatie wordt dan het aantal VTE berekend om te bepalen of er
sprake is van een evenwicht, een potentieel tekort of een eventueel
overschot.

Het beschikbare aanbod en de behoeften aan personeel worden geraamd
op basis van variabelen die een impact hebben op het aanbod aan en de
vraag naar arbeidskrachten. De variabelen die het aanbod beïnvloeden, zijn
de instroom aan werkkrachten op de arbeidsmarkt, hun bijdragevermogen
(in VTE) en de uitstroom op de arbeidsmarkt (vertrek met pensioen). De
variabelen die de vraag beïnvloeden, zijn de evolutie van het aantal
patiënten, de evolutie van de prevalentie van de pathologie of het
gezondheidsprobleem waarvoor een tussenkomst van de onderzochte
gezondheidswerkers vereist is, de demografische ontwikkelingen, de
ontwikkelingen die geen verband houden met de demografie en de variaties
op het vlak van efficiëntie en taakdelegatie.

De opleidingsbehoeften worden daarbij berekend met het oog op het
bereiken van een evenwicht tussen het beschikbare aanbod en de
behoeften aan personeel over een tijdspanne van 10 à 15 jaar. De
onzekerheden over de variabelen worden besproken met de experts tijdens
interviews en workshops.

De variabelen langs de aanbodzijde bestaan uit:

 totaal aantal actieve vroedvrouwen per sector (op basis van de
verplichte registraties (zie hierboven));

 vertaling van het aantal actieve werkkrachten in een aanbod dat
gemeten wordt in VTE vroedvrouwen (volgens de gegevens van het
register (1 vroedvrouw = 0,78 VTE));

 de aan opleiding en immigratie te wijten instroom. De aan opleiding te
wijten instroom wordt berekend op basis van bepaalde quota (220 per
jaar) die aangepast worden in het licht van het slaagpercentage (0.64);

 de uitstroom met inbegrip van de personen die met pensioen gaan en
die vroegtijdig een einde maken aan hun loopbaan (16% elke 5 jaar);

De variabelen langs de vraagkant luiden als volgt:

 evaluatie van mogelijk overschot en tekort op basis van een analyse
van de wachtlijsten en vacatures;

 demografische tendensen op grond van de geboorteverwachtingen;

 epidemiologische tendensen (bv. prevalentie van suikerziekte,
zwaarlijvigheid, psychologische problemen, ...);

 socioculturele tendensen (bv. toename van de behoeften aan advies
tijdens de zwangerschap, stijging van de behoeften aan screening of
pijnverlichtingstechnieken, ...);

 technische ontwikkelingen om tegemoet te komen aan de toenemende
behoeften aan beeldvorming, tests, epidurale verdovingen en
informatie.

De variabelen op delegatievlak luiden ten slotte als volgt:

 delegatie van de taken van verloskundigen, verloskundigen in opleiding
en huisartsen aan vroedvrouwen in functie van de evolutie van de
wetgeving;

 substitutie van de taken tussen vroedvrouwen van de eerste en de
tweede lijn.

Op basis van deze variabelen worden verschillende scenario's uitgewerkt
en besproken met de belangrijkste stakeholders.
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Figuur 3 – Schema van het projectiemodel toegepast op de vroedvrouwen in Nederland 8
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Verenigd Koninkrijk

Algemeen planningsschema

Terwijl België een schema uitwerkte voor de modellering van het aanbod
aan werkkrachten, ging het Verenigd Koninkrijk veel verder door de
ontwikkeling van een compleet planningsmodel dat 4 fasen omvat:13

 Prospectieve analyse (horizon scanning)

Bij deze fase worden de uitdagingen en mogelijke opportuniteiten onder
de loep genomen en wordt er ook gekeken naar de toekomstige
ontwikkelingen die de planning van het aanbod zouden kunnen
beïnvloeden. De analyse in kwestie omvat een onderzoek van de
technologische, economische, ecologische, beleidsmatige, sociale en
ethische invloeden op de toekomstige evolutie van het aantal
werkkrachten.

 Generatie van scenario's

Aangezien het onmogelijk is om de toekomst op lange termijn precies
te voorspellen, moeten er meerdere scenario's uitgewerkt worden om
de waaier aan evolutiemogelijkheden voor aanbod en vraag af te
dekken. Daartoe wordt er gebruikgemaakt van een Delphi-proces.
Eenmaal dat gebeurd is, worden deze scenario's ook regelmatig
geëvalueerd.

 Modellering van het aanbod aan werkkrachten

De modellering van het aanbod aan gezondheidswerkers heeft tot doel
om een prognose te formuleren met betrekking tot aanbod en vraag op
basis van de scenario's die in de vorige fase uitgewerkt werden.
Vervolgens worden er aanvullende scenario's uitgedacht om de
verschillende beleidsmatige opties te evalueren, die voor een evenwicht
tussen aanbod en vraag kunnen zorgen.

 Beleidsmatige analyse

De beleidsmatige analyse is een proces waarmee nagegaan kan
worden, welke de sterkste planningsbeslissingen zijn in het licht van
een onzekere toekomst. Dit is de laatste planningsfase en vereist een
kritische analyse van de informatie en een prioritering van de opties
voor de beleidsmakers op lokaal of nationaal niveau.

Analyse van de risico's en kansen

De Universiteit van Manchester kreeg de opdracht om de risico's en kansen
voor het aanbod aan vroedvrouwen in 2011 te evalueren.14 De voornaamste
risico's bleken daarbij verband te houden met de behoeften aan
gezondheidswerkers, de veroudering van de werkkrachten en het almaar
complexer worden van de situaties en sociale behoeften waarmee
vroedvrouwen geconfronteerd worden. Het optimaliseren van de
vaardigheden- of 'skill mix' werd daarentegen als heuse opportuniteit voor
de vroedvrouwen geïdentificeerd.

 Behoeften aan Gezondheidswerkers

De personeelsbehoeften worden berekend op basis van de
aanbevelingen inzake goede praktijken van NICE en de aanbevelingen
van het Royal College of Midwives waarbij een ratio van 28 geboortes
voor 1 VTE vroedvrouw aangeprezen wordt voor geboorten in het
ziekenhuis en een ratio van 35 voor 1 VTE voor thuisgeboorten, naast
5% aanvullend gespecialiseerd personeel. Op grond hiervan werd er in
2010 vastgesteld dat er een tekort aan vroedvrouwen was. En hoewel
er natuurlijk geografische verschillen bestaan, werd dit tekort ook
bevestigd door de analyse van de vacatures en het onderzoek naar het
aantal gepresteerde overuren op het werk. Bovendien is het
bijdragevermogen aan het aanbod de laatste 10 jaar afgenomen. Zo is
het percentage vroedvrouwen dat voltijds werkt van 52,9% (2000) naar
43,4% (2010) gezakt. Verder dient daarbij nog opgemerkt dat een
aanzienlijk deel van de vroedvrouwen de eigen loopbaan in de eerste 5
jaar van hun intrede op de arbeidsmarkt vroegtijdig onderbreekt.
Eenmaal deze eerste 5 jaar verstreken zijn, blijven vroedvrouwen
echter doorgaans hun beroepsactiviteit uitoefenen tot aan hun
pensioen.
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 Vergrijzing van de actieve vroedvrouwen

Volgens de Nursing and Midwifery Council zal 40 à 45% van de
vroedvrouwen in de loop van de komende 10 jaar de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarnaast is meer dan 2/3 van
de vroedvrouwen ook ouder dan 40 en is een kwart van het huidige
aanbod ouder dan 50. En wat het allemaal des te zorgwekkender
maakt, is dat de meeste vroedvrouwen die voor de opleiding van
nieuwe vroedvrouwen instaan, eveneens ouder zijn en dichtbij hun
pensioen staan.

 Complexiteit van de situaties en de sociale behoeften

Doordat levensstijlgerelateerde ziektes zoals obesitas almaar vaker
voorkomen, zullen vroedvrouwen zich vaker geconfronteerd zien met
gevallen die uitgebreidere klinische competenties vergen. Deze
complexere gevallen vereisen een meer tijdrovende tenlasteneming als
gevolg van de moeilijkheid om een technische handeling zoals het
nemen van echografieën tot een goed einde te brengen (moeilijkheid
om de foetus te zien, gebruik van aangepast materiaal). Ook de
intellectuele verstrekkingen in verband met advies over gewichtsbeheer
en zwangerschapsdiabetes komen almaar vaker voor en vragen steeds
meer tijd.

Daarnaast zijn er nog andere factoren die bepaalde situaties verder
verzwaren, zoals de toename van het aantal oudere of erg jonge
moeders (adolescenten), drugsgebruik, mentale gezondheids-
problemen, de taalbarrière en comorbiteiten zoals suikerziekte,
nieraandoeningen, hartkwalen en vruchtbaarheidsproblemen. En tot
slot mag evenmin de tijd onderschat worden, die nodig is voor het in
goede banen leiden van de gesprekken met de toekomstige moeders,
de kwetsbare gezinnen en de omgang met problematische sociale
gevallen.

b Een doula begeleidt en ondersteunt een barende vrouw en haar omgeving
doorheen de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode. Haar

 Optimalisering van de vaardighedenmix

De piste van de optimalisering van de vaardighedenmix maakt het
mogelijk om voor een gepaste rolverdeling te zorgen tussen de
verschillende zorgverstrekkers (verloskundigen, huisartsen,
gezondheidsbezoekers) en de niet-medische entourage (doula's b,
'maternity support workers'). Een denkpiste beoogt daarbij een
harmonisering en versterking van de rol en de opleiding van
kraamhelpsters ('maternity support workers').

Modellering van het aanbod aan werkkrachten

Het Centre of Workforce Intelligence ontwikkelde een projectiemodel voor
vroedvrouwen.15 Sinds maart 2016 worden de functies van dit adviesorgaan
verzekerd door het Department of Health and Health Education England.
Volgens het hierboven beschreven schema worden de gegevens van de
vroedvrouwregisters gebruikt in het kader van projectiemodellen voor
aanbod en vraag op basis van een aantal scenario's. Aan de hand van deze
scenario's kunnen er dan werkhypothesen geformuleerd worden, waarvan
de aannemelijkheid en de kans dat ze zich in de toekomst zullen voltrekken,
beoordeeld worden door stakeholders.

De projectie van het aanbod is gebaseerd op de registratiegegevens van de
Nursing and Midwifery Council in verband met de door de NHS
tewerkgestelde vroedvrouwen en de vroedvrouwen die elders werken.
Uitgaande van een aantal hypothesen worden er verschillende scenario's
(laag scenario, basisscenario, hoog scenario) uitgewerkt in verband met:

 de duur van de opleiding (traject I versus traject II);

 de planning, de erkenning en de opvolging van de aangeboden
gezondheidsdiensten die een evaluatie van de gezondheidsbehoeften
van de bevolking vereisen, alsook de uitwerking van klinische paden en
het voeren van contractonderhandelingen met de zorgverleners, terwijl
tegelijkertijd de kwaliteit van de verstrekte zorgen geëvalueerd wordt;

begeleiding is niet-medisch van aard en vervangt geenszins de opvolging
door de gezondheidswerkers die door de (toekomstige) ouders uitgekozen
werden.
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 het studentenverloop;

 het registratiepercentage in de registers van de Nursing and Midwifery
Council na het behalen van het diploma. Dit diploma weerspiegelt het
aandeel vroedvrouwen dat voor een andere carrière kiest;

 de internationale werving;

 de ratio VTE/personeelsbestand (0,81 VTE/1 vroedvrouw);

 de personen die met pensioen gaan;

 de andere in- en uitstromen (vroegtijdige stopzetting of hervatting van
de loopbaan na een onderbreking).

De projectie van de vraag houdt daarbij rekening met de volgende
elementen, verdeeld over drie scenarioniveaus (basistrend, lage trend en
hoge trend):

 de demografie (verwacht geboortecijfer);

 de verdeling van de competenties (vaardighedenmix) tussen
vroedvrouwen, kraamhelpsters ('midwifery support workers') en
gezondheidszorgassistenten ('healthcare assistants');

 de toekomstige activiteit op basis van de prospectieve analyse (horizon
scanning);

 de productiviteit;

 het gevoerde beleid (met uitzondering van de competentieverdeling);

 de financiële factoren die een impact hebben op de verloskunde.

Aanvullend op dit nationale planningsmodel voor vroedvrouwen moedigen
het Centre for Workforce Intelligence16 en NICE17 voorts ook de planning op
lokaal niveau aan door ter zake tools en literatuur ter beschikking te stellen.
De planning op lokaal niveau is dan ook van cruciaal belang om het
nationaal model van inhoud te kunnen voorzien door het aanreiken van de
nodige gegevens vanop het terrein voor de formulering van bepaalde
hypothesen met het oog op de uitwerking van de respectieve scenario's. Zo
schuift het Centre for Workforce Intelligence om te beginnen een hulpmiddel
naar voren voor het analyseren van de menselijke middelen langs het hele
traject van de moederschapsgerelateerde zorgverlening. Deze voor
zorgverstrekkers bestemde tool maakt gebruik van Excel, is gratis
beschikbaar en is gebaseerd op een aanpak die nader toegelicht wordt in
Figuur 4.
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Figuur 4 – Structuur van de lokale planningstool die in het Verenigd Koninkrijk gehanteerd wordt 16

 De analyse van de huidige en toekomstige situatie ('Current & future
landscape') helpt duidelijk te maken, hoe het gevoerde gezondheidsbeleid
het aanbod aan gezondheidswerkers zal beïnvloeden.

 Het onderzoek naar de omkadering van het zorgverleningstraject ('Scope
care pathway') identificeert de diensten die verstrekt moeten worden bij elk
dergelijk traject.

 Het in kaart brengen van het zorgverleningstraject ('Map the care pathway')
maakt duidelijk wie nu precies wat doet doorheen het traject.

 De analyse van het huidige aanbod aan gezondheidswerkers ('Understand
current workforce') zorgt voor een beter begrip van de diverse rollen die er
in de zorgverstrekking en de organisatie van de zorgverlening over het hele
traject vervuld worden, waaronder de vaardigheden en de kennis van de
huidige werkkrachten en de manier waarop zij ingezet worden in het kader
van de diverse activiteiten.

 De identificatie van de belemmeringen ('Identify pathway blockages') op
datzelfde traject heeft tot doel om de obstakels te identificeren, die het gevolg
zijn van personeelsinefficiëntie. Vervolgens moeten deze belemmeringen
onderzocht worden en moet er informatie over de geïdentificeerde
knelpunten verzameld worden.

 Het in kaart brengen van de competenties ('Conduct skills mapping') heeft
tot doel om een overzicht te krijgen van de competenties die nodig zijn voor
het verzekeren van de activiteiten in de zones waar er hierboven
belemmeringen ontdekt werden, om na te gaan of de benodigde
competenties op dit moment beschikbaar zijn in het actuele aanbod aan
gezondheidswerkers en om te bepalen of de beschikbare competenties de
belemmeringen in kwestie kunnen wegnemen.

 De analyse van het aanbod aan werkkrachten ('Conduct workforce
analysis') bestaat erin om alle informatie te verzamelen, die bij de vorige
fasen aangereikt werd.

 Door de zorgverleningstrajecten te hertekenen ('Redesign Care pathway'),
zullen er kansen geïdentificeerd kunnen worden voor een verbetering van
datzelfde traject.

Op de website van het Centre for Workforce Intelligence
https://www.hee.nhs.uk/our-work/developing-our-workforce/maternity-care-
pathways vindt u aanbevelingen en voorbeelden voor de praktische
implementatie van dit hulpmiddel.
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Verder werkte NICE een praktiikgids uit om voor een toereikend bestand
aan verloskundig personeel te zorgen, van preconceptie over prenatale en
intra-partum zorgverlening tot postnatale zorgverstrekking.17 De
geboortegerelateerde infrastructuren omvatten de woonplaats, de
ambulante praktijken, de dageenheden, de obstetrische eenheden en de
door vroedvrouwen gerunde eenheden (binnen of buiten de ziekenhuizen).
De gids richt zich tot de beheerders van deze moederschapsgerelateerde
infrastructuren (gezondheidsraden, ziekenhuisbeheerders,
verantwoordelijken van zorgeenheden, gezondheidswerkers en
ambtenaren)17 en op grond van de beschikbare wetenschappelijke bewijzen
identificeert de gids de indicatoren die gebruikt zouden moeten worden voor
de verstrekking van de informatie met betrekking tot de kwaliteit van de

zorgverlening (zie Figuur 5).



KCE Report 278A Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen 29

Figuur 5 – Samenvatting van de voornaamste elementen van de NICE-richtlijn voor een adequaat bestand aan vroedvrouwen en hun onderlinge
betrekkingen.17

Bron: Aangepast schema van http://www.nice.org.uk/guidance/NG4/documents/safe-midwifery-staffing-for-maternity-settings-final-scope 2

Beheersfactoren
 Teambeheer op

kraamafdeling
 Kraamzorgmodel
 Toezicht

Moederlijke en neonatale uitkomsten
 Ernstige vermijdbare incidenten
 Toediening van verloskundige zorg
 Gerapporteerde feedback
 Andere

Organisatorische factoren
 Managementstructuur en benaderingen, organisatiecultuur, beleid en procedures
 Benaderingen voor het bepalen van personeelsbehoeften

Moederlijke en neonatale
factoren
 Aantal zwangeren of

vrouwen in barensnood
 Risicofactoren moeder
 Neonatale noden
 Zwangerschapsstadium

(prenataal, intrapartum,
postpartum)

Omgevingsfactoren
 Locale omgeving en

demografie
 Geboorteplaats

Personeelsfactoren
 Verloskundige skill mix
 Beschikbaarheid van

andere zorgverleners en
hun zorgverlening

 Andere diensten

Vereiste verloskundige personeelsbezetting op individuele afdelingen



30 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

Zweden

Sinds 2001 wordt door het nationaal statistisch planningsdepartement
(Zweedse nationale raad voor volksgezondheid en welzijn) een
projectiemodel van het type 'stock and flow' (Figuur 6) gebruikt voor de
beroepen vroedvrouw, huisarts, arts-specialist, verpleger, gespecialiseerde
verpleger, tandarts en tandartsassistent. In de nabije toekomst zullen daar
nog de beroepen psycholoog, apotheker, fysiotherapeut en ergotherapeut
aan toegevoegd worden. Figuur 6 toont de verschillende stromen die in
aanmerking genomen worden bij de projectie van het aanbod aan
vroedvrouwen. De inkomende stromen omvatten de vroedvrouwen die
zopas hun diploma behaalden, de toestroom aan beroepskrachten via
immigratie, de nieuw aangeworven werknemers en de personen die van
beroepskeuze veranderden en voor een baan in de gezondheidszorg
opteerden. De uitgaande stromen omvatten daarentegen de uitstroom uit de
sector door emigratie, overlijden en sterfte alsook de werkzoekenden en de
personen die van beroepskeuze veranderden en voor een baan buiten de
gezondheidszorg kozen. Het aantal actieve werkkrachten dat in de
gezondheidssector aan de slag is, wordt bepaald op basis van de
beschikbare gegevens, terwijl de aan opleiding te wijten instroom en de aan
pensionering en overlijden te wijten uitstroom geraamd worden op basis van
historische tendensen. Bovenop deze in- en uitstroom aan
gezondheidswerkers komen dan nog de bewegingen op de arbeidsmarkt
zelf, zoals de netto migratiestromen en de projecties voor de
werkgelegenheid buiten de gezondheidssector en het werkloosheidscijfer.
Tot slot wordt de vraag naar beroepskrachten geanalyseerd op basis van
enquêtes.

Zo is er een eerste enquête die jaarlijks afgenomen wordt bij de 21
provincies om de eventuele waargenomen en voor de komende 6 maanden
verwachte scheeftrekkingen tussen het aanbod aan en de vraag naar
gezondheidswerkers in kaart te brengen. Een tweede enquête wordt
enerzijds afgenomen bij een selectie van private werkgevers en anderzijds
bij de werkgevers uit de publieke sector en de beroepsverenigingen om een
beeld te krijgen van het aantal beroepskrachten dat het jaar voordien
aangeworven werd en het aantal geplande aanwervingen voor het volgende
jaar. Het evenwicht tussen aanbod en vraag is daarbij gebaseerd op de
projectieramingen van het aanbod en de resultaten van de enquêtes over
de vraag naar beroepskrachten en de overheid wordt aansluitend op de
hoogte gebracht van de resultaten met betrekking tot dit evenwicht.
Wanneer dan blijkt dat er een tekort verwacht wordt, zijn er verschillende
strategieën mogelijk: internationale aanwerving, sterkere inzet op opleiding,
aanpassing van de vaardighedenmix of reorganisatie van het zorgsysteem.
Wordt uit deze opties voor een sterkere inzet op opleiding gekozen, dan
verhoogt de hoge raad voor hoger onderwijs de toelagen aan de
opleidingscentra, zodat zij een groter aantal gezondheidswerkers kunnen
opleiden. Bij de bepaling van het te financieren aantal studenten wordt in die
optiek ook rekening gehouden met hypothesen die verband houden met
studiekeuze (aantrekkingspercentage), slaagpercentage en de resultaten
van het model dat door het nationaal statistisch planningsdepartement
(Zweedse nationale raad voor volksgezondheid en welzijn) gebruikt wordt.
Dit alles neemt echter niet weg dat de beslissing over het aantal
vroedvrouwstudenten dat aan de opleiding mag beginnen, bij de
opleidingscentra berust. Deze opleidingsinstellingen leggen het aantal
inschrijvingen voor het eerste jaar dan ook vast op basis van het aantal
studenten dat de opleiding al volgt, de menselijke en materiële middelen (bv.
lokalen) waar ze zelf over beschikken en - zij het wel in mindere mate - de
eisen van de arbeidsmarkt.
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In 2013 waren er 11.241 beroepskrachten opgenomen in de 'vroedvrouwen'-
databank van de National Planning Support. Daarvan bleek 64% (ofwel
7.195 vroedvrouwen) actief in de gezondheidszorgsector. De overige
vroedvrouwen werkten buiten de gezondheidszorgsector (7%), waren
werkloos (37%), waren met pensioen (22%) of beschikten niet over een
identificatienummer (2%). Deze cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 1995-
2013 en worden ook als uitgangspunt voor de aanbodprojecties gebruikt.
De netto migratiestroom die in het model is opgenomen, is daarbij gelijk aan
het gemiddelde van de migratiestromen die tussen 1996 en 2013
waargenomen werden en de jaarlijkse netto migratiestroom wordt berekend
als het verschil tussen het aantal geïmmigreerde en het aantal
geëmigreerde gezondheidswerkers. Bij wijze van voorbeeld bleek in 2013
3% van de vroedvrouwen die actief waren in de gezondheidszorgsector, hun
diploma in het buitenland behaald te hebben (2% daarvan in Europa en 1%
buiten Europa). Van de Europese vroedvrouwen bleek 40% afkomstig van
Finland. Voor 2013 bedroeg de netto migratiestroom 0,1%. Voor de
resultaten van het projectiemodel verwijzen wij u ten slotte graag naar
Figuur 7.

Figuur 6 – Zweeds ‘stock and flow’-projectiemodel
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Figuur 7 – Resultaten van de projectie van het aantal vroedvrouwen in Zweden tot in 2025

Bron: National Planning Support
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2.4 SWOT-analyse van het projectiemodel voor het aanbod
aan vroedvrouwen in België

Inleiding

De “planning van gezondheidswerkers” verwijst naar het proces dat aanbod
en vraag van zorg bestudeert om zodoende de nood aan
gezondheidswerkers te bepalen. Het “projectiemodel” voor het aanbod aan
gezondheidswerkers is een wiskundig model om de evolutie in aanbod aan
gezondheidswerkers te bestuderen op basis van verschillende scenario’s.

In dit hoofdstuk worden het model van de Planningscel voor de projectie van
het aantal beroepskrachten en de implementatie ervan in het kader van de
gezondheidswerkerplanning besproken, waarbij er een bijzondere aandacht
besteed zal worden aan de specificiteiten van het beroep van vroedvrouw.
Sommige behandelde aspecten zullen dus ook voor andere beroepen van
toepassing kunnen zijn.

Methode

De SWOT-techniek ('Strengths' – sterktes, 'Weaknesses' – zwaktes,
'Opportunities' – kansen en 'Threats' – bedreigingen) is een
analysemethode die ons inzicht verschaft in de manier waarop een
organisatie haar strategische doelstellingen kan verwezenlijken. Een
dergelijke SWOT-analyse resulteert in een confrontatiematrix die de interne
karakteristieken met de karakteristieken van de externe omgeving vergelijkt.
Bij de evaluatie van de interne karakteristieken worden zowel de
beschikbare (sterktes) als de ontbrekende middelen en competenties
(zwaktes) geïdentificeerd. De beoordeling van de externe omgeving spitst
zich daarentegen toe op elementen buiten de eigen organisatie om, die een
positieve (opportuniteiten) of negatieve (bedreigingen) invloed op haar
kunnen hebben.

In de context van het huidige rapport zullen de variabelen van het
projectiemodel voor de beroepskrachten en de implementatie van het model
in het kader van de gezondheidswerkerplanning op deze manier
geïdentificeerd en vergeleken worden met die welke in de bestudeerde
buitenlandse modellen gebruikt worden. Ook de externe factoren die een
invloed hebben op de resultaten van het model, zullen daarbij aan bod
komen.

Resultaten

Tabel 4 toont ons het resultaat van de SWOT-analyse van het Belgische
model voor de projectie van het aantal werkkrachten en de implementatie
ervan bij de gezondheidswerkerplanning. Deze analyse beperkt zich echter
wel tot een vergelijking met de buitenlandse modellen. De matrix in kwestie
zou nog verder verrijkt kunnen worden door het raadplegen van
stakeholders en experts op het vlak van projectiemodellering voor
gezondheidswerkers maar dit kon niet meer gerealiseerd worden binnen het
opzet van het huidige rapport. De resultaten van de matrix kunnen dus als
uitgangspunt dienen voor een ruimere raadpleging op planningsvlak.
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Tabel 5 – SWOT-matrix van het Belgische planningsmodel

'Strengths' - sterktes 'Weaknesses' - zwaktes

 Identificatie van de gediplomeerden met uitoefenrecht en actieve
beroepskrachten ('stock')

 Stroomvariabelen waarmee rekening gehouden wordt in het 'stock
and flow'-model voor de aanbodprojectie (opleiding, immigratie,
mobiliteit op de arbeidsmarkt…)

 Bepaling van het aanbod aan gesalarieerde beroepskrachten in en
buiten de gezondheidssector

 Validatie van de werkhypothesen en scenario’s gebruikt in het
projectiemodel door werkgroepen

 Gebruik van betrouwbare gegevens afkomstig uit verschillende
bronnen (gekoppelde administratieve gegevensbronnen)

 Projectie van het aantal gediplomeerden op basis van aantrekkings-
en slaagpercentages (weinig betrouwbaar)

 Bepaling van het aanbod aan beroepskrachten in de sector van de
vrije beroepen

 Definitie en bepaling van de vraag op basis van zorguitgaven
 Bij toekomstprojecties wordt het huidig aanbod aan beroepskrachten

als adequaat beschouwd
 Analyse van extra parameters die mogelijks aan het projectiemodel

kunnen toegevoegd worden, in functie van beschikbaarheid van
gegevens om ze te kwantificeren

 Mate van precisie van de beschikbare gegevens die gebruikt worden
in het model

 Gebruikte methodologie voor de ontwikkeling van scenario’s (weinig
gestructureerde consultatie van stakeholders)

 Geen simultane planning van de verschillende gezondheidsberoepen
die baat kunnen hebben bij een taakdelegering (monodisciplinaire
planning)

'Opportunities' - opportuniteiten 'Threats' - bedreigingen

 Overheveling van bevoegdheden naar de gefedereerde entiteiten als
gevolg van de zesde staatshervorming die de mogelijkheid opent
voor bijkomende gegevensinzameling

 Mogelijkheden vdie de PlanCAD gegevens bieden voor de
ontwikkeling van scenario’s

 Gegevens van de proefprojecten gelanceerd in het kader van de
hervorming van het ziekenhuislandschap en de
ziekenhuisfinanciering (bv. de verschuiving van de
postpartumopvolging van ziekenhuis naar thuis)

 Versnippering van de planningsbevoegdheden over de verschillende
overheidsniveaus (federaal en communautair)

 Tegenstrijdigheid tussen de wens tot regulering van het aanbod aan
beroepskrachten en de vrije beroepsuitoefening (vrijheid van vestiging
voor gezondheidsberoepen, vrijheid van de patiënt om zich te richten
tot een algemeen arts of specialist)

 Tegenstrijdigheid tussen de wens tot regulering van het aanbod aan
beroepskrachten en de Europese mobiliteit van studenten en
beroepskrachten

 Beperkte analyse van de impact die beleidsmaatregelen op vlak van
gezondheidszorg en sociale zaken kunnen hebben op de planning
van beroepskrachten
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2.4.3.1 Sterktes

Identificatie van de gediplomeerden met uitoefenrecht en actieve
beroepskrachten ('stock')

Door de ontwikkeling van het Kadaster beschikken we vandaag over een
goed overzicht van de personen die in België hun beroep mogen uitoefenen.
Door de in PlanCAD gerealiseerde koppeling kunnen de 'personen die het
recht hebben om een gezondheidszorgberoep uit te oefenen' en die in het
kadaster opgenomen zijn, vertaald worden naar 'gezondheidswerkers die
op de arbeidsmarkt actief zijn' en dat hetzij in loondienst (RSZ), hetzij als
zelfstandige (RIZIV).

Stroomvariabelen waarmee rekening gehouden wordt in het 'stock and
flow'-model voor de aanbodprojectie (opleiding, immigratie, mobiliteit
op de arbeidsmarkt…)

Voor de aanbodprojectie wordt er gebruikgemaakt van een 'stock and flow'-
model.2 Door de historische tendensen te bestuderen, kunnen we de in- en
uitgaande stromen evalueren op basis van eerdere waarnemingen. De
variabelen die daarbij in aanmerking genomen worden, worden beschreven
in Tabel 3.

De inkomende stromen kunnen we onderverdelen in twee soorten: de
instroom via opleiding en de instroom door migratie van studenten en
beroepskrachten. Deze immigratiestromen kunnen erg precies onderzocht
worden, zoals ook gebeurde in het kader van het PlanCAD Artsen 2004-
201218. Hierbij maakte de Planningscel een onderscheid tussen twee types
van mobiliteit: de studentenmobiliteit en de beroepsmobiliteit. De
studentenmobiliteit had betrekking op buitenlandse studenten die in België
een opleiding kwamen volgen om het basisdiploma geneeskunde te
behalen, terwijl de beroepsmobiliteit verband hield met personen die een
gedeeltelijke (basisdiploma) of volledige opleiding (basisdiploma met
specialisatie) in het buitenland genoten hadden en zich vervolgens in België
kwamen vestigen. De personen die onder de studentenmobiliteit
ressorteerden, waren in dit opzicht opgenomen in de respectieve quota.
Voor de personen waarop de beroepsmobiliteit doelde, was dat niet het
geval. 9% van de geneeskundequota in de Frans Gemeenschap bleek zo

ingenomen te zijn door kandidaten uit de studentenmobiliteit tegenover 4%
in Vlaanderen. De beroepsmobiliteit werd daarentegen gemeten aan de
hand van het aantal erkenningen van beroepskrachten die hun basisdiploma
buiten België behaalden. Zo bleek in 2013 in de Vlaamse Gemeenschap het
percentage erkenningen als huisarts toegekend aan deze beroepskrachten
minder dan 5% te bedragen tegenover 25,5% voor het percentage
erkenningen als specialist. In de Franse Gemeenschap bedroeg het
percentage erkenningen als huisarts toegekend aan beroepskrachten die
hun basisdiploma buiten België behaalde, 42% in 2012. Voor het
percentage erkenningen als specialist was dat 43,1% in 2013. Een
dergelijke analyse zou dus ook voor de vroedvrouwen verricht moeten
worden ter ondersteuning van de uitwerking van alternatieve scenario's door
de werkgroepen.

Bepaling van het aanbod aan gesalarieerde beroepskrachten in en
buiten de gezondheidssector

Dankzij de koppeling met de PlanCAD-gegevens kan op een robuste manier
het aantal VTE gemeten worden, dat in de loondienstsector werkt. Daarbij
kunnen we een onderscheid maken tussen de gezondheidsgerelateerde en
de niet-gezondheidsgerelateerde activiteitsdomeinen. Verder kan met het
PlanCAD ook de centrale zetel van de werkgever bepaald worden, die als
indicator voor de plaats van tewerkstelling gebruikt wordt.

Gebruik van werkgroepen voor de validatie van de werkhypothesen en
scenario’s gebruikt in het projectiemodel

Voor elk beroep dat het voorwerp uitmaakt van een planningsoefening richt
de Planningscel een werkgroep op met diverse actoren uit de
gezondheidszorg. Deze werkgroepen hebben tot taak om de verschillende
werkhypothesen te valideren, waarop het projectiemodel berust. Dat neemt
echter niet weg dat een meer gestructureerde aanpak van de raadpleging
van stakeholders tot een diepgaandere 'horizon scanning'-oefening zou
leiden (zie hoofdstuk 5). Een dergelijke oefening zou feitenmateriaal uit de
literatuur, alsook objectieve gegevens moeten opleveren die nuttig kunnen
zijn voor de afwegingen gemaakt in de werkgroepen tijdens het uittekenen
van alternatieve scenario’s in het kader van het projectiemodel voor
gezondheidswerkers.
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Gebruik van betrouwbare gegevens afkomstig uit verschillende
bronnen (administratieve gegevensbronnen)

De gegevens die door het projectiemodel voor het aanbod aan werkkrachten
gebruikt worden, zijn afkomstig van een koppeling van informatie die binnen
PlanCAD verricht wordt (zie punt 1.1.1.). Door het combineren van deze
informatie die van verschillende administraties afkomstig is, kan er namelijk
een erg gedetailleerde en betrouwbare beschrijving gegeven worden van de
demografische, curriculaire en professionele karakteristieken van de
beroepskrachten.

2.4.3.2 Zwakten

Projectie van het aantal gediplomeerden op basis van aantrekkings- en
slaagpercentages (weinig betrouwbaar)

 De projectie van aantal gediplomeerden

In tegenstelling tot andere parameters steunt de projectie van het aantal
gediplomeerden niet op een analyse van historische tendensen van de
parameter zelf. Het aantal toekomstige gediplomeerden wordt berekend op
basis van de volgende formule:

ATG (aantal toekomstig gediplomeerden) = [(Pop18 x AP) x SPb] + (Snb x
SPnb)

waarbij

Pop18 : Belgische populatie 18 jarigen

AP : Aantrekkingspercentage voor de betreffende studies binnen de
Belgische populatie van 18 jarigen

SPb : Slaagpercentage voor de “eerste generatie” studenten (voor de eerste
keer ingeschreven voor een cyclus van hogere studies)

Snb : Aantal “eerste generatie” studenten die hun middelbaar diploma in het
buitenland behaalden

SPnb : Slaagpercentage voor de “eerste generatie” studenten die hun
middelbaar diploma in het buitenland behaalden

Deze berekening heeft een aantal beperkingen:

a. Het aantrekkingspercentage van de studies in de populatie 18-jarigen in
België en het begrip “eerste generatie” studenten

Het aantrekkingspercentage van de studies wordt bepaald door de
verhouding “eerste generatie” studenten ten opzichte van de populatie 18-
jarigen in België. De “eerste generatie” studenten zijn de studenten die nooit
eerder ingeschreven waren in het hoger onderwijs, noch in België, noch in
het buitenland. Dit aantrekkingspercentage dekt slechts een deel van het
aantal studenten dat een studie in vroedkunde wenst aan te vatten. Naast
de aantrekking binnen de “eerste generatie” studenten, zou namelijk ook de
aantrekking bij de “tweede generatie” studenten dienen geëvalueerd te
worden. Naast de studenten vroedkunde die niet genoeg kredietpunten
behaalden in het eerste jaar, bevat deze groep “tweede generatie”
studenten immers ook studenten die reeds een ander diploma behaalden
(bv. een diploma verpleegkunde) of studenten die een andere studiekeuze
maakten vooraleer ze de opleiding vroedkunde aanvingen.

In termen van planning kan het begrip “eerste generatie” studenten nuttig
zijn bv. om de aantrekkelijkheid van de studies vroedkunde binnen de
toekomstige “eerste generatie” studenten te stimuleren om snel te reageren
op een dreigend tekort aan gezondheidswerkers op de arbeidsmarkt. De
notie “eerste generatie” studenten is echter minder nuttig om het aantal
studenten te evalueren dat zich voor de eerste keer engageert in een
opleiding vroedkunde.

b. De berekening van het slaagpercentage

Het slaagpercentage is de verhouding tussen het aantal gediplomeerden en
het aantal “eerste generatie” studenten 3 of 4 jaar eerder, in functie van de
beschouwde Gemeenschap. In de teller worden zowel eerste als tweede
generatie studenten gerekend, terwijl de noemer slechts eerste generatie
studenten bevat. Het gebruik van de notie “diplomeringspercentage” lijkt dan
ook beter aangewezen (zie sectie 1.1.1.1).
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c. Het begrip “slaagpercentage”

Het slaagpercentage wordt berekend op basis van de duur van de opleiding
vroedkunde in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Sedert de
Bolognaverklaring en de oprichting van de Europese ruimte voor het hoger
onderwijs in 2010, heeft het begrip “academiejaar” echter plaatsgemaakt
voor het aantal “studiepunten” volgens het ECTS (European Credit Transfert
and Accumulation System). Een diploma wordt toegekend wanneer de
studiepunten behaald werden binnen een periode van minimaal 3 of 4 jaar,
in functie van Gemeenschap. Een opleidingstraject dat zonder tegenspoed
wordt afgelegd kan echter toch meer dan 3 of 4 jaar duren, wat het begrip
slaagpercentage bijgevolg complex maakt. Dit probleem zou kunnen
omzeild worden door het aantal gediplomeerden te projecteren op basis van
historische tendensen.

Tenslotte leidt de combinatie van onnauwkeurigheden in de inschatting van
de aantrekkelijkheid van studies enerzijds en de slaagkansen anderzijds,
mogelijk tot een groot betrouwbaarheidsinterval voor de inschatting van het
aantal gediplomeerden. Dit probleem zou kunnen worden ontweken door
het aantal toekomstig gediplomeerden te projecteren op basis van
historische tendensen van het jaarlijks aantal gediplomeerden.

 De projectie van “voorraad” aan gezondheidszorgbeoefenaars

Het projectiemodel voor het aanbod aan gezondheidswerkers werkt op een
transversale manier, d.w.z. dat de gebruikte beginvoorraad ('stock') een
momentopname op tijdstip t vormt, waarop globale percentages voor de
inactiviteit en activiteit buiten de gezondheidssector toegepast worden. Een
longitudinale opvolging van de beroepskrachten zou het daarentegen
mogelijk maken om de bestanddelen van deze globale percentages nader
te bestuderen en op die manier de loopbaan van gezondheidswerkers
(instap, uitstap, activiteitsvermindering …) in kaart te brengen en, zo nodig,
beleidsopties te overwegen die het verloop tegen gaan.

Het globale inactiviteitspercentage laat immers bv. niet toe om de
fenomenen met betrekking tot de beroepsemigratie te identificeren, d.w.z.
het gehele of gedeeltelijke vertrek van beroepskrachten naar het buitenland.
Met gedeeltelijk vertrek wordt hier dan verwezen naar gezondheidswerkers
die een grensoverschrijdende activiteit uitoefenen en hun werktijd tussen

België en een ander land verdelen. Al naargelang het beoogde beroep kan
het om een belangrijker of minder belangrijk fenomeen gaan. Op dit moment
bestaat er echter geen enkele kwantificatie ter zake en is er ook maar heel
weinig informatie beschikbaar over de emigrerende beroepskrachten. De
gegevensverzameling hiervoor zou zich kunnen baseren op de aangifte van
beroepsinkomsten in het buitenland of op een verklaring van de betreffende
zorgverleners.

De activiteitsgraad buiten de gezondheidssector laat ons anderzijds
evenmin toe om veranderingen van beroepskeuze en eventuele terugkeer
naar de gezondheidssector te analyseren. Nochtans zou een
karakterisering van deze fenomenen de eventuele noodzaak kunnen
aantonen van de invoering van andere beleidsmaatregelen op
planningsvlak dan louter het controleren van het aantal instromende
beroepskrachten, bijv. met het doel beroepsoefenaars te weerhouden in de
curatieve praktijk.

Bepaling van het aanbod aan beroepskrachten (de “workforce”) in de
sector van de vrije beroepen

Sommige beroepen, zoals dat van verpleegster en vroedvrouw, worden
hoofdzakelijk uitgeoefend in een ziekenhuisomgeving, in loondienst, in
tegenstelling tot de geneeskunde waar de beroepskrachten quasi allemaal
per verstrekking vergoed worden, ongeacht de plaats waar ze hun werk
doen.

Bij gebrek aan een andere indicator voor de activiteit die per verstrekking
vergoed wordt, wordt het aanbod aan werkkrachten berekend op basis van
de bedragen die door de ziekteverzekering aan de zorgverstrekkers
uitgekeerd worden voor de verstrekkingen die zij verricht hebben. De lijst
van deze verstrekkingen en tarieven zijn opgenomen in de nomenclatuur
van de geneeskundige verstrekkingen. Het gebruik van deze nomenclatuur
als instrument om het aanbod aan gezondheidswerkers te bepalen, houdt
echter meerdere risico's in:
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1. Het bedrag dat voor de respectieve verstrekkingen wordt toegekend,
staat niet in verhouding tot de tijd die nodig is om de verstrekking in
kwestie te verrichten en de prijs van de verstrekkingen staat evenmin
in verhouding tot de werkbelasting die ermee gepaard gaat, maar vloeit
voort uit onderhandelingen tussen de diverse belanghebbende partijen
binnen de ziekteverzekering. In de tarieven zijn er grosso modo twee
types honoraria te onderscheiden: de “zuivere” honoraria, die de
intellectuele en technische “arbeid” van een zorgverlener vergoeden,
en “globale” honoraria die niet enkel de medische prestatie op zich
vergoeden maar eveneens de functioneringskosten verbonden aan de
geboden zorg. Aangezien de monetaire waarde van de
nomenclatuurnummers wordt omgerekend naar voltijdse equivalenten
(VTE), wordt voor zorgverleners die voornamelijk globale honoraria
genereren ten onrechte een groter aantal VTE berekend dan voor
zorgverleners die misschien evenveel uren werken maar louter
“zuivere” honoraria genereren.3

2. De organisatie van zorg en de lokale context zorgen ervoor dat meer of
minder honoraria gegenereerd worden, ondanks een zelfde werktijd.
Bepaalde zorgverleners doen beroep op een administratieve of
logistieke hulp en kunnen zo meer van hun tijd in zorg investeren (en
honoraria genereren) dan een collega die zonder hulp werkt. Ondanks
een gelijke tijdsinvestering, zal het aantal berekende VTE hoger liggen
voor de zorgverlener met hulp dan voor deze zonder hulp.

3. De berekening van de workforce baseert zich louter op de som van de
terugbetaling van de vergoede prestaties in het kader van de Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering. Alle prestaties die daarbuiten of niet vergoed
worden, worden niet in rekening genomen voor de berekening van de
workforce. Voor sommige beroepen leidt dit tot een onderschatting van
de workforce.

4. De beschrijving van de verstrekkingen is soms vaag en slaat op een
waaier aan activiteiten die een erg uiteenlopende werkbelasting vergen.
Voor door gynaecologen uitgevoerde verlossingen is er zo bijv de code
423010 'Normale of ingewikkelde verlossing inclusief het honorarium
voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door
de geneesheren, specialisten voor anesthesie ', waarbij meteen
duidelijk is dat de werkbelasting die met deze code gepaard gaat, sterk
kan verschillen. Een eutocie zal immers niet even lang duren als een
dystocie en ook de pariteit van de barende vrouw, de antecedenten (bv.
keizersnede) en de gezondheidssituatie van het kind dat geboren moet
worden, zullen een impact hebben op de benodigde tijdsinvestering
voor de bevalling.

Rekening houdende met deze beperkingen, wordt de workforce in het
projectiemodel daarom berekend in “relatieve” VTE’s. Dit laat toe het niveau
van activiteit te vergelijken volgens leeftijdscategorie of geslacht. Men
veronderstelt daarbij dat de hoger beschreven beperkingen evenredig
verdeeld zijn over geslacht en de verschillende leeftijdsgroepen van de
beroepsbeoefenaars.

Om de tarieven van voormelde nomenclatuur als activiteitsmeter te kunnen
gebruiken, moet diezelfde nomenclatuur dan ook helemaal herzien worden,
zodanig dat enerzijds de - soms verouderde - beschrijving van de
handelingen afgestemd is op de realiteit van de activiteit in de praktijk en dat
anderzijds het tarief afgestemd is op de effectieve werkbelasting, zoals ook
bepleit wordt door KCE-rapport nr. 229.19 Verder zijn er nog andere
denkpistes mogelijk om het aanbod aan arbeidskrachten in de sector van
de vrije beroepen te evalueren, zoals het jaarlijks inzamelen van informatie
ter zake bij de respectieve beoefenaars van de beroepen in kwestie. Er
zouden dan wel maatregelen geïmplementeerd moeten worden, die
aanzetten tot registratie, zoals het koppelen van een dergelijke registratie
aan het behoud van het RIZIV-nummer van de gezondheidswerkers
(terugbetaling van de verstrekking aan de patiënt door ziekteverzekering) of
aan het lidmaatschap van de respectieve Orde voor de beroepen die een
dergelijke orde hebben (recht tot beroepsuitoefening).
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Definitie en bepaling van de vraag op basis van zorguitgaven

Het concept 'zorgbehoefte' is eigen aan het idee van een
gezondheidsdienst. Door deze behoeften te erkennen, kan de maatschappij
zich organiseren om hieraan tegemoet te komen door met name een
efficiënt gezondheidssysteem te introduceren, dat voor een kwalitatieve
zorgverlening kan zorgen.

De vraag naar zorgverlening onderscheidt zich van de economische vraag
door het feit dat er normaal gezien geen link bestaat tussen de vraag naar
diensten en het vermogen om voor deze diensten te betalen. De vraag naar
gezondheidszorgen kan gedefinieerd worden door gebruik te maken van de
taxonomie van Bradshaw met betrekking tot sociale behoeften, waarbij er
een onderscheid gemaakt wordt tussen:20

 Normatieve behoeften

Normatieve behoeften zijn de behoeften die door experts of
wetenschappelijke genootschappen bepaald worden en die met
precieze situaties overeenstemmen. De behoeften van een patiënt die
aan een specifieke pathologie lijdt, kunnen bepaald worden aan de
hand van richtlijnen of door drempelwaarden van tests die door experts
uitgewerkt werden.

 Ervaren behoeften

Ervaren behoeften worden bepaald door de perceptie die de leden van
een samenleving van de behoeften in kwestie hebben. Deze ervaren
behoeften kunnen daarbij overeenstemmen met reële behoeften
waaraan het systeem tegemoet moet komen of met
ongerechtvaardigde behoeften waarvoor het niet mogelijk of wenselijk
is om er een antwoord op te bieden vanuit het gezondheidssysteem. De
ervaren behoeften veranderen in uitgedrukte behoeften, wanneer ze
verwoord en gematerialiseerd worden door een vraag naar
zorgverlening.

 Geuite behoeften

Geuite behoeften of een geformuleerde vraag veranderen ervaren
behoeften in een actie van gezondheidszorgconsumptie. Deze
consumptie wordt heel vaak gebruikt als maatstaf voor de reële vraag,
terwijl de wachtlijsten voor een gezondheidstussenkomst gebruikt wordt
als proxy voor de gezondheidsbehoeften waar niet aan voldaan wordt.
Zowel de consumptie van zorgen als het moeten wachten hierop,
worden hierbij altijd beschouwd als relevant. Deze hypothese gaat
echter niet altijd op, zoals onder meer bij een ongepast gebruik van de
spoedafdeling door pediatrische patiënten.21

 Comparatieve behoeften

Comparatieve behoeften vloeien voort uit een vergelijking van twee
soortgelijke populaties met verschillende gezondheidsresultaten of uit
een vergelijking van twee subgroepen van eenzelfde populatie.

Bij gebrek aan een andere behoeftedefinitie maakt het projectiemodel voor
het aanbod aan gezondheidswerkers uitsluitend gebruik van de op
ziekteverzekeringsuitgaven gebaseerde zorgconsumptie om de verhouding
tussen zorgverleners en populatie te bepalen, waarbij deze ratio dan
vervolgens gecorrigeerd wordt op basis van de zorgconsumptie in functie
van de leeftijd, het geslacht en de gemeenschap. Bij de in de werkgroepen
gevoerde gesprekken werden daarnaast nog andere parameters in
aanmerking genomen vanuit de praktijkervaring van de leden. Nederland en
het Verenigd Koninkrijk stellen van hun kant voor om de zorgbehoeften op
een multidimensionale manier te beoordelen.

Zo evalueert Nederland de huidige situatie met betrekking tot de vraag
bijvoorbeeld met inbegrip van de behoeften waaraan niet wordt voldaan en
de niet-gerechtvaardigde vragen om zorgverlening van de bevolking. De
demografische parameters en de epidemiologische en socioculturele
aspecten zijn daarbij inbegrepen in de bepaling van de vraag naar
beroepskrachten. Deze twee laatste elementen worden daartoe
geïdentificeerd en geëvalueerd op basis van kwalitatieve methoden. En tot
slot worden er ook scenario's uitgewerkt om rekening te houden met
verschillende substitutiepercentages, de professionele ontwikkelingen en de
evoluties in verband met het aantal werkuren.22
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Het Verenigd Koninkrijk combineert dan weer kwalitatieve en kwantitatieve
methoden om de vraag te evalueren en houdt daarbij rekening met de
epidemiologie van de ziektes, de technologische ontwikkelingen, de
introductie van nieuwe beroepen of nieuwe zorgverleningsnormen en
variaties in de 'skill mix'-graad.

Naast het bestuderen van de behoeften, leggen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk ook gezondheidsdoelstellingen vast voor de projectietermijn.
Terwijl Nederland echter de gezondheidsdoelstellingen bepaalt in termen
van toegang tot het systeem, legt het Verenigd Koninkrijk daarentegen
gezondheidsdoelstellingen vast, die verband houden met te bereiken
gezondheidsresultaten, kostenefficiëntie en financiële toegankelijkheid. Een
voorbeeld van een gezondheidsdoelstelling zou het verminderen van het
aantal keizersneden zonder medische reden kunnen zijn. Daartoe reikt de
literatuur verschillende types van tenlastenemingen aan, waarvan de
implementatie uiteenlopende implicaties heeft in termen van benodigde
menselijke middelen. Zo stelt de geïndividualiseerde begeleiding een
doorlopende en ononderbroken opvolging van elke barende vrouw door een
vroedvrouw voor,23 terwijl het actieve beheer van de bevalling ('active
management') de geïndividualiseerde begeleiding in combinatie met andere
tussenkomsten ziet, zoals een amniotomie, de toediening van ocytocine en
de hantering van criteria met betrekking tot de diagnose en progressie van
de arbeid.24 En terwijl het actieve beheer geen grote impact lijkt te hebben
op het aantal keizersnedes,24 lijkt dat wel het geval te zijn voor de
geïndividualiseerde begeleiding.23 De invoering van een dergelijke
procedure om het percentage keizersneden terug te dringen, is evenwel niet
neutraal in termen van menselijke verloskundige middelen in vergelijking
met de tenlasteneming die vandaag wordt voorgesteld. Het voordeel van
een begeleiding door vroedvrouwen werd uitgebreid besproken in de
literatuur.25

Tenslotte kent het gebruik van uitgavengegevens als proxy voor
zorgconsumptie gelijkaardige problemen als het gebruik van de
terugbetalingsgegevens voor de berekening van de workforce in aantal
VTE’s (zie hierboven). De tarieven zijn namelijk niet evenredig aan de tijd
nodig voor de zorgprestatie. Merk op dat in de beschikbare administratieve
gegevens echter geen betere indicatoren voor zorgvraag te vinden zijn.

In het projectiemodel wordt het huidig aanbod aan beroepskrachten de
facto als adequaat beschouwd

In het basisscenario gebeuren de projecties voor de workforce op basis van
historische tendensen. Het projectiemodel berekent de dichtheid aan
gezondheidswerkers gewogen voor de consumptie die gecorrigeerd wordt
in functie van de demografische karakteristieken van de populatie van elke
Gemeenschap aan het begin en einde van de projectieperiode, zijnde om
de 5 jaar. De evolutie van deze dichtheid wordt binnen de werkgroep
besproken.

Voor de alternatieve scenario’s worden andere mogelijke evoluties
uitgewerkt door de werkgroep, wat onder andere leidt tot andere schattingen
in dichtheid van gezondheidswerkers. Bij dit soort van oefening wordt de
waargenomen dichtheid aan het begin van een projectieperiode gewoonlijk
beschouwd als adequaat en overeenstemmend met een min of meer gepast
gebruik van de gezondheidsdiensten. Wanneer er een asymmetrie wordt
vastgesteld tussen de evolutie van het aanbod enerzijds en die van de vraag
anderzijds, wat leidt tot een verhoging dan wel een verlaging in gewogen
dichtheid, dan kijkt men vooreerst of men het probleem kan aanpakken door
in te grijpen op de opleiding om het aantal gediplomeerden te verlagen of te
verhogen. Andere oplossingen met betrekking tot de organisatie van de
zorgverlening kunnen als alternatief overwogen worden, zoals de
vaardighedenmix van de zorgverleners. Dergelijke pistes worden besproken
in de werkgroep bij de ontwikkeling van de alternatieve scenario’s.

Analyse van extra parameters die mogelijks aan het projectiemodel
kunnen toegevoegd worden, in functie van beschikbaarheid van
gegevens om ze te kwantificeren

Door een diepgaande kwalitatieve studie met de medewerking van diverse
belanghebbende partijen van de planning zouden er aanvullende
parameters geïdentificeerd kunnen worden om in aanmerking te nemen bij
de projectie van het aanbod aan beroepskrachten en/of bij de verrichte
denkoefeningen in het kader van de generatie van alternatieve scenario's.
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Eenmaal deze parameters geïdentificeerd zouden zijn, zouden de
bestaande informatiebronnen om hen te kwantificeren, eveneens
bestudeerd moeten worden. Ook de kwaliteit van de mogelijke nieuwe
gegevens zou daarbij onderzocht moeten worden. Bij gebrek aan gegevens
of bij gegevens van geringe kwaliteit zou de vergaring van informatie tot slot
overwogen kunnen worden, rekening houdend met de bijdrage van de
parameter aan het projectiemodel in verhouding tot de te verrichten
investering in de informatieverzameling.

Mate van precisie van de beschikbare gegevens die gebruikt worden
in het model

Het PlanCAD brengt een geheel van erg volledige en gedetailleerde
informatie samen, dat afkomstig is van een groot aantal administraties. De
verzameling van deze gegevens binnen de administraties in kwestie werd
daarbij echter verricht met een andere doelstelling voor ogen dan de
gezondheidswerkerplanning. Dat beperkt dan ook het vermogen van het
model om het aanbod te beschrijven. Voor de zorgverleners actief als
loontrekkende, kan uit de gegevens afgeleid worden of ze actief zijn of niet,
het aantal VTE en hun activiteitensector. Voor de zelfstandige zorgverleners
daarentegen zijn de gegevens beperkter. Niettemin zijn er in de nabije
toekomst bepaalde verbeteringen voorzien, zoals de opvolging van het
ondernemingsnummer ter bepaling van de plaats van verstrekking van de
respectieve diensten voor de sector van de vrije beroepen.

Het PlanCAD wordt verder ook louter gevoed met administratieve gegevens
en ontvangt geen enkele informatie nuttig voor de behoeftebepaling in het
kader van het planningsmodel. Gegevens van het 'bottom-up'-type zouden
het evenwel mogelijk maken om de vraagbepalingen verder te verfijnen en
bepaalde parameters van het aanbod te objectiveren. Voor een voorbeeld
van een 'bottom-up'-inzameling van gegevens verwijzen we naar Figuur 4.

. Deze manier van gegevens verzamelen laat toe om specifieke noden aan
human resources in een bepaalde activiteitensector in te schatten. Dit type
van gegevensinzameling kan aangemoedigd worden door stimulerende
maatregelen te treffen met betrekking tot het behoud van het uitoefenings-
of tariferingsrecht.

Gebruikte methodologie voor de ontwikkeling van scenario’s (weinig
gestructureerde consultatie van stakeholders)

De ontwikkeling van scenario's berust in wezen op het raadplegen van
stakeholders die uitgenodigd werden om deel te nemen aan de
werkgroepen. Een meer gestructureerde aanpak van de
gegevensverzameling zou het echter mogelijk maken om scenario's op een
meer gestructureerde manier uit te werken. Voor een voorbeeld van een
gestructureerde benadering verwijzen we naar hoofdstuk 5 (Horizon
scanning). Dat neemt echter niet weg dat dit heel wat financiële middelen
zou vereisen en dat dus ook de vraag gesteld moet worden, wat dan precies
de meerwaarde zou zijn.

Geen simultane planning van de verschillende gezondheidsberoepen
die baat kunnen hebben bij een taakdelegering (monodisciplinaire
planning)

Het planningsmodel dat door de Planningscommissie gebruikt wordt, is een
monodisciplinair planningsmodel dat elk gezondheidsberoep apart
bestudeert. Hoewel de kwestie van de vaardighedenmix wel in aanmerking
genomen wordt door de werkgroepen voor elk beroep apart, zou een
gelijktijdige studie van meerdere gezondheidsberoepen, bv. verloskundigen
en vroedvrouwen, het mogelijk maken om de impact ervan op de projecties
van het aanbod aan beroepskrachten voor de twee beroepen simultaan te
bestuderen en een tijdschema op te stellen voor de nodige
beleidsmaatregelen om dit te implementeren (zie hoofdstuk 5 Horizon
scanning).
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2.4.3.3 Opportuniteiten

Overheveling van bevoegdheden naar de gefedereerde entiteiten als
gevolg van de zesde staatshervorming die de weg opent voor
bijkomende gegevensverzameling

De zesde staatshervorming en dan meer bepaald artikel 6, lid 7° van de
Bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS van 31 januari 2014) vertrouwt de
erkenning van de gezondheidsberoepen toe aan de gefedereerde entiteiten.
Bij het aanvragen van deze erkenning wordt de door de gezondheidswerker
gevolgde opleiding gevalideerd. Door deze erkenning kan men dan het
benodigde visum en RIZIV-nummer bekomen. Bij de ontvangst van een
dergelijke erkenningsaanvraag zouden de gemeenschappen echter ook
informatie kunnen verzamelen, die nuttig zou kunnen zijn voor de
Planningscommissie, zoals het verliespercentage aan beroepskrachten in
de erkenningsfase en bij de aanvraag van het vereiste visum.

Mogelijkheden van PlanCAD gegevens voor de ontwikkeling van
scenario’s

Het PlanCAD project levert een grote hoeveelheid gegevens. Deze
gegevens worden momenteel slechts gedeeltelijk gebruikt, bij de uitwerking
van scenario’s. Een diepergaande en longitudinale analyse van de
gegevens van PlanCAD zou toelaten de verschillende componenten van de
globale stromen van activiteit en inactiviteit te identificeren (voir section
2.4.3.2).

Gegevens over de proefprojecten gelanceerd in het kader van de
hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering
(bv. de verschuiving van de postpartumopvolging van ziekenhuis naar
thuis)

De gegevens in verband met het gebruik van menselijke middelen in het
kader van een verkort verblijf na een bevalling zonder complicaties zijn van
essentieel belang in de context van de benodigde bottom-up-informatie voor
de uitwerking van toekomstige alternatieve scenario's. De impact van
verkorte verblijfsduur op de nood aan beroepskrachten is vooralsnog
ongekend. De voor de toekomst overwogen veranderingen met betrekking
tot de tenlasteneming van de opvolging van de zwangerschap en de

bevalling zijn ook niet zonder gevolg voor de behoeften aan menselijke
middelen (zie hoofdstuk 5 Horizon scanning).

2.4.3.4 Bedreigingen

Versnippering van de planningsbevoegdheden over de verschillende
overheidsniveaus (federaal en communautair)

Hoewel de zesde staatshervorming een opportuniteit betekent voor de
verzameling van informatie met betrekking tot het aanbod, vormt ze tegelijk
ook een bedreiging omwille van de bevoegdheidsversnippering die eruit
voortvloeit. In eerste instantie zal het dan ook zaak zijn om te waken over
de continuïteit van de registraties van de erkenningen van
gezondheidswerkers in het kadaster. Ten tweede vertrouwt de zesde
staatshervorming de contingentering van de beroepskrachten aan de
gefedereerde entiteiten toe "rekening houdende, ..., met het globale aantal
dat de federale overheid per gemeenschap jaarlijks kan vastleggen voor de
toegang tot elk van de gezondheidszorgberoepen" (het vastleggen van een
subcontingenten per gemeenschap in functie van specifieke noden van de
gemeenschap). In dit stadium dienen de samenwerkingsmodaliteiten
evenwel nog bepaald te worden. De gefedereerde entiteiten zouden dan
ook kunnen beslissen om contingenteringen in te voeren voor beroepen die
niet door het federale niveau gecontingenteerd worden of om maatregelen
te treffen met het oog op een geografische verdeling van de
beroepskrachten binnen hun gemeenschap.
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Tegenstrijdigheid tussen de wens tot regulering van het aanbod aan
beroepskrachten en de vrije beroepsuitoefening (vrijheid van vestiging
voor gezondheidsberoepen, vrijheid van de patiënt om zich te richten
tot een generalist of specialist)

De Planningscommissie kan ook voorstellen - zoals dat voor artsen en
tandartsen het geval is - om het aantal gediplomeerden te reguleren, dat
toegang heeft tot de terugbetaling door de ziekteverzekering voor de
verstrekkingen die men hen vraagt te verrichten. Het gaat hier echter om
een niet bindend advies. De Minister die voor Volksgezondheid bevoegd is,
heeft dus de keuze om het advies van de commissie al dan niet te volgen
en andere planningsmaatregelen dan een regulering van het aantal
gediplomeerden in te stellen. Verder zouden er nog andere
reguleringshefbomen geactiveerd kunnen worden, zoals een
loopbaanverlenging, een verhoging van het bijdragevermogen van
bepaalde demografische categorieën van beroepskrachten en een
verbetering van de geografische verdeling per discipline en binnen de
locaties waar de respectieve diensten verleend worden. Enkele dergelijke
maatregelen werden genomen om de aantrekkelijkheid van het beroep van
verpleegkundige of huisarts te verhogen, maar deze waren weinig
succesvol. Dit laatste type van regulering is echter complex om te
implementeren, gezien de vrijheid van vestiging van de verstrekkers van
ambulante diensten, de diagnostische en therapeutische vrijheid van artsen
(artikel 11 van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen – tekstbijwerking tot
30/03/2016) en de vrije keuze van de beroepsbeoefenaar die de patiënten
hebben in eerste en tweede lijn (artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt – tekstbijwerking tot 14/05/2014). In
een context die voortvloeit uit een organisatie van de zorgverlening volgens
het Bismarck-model, lijkt de regulering van de gezondheidswerkers
bijgevolg een ingewikkeld gegeven en iets wat gemakkelijker te
implementeren valt in een meer gereglementeerd gezondheidsstelsel zoals
dat van het Verenigd Koninkrijk (Beveridge-model).

Tot slot had de implementatie van het planningsbeleid voor menselijke
middelen in België tot doel om de gezondheidsuitgaven te drukken. Of dat
ook gelukt is, werd tot nu toe niet nagegaan. Niettemin geeft de literatuur
aan dat er voorzichtig omgesprongen moet worden met het beperken van
het medische aanbod als maatregel om de kosten onder controle te
houden.26

Tegenstrijdigheid tussen de wens tot regulering van het aanbod aan
beroepskrachten en de Europese mobiliteit van studenten en
beroepskrachten

De regulering, zoals deze in de Belgische wetgeving voorzien is, zou het
mogelijk maken om het aantal RIZIV-nummers te beperken, dat wordt
toegekend aan Belgische gediplomeerden in de gezondheidsberoepen
beschreven onder sectie 1.1. Vandaag is deze regulering echter enkel van
toepassing op artsen en tandartsen en tot 2013 was dat ook het geval voor
de fysiotherapeuten.1

De (al dan niet Belgische) beroepskrachten die hun diploma in een ander
Europees land behaalden, ontsnappen dus aan alle planning. Zij kunnen
gewoon een RIZIV-nummer krijgen, eenmaal (de equivalentie van) hun
diploma erkend werd op communautair niveau en ze het benodigde visum
van de FOD VGVVKL ontvingen. Dit systeem wordt mogelijk gemaakt voor
Europeanen door de beginselen van vrij verkeer van personen
(Richtlijn 2004/38/EG) en vrijheid van vestiging (Richtlijn 2004/38/EG). Deze
beginselen zorgen er m.a.w. voor dat een aantal beroepskrachten zich aan
de regulering kan onttrekken, die opgelegd wordt aan studenten houder van
een diploma in medische of tandheelkundige wetenschappen afgeleverd
door een Belgische universiteit.



44 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

Beperkte studie van de impact die beleidsmaatregelen op vlak van
gezondheidszorg en sociale zaken kunnen hebben op de nood aan
beroepskrachten

Het methodologische planningsmodel dat door het CFWI in het Verenigd
Koninkrijk naar voren geschoven wordt, voorziet een evaluatie van de
impact van het huidige en toekomstige gezondheids- en sociaal beleid op
de behoeften aan menselijke middelen.

Het sociaal beleid met betrekking tot de werkkrachten die het einde van hun
loopbaan bereikt hebben en de pensioengerechtigde leeftijd hebben, is een
voorbeeld van een sociale beleidsmaatregel die een impact heeft op de
gezondheidswerkerplanning. De verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd tot 67 jaar zal immers een nieuwe formattering van de demografische
gegevens met zich meebrengen, die op dit moment in leeftijdsschijven van
5 jaar zijn ingedeeld. De leeftijdsklassen van 60 tot 64 en van 65 tot 70 jaar
zouden daarbij het voorwerp moeten uitmaken van een nieuwe
onderverdeling om aan deze toekomstige bepaling te voldoen. Andere
beleidsmaatregelen, zoals de eindeloopbaanregeling of de erkenning van
zware beroepen, hebben verder eveneens een niet te verwaarlozen impact
op de toekomstige projecties, die evenwel zal verschillen al naargelang het
beoogde gezondheidsberoep. Het aandeel van de werkkrachten dat over
een eindeloopbaanregeling kan beschikken, zou dan ook het voorwerp
moeten uitmaken van een gesystematiseerde gegevensverzameling.

Zo zijn er echter tal van gezondheidsbeleidsmaatregelen die gevolgen
hebben voor de projectiescenario's van het aanbod aan
gezondheidsmedewerkers. Voor vroedvrouwen kunnen we in dit opzicht de
effectieve verkorting van het verblijf in het ziekenhuis aanstippen, het
intreden van vroedvrouwen met een universitaire opleiding op de
arbeidsmarkt in Vlaanderen of het eventueel in leven roepen van het beroep
van kraamhelpster.

2.5 Conclusies

 In de bestudeerde landen bestaat het planningsproces voor
gezondheidswerkers in het algemeen en voor vroedvrouwen in het
bijzonder uit vier fasen: de prospectieve analyse (horizon scanning), de
generatie van scenario's, de modellering van het aanbod aan
werkkrachten en de analyse van de beleidsmaatregelen die het aanbod
aan en de vraag naar zorgverlening beïnvloeden.

 Het Belgische planningsproces bestaat uit vier opeenvolgende fases:
de beschrijving van de huidige workforce, de ontwikkeling van een
basisscenario voor de workforce evolutie op basis van een
continuïteitsveronderstelling, de ontwikkeling van alternatieve
scenario’s op basis van andere evolutie hypotheses, en tenslotte de
bekendmaking van het advies geformuleerd door de
Planningscommissie onder vorm van politieke aanbevelingen gericht
aan de Minister bevoegd voor Volksgezondheid. Deze projectieoefening
is daarbij niet gericht op het bereiken van een vooraf bepaalde
doelstelling, maar bestudeert de variaties in de dichtheid van de
gezondheidswerkers gewogen voor de aangepaste zorgconsumptie
(uitgaven) per leeftijd, geslacht en taalrol op basis van historische
tendensen in het basisscenario. Vervolgens genereren de experten van
de commissie alternatieve scenario’s op basis van een consensus
bereikt in de werkvergaderingen (volgens een niet-gestandaardiseerde
methodologie). De denkoefeningen die de werkgroep maakt, zouden
dan ook gevoed kunnen worden door de verzameling van feitelijke en
bewijskrachtige gegevens uit de literatuur, georganiseerd volgens het
door het Verenigd Koninkrijk voorgestelde denk- en werkkader (zie
hoofdstuk 5 Horizon scanning).
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 Het Belgische methodologische model voor de modellering van het
aanbod aan gezondheidswerkers komt in dit opzicht wel tegemoet aan
de eisen met betrekking tot het benodigde minimum aan te verzamelen
gegevens voor de planning van het aanbod ter zake (zie 0). Dat neemt
niet echter weg dat het maar weinig verrijkt wordt door gegevens van
het 'bottom-up'-type in vergelijking met het Engelse en Nederlandse
model (zie 3.1.3).

 De SWOT-analyse van het plannings- en projectiemodel voor het
aanbod aan beroepskrachten benadrukt dat de kwaliteiten van het
Belgische model talrijk zijn, zoals de precieze telling van de actieve
personen, de meting van diverse in- en uitgaande stromen, de
identificatie van de activiteitssectoren, enz., maar dat er niettemin toch
ook grote zwaktes worden vastgesteld in de projectie van het aantal
gediplomeerden, de kwantificering van het aanbod aan
gezondheidswerkers in VTE in de sector van de vrije beroepen en in de
inschatting van de zorgvraag op basis van gezondheidsuitgaven
(consumptie).

3 DE OPLEIDING TOT VROEDVROUW

3.1 Organisatie van de opleiding tot vroedvrouw

Europese richtlijnen

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (gecoördineerd in 2013
door Richtlijn 2013/55/EU) legt geen gestandaardiseerde opleiding tot
vroedvrouw doorheen de verschillende lidstaten op. Niettemin verplicht de
Richtlijn elke lidstaat wel om de opleiding in kwestie volgens één van de
hierna beschreven mogelijkheden te organiseren:

 Mogelijkheid I

Een specifieke voltijdse opleiding tot verloskundige van ten minste drie
jaar theoretisch en praktisch onderwijs die minstens het in bijlage
beschreven programma omvat. Deze opleidingsmogelijkheid telt ten
minste 4.600 uur theoretisch en praktisch onderwijs, waarvan minstens
een derde van de minimale duur uit klinische praktijk bestaat.

Voor de toelating tot deze opleidingsmogelijkheid moet men een
algemene schoolopleiding van ten minste 12 jaar voltooid hebben (of
een gelijkwaardig attest behaald hebben).

 Mogelijkheid II

Een specifieke voltijdse opleiding tot verloskundige van 18 maanden
die ten minste hetzelfde voormelde programma omvat, voor zover dit
niet op gelijkwaardige wijze onderwezen werd in het kader van de
opleiding tot algemene verpleegkundige. Deze opleidingsmogelijkheid
telt ten minste 3.000 uur en wordt gevolgd door een jaar
beroepspraktijk. Hiervan bestaat er ook een variant die zich uitstrekt
over 2 jaar en die 3.600 uur telt (zonder precisering van de verdeling
tussen theoretisch en praktisch onderwijs).

Vanwege haar aard is de toelating tot deze opleidingsmogelijkheid dus
ondergeschikt aan het bezit van een opleidingstitel van algemene
verpleegkundige.
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Belgische wetgeving

Tengevolge de bevoegdheidsverdeling binnen de Belgische staat, is het
federale niveau bevoegd voor de erkenning van de beroepen en de
gefedereerde entiteiten voor onderwijsmateries.

 Federale wetgeving

Koninklijk Besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen vormt de basis van de federale wetgeving. Dit
KB werd meermaals gewijzigd en zal in de nabije toekomst deel uitmaken
van een volledige hervorming.c

Voor 1980 volstond het een diploma vroedkunde te behalen om de titel van
vroedvrouw te kunnen dragen. De inhoud van de opleiding werd niet
geregeld in de wetgeving. Het diploma van vroedkunde was een
specialisatie binnen de verpleegkunde. Bijgevolg mochten vroedvrouwen
volgens KB nr. 78 de verpleegkunde uitoefenen.

Vanaf 1980 wordt de Europese wetgeving met betrekking tot de titel van
vroedvrouw omgezet in nationale wetgeving via KB nr. 78 (Richtlijn van de
Raad 80/154/CEE van 21 januari 1980 inzake de onderlinge erkenning van
de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens
houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten). De
titel van vroedvrouw is vanaf dan voorbehouden aan de gediplomeerden die
voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de Richtlijn 80/154/CEE.

In 2006 verbreedt KB nr. 78 de bevoegdheden van vroedvrouwen tot de
mogelijkheid van voorschrijven, perineale revalidatie en het maken van
echografieën. De criteria van opleiding worden er voor het eerst
gepreciseerd, namelijk een diploma van hoger onderwijs van minimum 3
jaar en 180 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
studiepunten. De wetgever voorziet verder nog twee andere bepalingen: 1)
een opleiding van 4 jaar en 240 ECTS studiepunten vanaf 2009 en 2) op
termijn zou de titel geen toegang meer geven tot het uitoefenen van de

c Voor meer informatie : http://www.kb78.be/

verpleegkunde. Deze twee bepalingen werden echter geschrapt nog voor
ze in voege traden.

In 2014 wordt een bepaling opgenomen in artikel 21quater van KB nr. 78
aangaande de beperking van de uitoefening van de verpleegkunde. De
uitoefening van de maïeutiek is vanaf dan beperkt tot louter de
verpleegkundige technische prestaties in de diensten materniteit,
neonatologie, fertiliteit en gynaecologie.

In 2015 zet België de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning
van beroepskwalificaties (gecoördineerd in 2013 in Richtlijn 2013/55/EU)
om in een gecoördineerde wet van 2015 betreffende de uitoefening van
gezondheidszorgberoepen, die KB nr. 78 vervangt. De verschillende
modaliteiten zijn beschreven in onderdeel 3.1.1 hierboven.

Deze wettelijke federale bepalingen omkaderen de wettelijke maatregelen
genomen door de Gemeenschappen aangaande het onderwijs in maïeutiek.

 Gemeenschapswetgeving

o Franse Gemeenschap

Sinds 1995 is het diploma van verloskundige geen specialisatie meer en kan
het behaald worden zonder vooraf houder te moeten zijn van een diploma
verpleegkundige wetenschappen. Indertijd bleef het eerste opleidingsjaar
gemeenschappelijk en waren er bruggen tussen beide opleidingen voorzien.
In 2005 werd de opleiding tot verloskundige volledig losgekoppeld van de
opleiding tot verpleegkundige.27 De opleiding van 'bachelor in de
verloskunde' zal in 2008 ten slotte veranderen in de opleiding van 'bachelor
in de vroedkunde'.
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Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden in een van de 9 scholen waar er in de Franse
Gemeenschap vroedvrouwen opgeleid worden, moet de kandidaat houder
zijn van een diploma hoger middelbaar onderwijs en een getuigschrift
medische geschiktheid en een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen
voorleggen, minder dan 3 maand vóór de aanvraag tot inschrijving
uitgereikt. Buitenlandse kandidaten moeten in het bezit zijn van een officiële
erkenning van de gelijkwaardigheid van hun diploma middelbaar onderwijs.
Hoewel dit wel het geval was tussen 2006 en 2013 wordt het aantal
buitenlandse studenten dat ingeschreven is voor een opleiding vroedkunde,
niet langer omkaderd door het niet-ingezetenendecreet. Deze wettelijke
bepaling beperkte het aandeel niet-ingezetene studenten tot 30% van het
totale aantal inschrijvingend. Er is dus vandaag geen beperking meer van
kracht met betrekking tot het aantal inschrijvingen voor de opleiding tot
vroedvrouw. Dat neemt echter niet weg dat het aantal plaatsen beperkt is
door de infrastructuur van de leslokalen en de beschikbare stageplaatsen.

Opleidingsprogramma

De onderwerpen die tijdens de opleiding van 4 jaar onderwezen moeten
worden, zijn identiek aan die welke beschreven worden door Richtlijn
2005/36/EG (gecoördineerd in 2013, zie bijlage). Om het diploma Bachelor
in de vroedkunde te behalen wordt het theoretisch onderwijs aangevuld met
klinisch onderwijs in ziekenhuisafdelingen of in andere inrichtingen voor
gezondheidszorg in België of buitenland (Decreet van 30 juni 2016 tot
wijziging van het decreet van 18 juli 2008 tot vaststelling van de
voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw
en bachelor verpleegzorg, ter versterking van de studentenmobiliteit en
houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs).

d Decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige
cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs (BS 06/07/2006,
gewijzigd door het decreet van 12 juli 2012, BS 26/07/12)

o Vlaamse Gemeenschap

Vóór 1995 volgde een kandidaat voor de opleiding tot vroedvrouw in
Vlaanderen een gespecialiseerde opleiding van één jaar na eerst een
voorafgaande opleiding tot verpleegkundige van 3 jaar gevolgd te hebben.
Om zich te schikken naar de Europese richtlijnen, leidde het decreet
betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap van 13 juli 1994
tot de creatie van een nieuwe richting, namelijk de bachelor in de
vroedkunde, en dat vanaf 1995. Het gaat hierbij om een voltijdse
opleidingscyclus van 3 jaar, waaraan men meteen na de middelbare studies
mag beginnen.

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaat moet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs,
een gelijkwaardig diploma of een wettelijk toelatingsbewijs en moet het
Nederlands beheersen (niveau B2 volgens het Europese referentiekader).

Opleidingsprogramma

Sinds 16 april 1996 zijn de 11 instellingen die de opleiding tot vroedvrouw
organiseren, er bij decreet toe gehouden om zich te richten naar het
opleidingsprogramma dat in de achtereenvolgende Europese richtlijnen
wordt beschreven (80/154/EEG, 80/155/EEG, 80/156/EEG, 2005/36/EG en
2013/55/EU: zie bijlage).

De verschillende opleidingsinstellingen in Vlaanderen willen bovendien
zorgen voor een betere harmonisatie van de inhoud van de aangeboden
programma's door de gemeenschappelijke richtlijnen ter zake te volgen,
zoals het opleidingsprofiel voor de bachelor in de vroedkunde dat door de
Hoge Raad voor Onderwijs28 werd opgesteld en de beroepsprofielen die
door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen in januari 2007 en maart
2016 werden opgemaakt.29
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o Opmerkingen

De Duitstalige Gemeenschap heeft tot nog toe nooit een opleiding
verloskunde of vroedkunde georganiseerd.

Zoals de andere bachelordiploma’s in het domein van de gezondheidszorg,
geeft het diploma bachelor in de vroedkunde toegang tot vele universitaire
masterstudies in het domein van de publieke gezondheid (120 ECTS).

Internationale vergelijking

In Tabel 6 wordt een beknopte vergelijking gemaakt van de opleiding tot
vroedvrouw in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze
vergelijking spitst zich daarbij voornamelijk toe op de toelatingsvoorwaarden
van de opleiding tot vroedvrouw, de duur van de opleiding, het jaarlijks
aantal gediplomeerden en de aangeboden specialisaties.

 Toelatingsvoorwaarden

In alle bestudeerde landen is er sprake van een beperkt aantal
opleidingsplaatsen.

De toegang tot de opleiding tot vroedvrouw is in Nederland onderworpen
aan een selectie-examen. Zijn hiervan vrijgesteld: de kandidaten die een
gemiddelde van minstens 80% behaalden op de proeven tot bekrachtiging
van het niveau van het hoger middelbaar onderwijs. Voor de modaliteiten
van dit examen verwijzen we naar Tabel 6. In het Verenigd Koninkrijk en
Zweden worden de selectiecriteria door elk opleidingscentra zelf bepaald.

In het Verenigd Koninkrijk kan iemand aan de opleiding tot vroedvrouw
beginnen na zijn middelbare studies of na het behalen van het diploma van
verpleegkundige. De selectiecriteria worden vastgelegd door elk
opleidingscentrum. Het aantal plaatsen wordt sinds 2013 bepaald door
Health Education England via de financiering van het inschrijvingsgeld, de
klinische stages en de studiebeurzen.

Zweden stelt de opleiding tot vroedvrouw alleen open voor wie een diploma
verpleegkundige wetenschappen heeft behaald. De onderwijsinstellingen
geven de voorkeur aan de kandidaten met de langste opleiding in de
verpleegkundige wetenschappen of met de meeste beroepservaring. Het
aantal studenten dat aan de opleiding mag beginnen, wordt door
onderwijsinstellingen zelf bepaald. Dat neemt echter niet weg dat het
Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek wel de financiering van de
onderwijsinstellingen vastlegt.

 Opleiding en aantal gediplomeerden

De vakken die gegeven moeten worden, worden bepaald door Richtlijn
2005/36/EG en zijn dus identiek in heel Europa (zie bijlage). Toch staat het
de lidstaten vrij om deze lijst naar eigen goeddunken aan te vullen. Met
uitzondering van Vlaanderen en bepaalde regio's van het Verenigd
Koninkrijk die studenten in 3 jaar tijd tot vroedkundige opleiden, bedraagt de
opleidingsduur via mogelijkheid I steeds 4 jaar. Verder onderscheidt het
Verenigd Koninkrijk zich ook door het organiseren van een opleiding van het
type mogelijkheid II in 18 maanden voor wie een diploma verpleegkundige
wetenschappen bezit. Het Zweedse programma voor opleiding tot
vroedvrouw bestaat uit een specialisatiejaar verloskunde nadat een diploma
in verplegingswetenschappen behaald werd.

 Specialisatie

De specialisaties die aan vroedvrouwen aangeboden worden, hangen in
ruime mate af van de organisatie van de zorgverlening in het land in kwestie.
Zo bestaat er een opleiding tot ziekenhuisvroedvrouw in Nederland en een
opleiding rouwbegeleiding in het Verenigd Koninkrijk.
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Tabel 6 – Kenmerken van de Belgische, de Nederlandse, de Engelse en de Zweedse opleiding tot vroedvrouw

Opleiding België Nederland8, 30 Verenigd Koninkrijk Zweden

Plaats van opleiding Hogeschool Universiteit Universiteit Colleges

Toelatingsvoorwaarden In de Franse Gemeenschap
bestaat er geen formele
beperking, hoewel het aantal zich
de facto beperkt tot het aantal
opvangplaatsen.

Het aantal opleidingsplaatsen is
begrensd. Voor de 4
opleidingscentra werd het aantal
plaatsen voor 2016-2017 in totaal
op 390 vastgelegd. Er geldt een
selectiesysteem in twee rondes,
waarbij de volgende vaardigheden
getest worden: sociale
communicatie, denkvermogen en
professioneel gedrag ten
overstaan van risico's. Niettemin
worden kandidaten die een
gemiddelde van ≥8/10 op hun 
examens in het secundair
onderwijs behaalden, automatisch
toegelaten.

Elke universiteit legt haar eigen
selectiecriteria vast. Minimaal
worden echter 5 GCSE* en 2 A-
level* (of gelijkwaardig) vereist,
met voorkeur voor minstens een A-
level in de wetenschappen of de
sociale wetenschappen.

Als de kandidaat aan deze
minimale vereisten voldoet, wordt
hij uitgenodigd voor een gesprek in
de universiteit van zijn keuze. Dit
gesprek zal dan over de
uitoefening van de vroedkundige
zorg gaan. Ervaring bij een
gezondheidsdienst of in een
vroedvrouwpraktijk geldt verder als
troef.

Het aantal beschikbare plaatsen
wordt vastgelegd door de
opleidingscentra. Het
gefinancierde aantal plaatsen
wordt evenwel berekend door de
regering. De toelatingscriteria
worden eveneens bepaald door elk
centrum. Over het algemeen geldt
dat, om toegelaten te worden tot de
opleiding tot vroedvrouw, de
kandidaat geslaagd moet zijn voor
zijn nursingcursus en
geregistreerd moet zijn als
verpleegkundige. Sommige centra
vragen daarnaast ook nog van de
kandidaat dat hij over een jaar
beroepservaring als
verpleegkundige beschikt.
Vervolgens varieert het
selectieproces van centrum tot
centrum. Bepaalde centra hechten
daarbij meer belang aan
studiepunten dan aan
beroepservaring, terwijl dat bij
andere centra net omgekeerd is.

Duur van de opleiding Franse Gemeenschap: 4 jaar

Vlaamse Gemeenschap: 3 jaar

4 jaar 4 jaar of

18 maanden voor gediplomeerde
verpleegkundigen ('midwifery short
programme')

4 jaar

Vroedvrouwen dienen eerst een
diploma in
verplegingswetenschappen te
behalen en volgen daarna 1,5 jaar
specialisatie in een van de 12
opleidingscentra. Ook voor de
opleiding tot verpleegkundige geldt
er een numerus clausus.
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Specialisatie Opleidingen aan hogescholen:

 Doorgedreven vorming met
betrekking tot lactatie en
borstvoeding

 Opleiding voor
leidinggevenden
(management en
teambeheer)

 Bewijs van pedagogische
bekwaamheid

 Prenatale raadpleging in
ziekenhuizen

 Bachelors in de vroedkunde
hebben verder in de twee
gemeenschappen toegang tot
verscheidene universitaire
opleidingen, al dan niet
gerelateerd aan de
gezondheidszorg.

Masteropleiding:

 klinische vroedkunde (10
maanden)

 medisch assistent in de
verloskunde (2,5 jaar)

 obstetrisch onderwijs (2 jaar)

 Europese master in de
vroedkunde (Master of
science in midwifery)



 Continue bijscholing in de
echografie

Specialisatie:

 mentale gezondheid

 diabetologie

 rouwbegeleiding

 echografie

 neonatologie

 communautaire gezondheid

 sanitaire bezoeken

Al deze specialisaties worden in
universiteiten onderwezen.

Master in de verloskundige
wetenschappen/reproductieve
gezondheid en perinatale
gezondheid (1 jaar)

Uitgebreide waaier aan
bijscholingen rond echografie,
lactatie, ...

*GCSE: General Certificate of Secondary Education (equivalent van het diploma lager secundair onderwijs in België – leeftijd tussen 14 en 16 jaar). A-Level General Certificate
of Education Advanced-Level (equivalent van het diploma hoger secundair onderwijs in België – leeftijd 18 jaar)



KCE Report 278A Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen 51

3.2 Feitenmateriaal met betrekking tot de opleiding

Inleiding

Het aanbodprojectiemodel dat door de Planningscommissie gebruikt wordt
(zie Figuur 2), voorziet in het gebruik van een aantrekkingspercentage en
een diplomeringspercentage voor de vroedvrouwopleiding.

In dit hoofdstuk komt de historische evolutie van beide percentages aan bod.

Methode

De gegevens in verband met de opleiding in de Franse Gemeenschap zijn
afkomstig van ETNIC (Entreprise Publique des Technologies Nouvelles de
l'Information et de la Communication - openbaar bedrijf voor nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën), de instantie die de statistische
gegevens van diverse administraties van het Waals Gewest en de Franse
Gemeenschap verzamelt en verwerkt.

De gegevens over de opleiding in de Vlaamse Gemeenschap werden
ingewonnen bij AHOVOS (Agentschap Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen Afdeling Hoger &
Volwassenenonderwijs).

De bevolkingsgegevens berusten ten slotte op de tellingen die door de FOD
Economie werden verricht (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/).

Resultaten

3.2.3.1 Aantal inschrijvingen in het eerste opleidingsjaar

De gegevensanalyse bestrijkt de periode van de laatste tien jaar. De
gegevens voor het jaar 2005-2006 in Vlaanderen ontbreken echter, omdat
de kwaliteit van de informatie in kwestie niet gegarandeerd kon worden door
AHOVOS. De cijfers die voor dat jaar gerapporteerd werden, bleken
inderdaad ook af te wijken van de algemene tendens die de andere jaren
waargenomen werd. Voor de oorspronkelijke gegevens verwijzen we u
graag naar sectie 3 van het als bijlage toegevoegde Excel-bestand.

Sinds het academiejaar 2009-10 is het aantal inschrijvingen in het eerste
jaar vroedkunde in België stabiel gebleven tussen 1.400 en 1.463 eenheden
(zie Figuur 8). In 2013-14 is er echter sprake van een daling in het aantal
inschrijvingen in het eerste jaar in Vlaanderen.

De verdeling van de studenten over beide gemeenschappen blijft tijdens de
waarnemingsperiode eveneens stabiel. Het gemiddelde aandeel
Nederlandstalige studenten tijdens de waarnemingsperiode bedraagt 61 (±
3%). In beide gemeenschappen blijft ook het - erg hoge - percentage
vrouwen stabiel. Over de waarnemingsperiode bedraagt het gemiddelde
percentage vrouwen in de Vlaamse Gemeenschap (Vl. Gem.) en de Franse
Gemeenschap (Fr. Gem.) respectievelijk 99,5% en 99,0%.

De “eerste generatie” studenten zijn de studenten die zich voor de eerste
keer inschrijven in een cyclus voor hogere studies in België of het
buitenland. De “tweede generatie” studenten, daarentegen, zijn de
studenten die reeds een ander diploma hoger onderwijs behaalden of die
hun eerste jaar overdoen in dezelfde studierichting of in een andere. De
“eerste generatie” studenten vertegenwoordigen iets meer dan de helft van
de inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding bachelor in de
vroedkunde. Tijdens de observatieperiode varieert de proportie “eerste
generatie” (EG) studenten tussen 41% en 60% (gemiddeld 53 (±5)% in de
Franse Gemeenschap en tussen 75% en 81% (gemiddeld 78 (±2)%) in de
Vlaamse Gemeenschap (zie Figuur 8). De verdeling “eerste generatie”
studenten naargelang herkomst van middelbaar diploma is terug te vinden
in sectie 3 van de Excel tabel in bijlage.
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Figuur 8 – Aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding tot vroedvrouw in België en per Gemeenschap (2005-2015)
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3.2.3.2 Aantrekkingspercentage van de opleiding tot vroedvrouw

Het aantrekkingspercentage van de opleiding tot vroedvrouw stelt de
verhouding voor tussen het aantal inschrijvingen van “eerste generatie”
studenten en de populatie van 18-jarigen. In de Vlaamse Gemeenschap
stemt dit overeen met de verhouding tussen het aantal studenten dat over
een diploma middelbaar onderwijs van een in Vlaanderen gelegen school
beschikt en de populatie van 18-jarigen in Vlaanderen. In de Franse
Gemeenschap is dit percentage echter gebaseerd op de verhouding van het
aantal studenten dat een Belgisch diploma middelbaar onderwijs heeft en
de in Brussel en Wallonië waargenomen populatie 18-jarigen. Het
aantrekkingspercentage voor de opleiding tot vroedvrouw in België werd
berekend op basis van de door de Gemeenschappen bezorgde gegevens.

In België bedraagt het gemiddelde aantrekkingspercentage voor de
opleiding tot vroedvrouw in de periode 2006-15 minder dan 1% [x̅ (±SD)= 
0.51 (± 0.05) %]. In de Vlaamse Gemeenschap blijkt dit percentage iets
groter [x̅ (±SD)= 0.6 (± 0.1) %] dan in de Franse Gemeenschap [x̅ (±SD)= 
0.4 (± 0.1) %].

Verder toont Figuur 9 eveneens het bijzonder lage aantrekkingspercentage
in de Franse Gemeenschap voor de periode 2005-06. Dit percentage werd
berekend op basis van de verhouding van het aantal studenten met een
Belgisch diploma middelbaar onderwijs en de in Brussel en Wallonië
waargenomen populatie 18-jarigen. De aanwezigheid van een aanzienlijk
aandeel niet-Belgische studenten (64,6% van de ingeschrevenen in het
eerste jaar waarvan 98,2% afkomstig is uit de Europese Unie) en het
beperkte aantal opleidingsplaatsen hield het aantrekkingspercentage hier
echter kunstmatig laag. Vanaf 2006 blijkt dan ook duidelijk de impact van de
maatregel die de toegang voor niet-ingezeten studenten (zie punt 3.1.2)
beperkt, waardoor het aantrekkingspercentage voor de opleiding tot
vroedvrouw opnieuw stijgt tot het niveau van dat van de Vlaamse
Gemeenschap.
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Figuur 9 – Aantrekkingspercentage voor de opleiding tot vroedvrouw in België en per Gemeenschap (2005-15)
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Het aantrekkingspercentage van de opleiding in de Franse Gemeenschap
is waarschijnlijk heel licht ondergewaardeerd omwille van het feit dat de
Brusselse Nederlandstalige populatie van 18-jarigen meegerekend werd bij
de noemer van het percentage van de Franse Gemeenschap, terwijl de
Brusselse Nederlandstalige aspirant-vroedvrouwen meegeteld werden bij
de teller van de Vlaamse Gemeenschap.

Daarnaast is het aantrekkingspercentage van de opleiding tot vroedvrouw
in België wellicht ook heel licht ondergewaardeerd, omdat de aspirant-
vroedvrouwen die hun opleiding in Vlaanderen volgen en over een
Franstalig diploma middelbaar onderwijs beschikken, hier niet meegerekend

worden. Hun aantal kon namelijk niet bepaald worden. De databanken in
Vlaanderen registreren immers de herkomst van het diploma op een
dichotome manier (Vlaanderen of buiten Vlaanderen), terwijl de Franstalige
databanken de herkomst van het diploma middelbaar onderwijs volgens
land registreren.

Niettemin wordt de impact van deze registratiebeperkingen in de
databanken als verwaarloosbaar beschouwd. Voor de onbewerkte
gegevens verwijzen we u graag naar sectie 3 van het als bijlage
toegevoegde Excel-bestand.

Figuur 10 toont ons het aantal buitenlandse studenten dat in het eerste jaar
vroedkunde is ingeschreven alsook hun aandeel ten opzichte van het totale
aantal studenten. Met buitenlandse studenten wordt gedoeld op de
studenten die hun diploma secundair onderwijs ofwel in het buitenland
behaalden voor de Franse Gemeenschap, ofwel buiten de Vlaamse

Gemeenschap voor Vlaanderen (zie hierboven). Sinds 2006 blijkt het aantal
buitenlandse studenten in beide gemeenschappen stabiel (ca. 30%).

Figuur 10 – Aantal buitenlandse studenten dat in het eerste jaar van de opleiding tot vroedvrouw is ingeschreven en hun aandeel ten opzichte van
het totale cohort aan studenten in het eerste jaar (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap 2005-15)
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In de Franse Gemeenschap zijn 9 buitenlandse studenten op 10 afkomstig
van de Europese Unie (x̅ 2005-10 (±SD) = 93.4 (±16.4) %). Figuur 11 toont
ons de verdeling van de studenten van de Franse Gemeenschap in functie
van de nationaliteit van hun diploma middelbaar onderwijs. In 2005, het jaar

dat aan de invoering van de beperking voor niet-ingezeten studenten
voorafging, waren zij veel talrijker dan de ingezeten Belgische studenten.
Daarna is hun aandeel gestabiliseerd.

Figuur 11 – Verdeling van de studenten van het eerste jaar van de opleiding tot vroedvrouw in de Franse Gemeenschap volgens de nationaliteit van
hun diploma secundair onderwijs (2005-15)
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3.2.3.3 Diplomeringspercentage

In dit deel verwijst de term 'diplomering' naar de verhouding tussen het
aantal gediplomeerden na de opleidingsjaren, zijnde 3 jaar voor de Vlaamse
Gemeenschap en 4 jaar voor de Franse Gemeenschap, en het aantal
studenten in het eerste jaar. Hoewel de beschrijving van het planningsmodel
naar het slaagpercentage verwijst, maakt het model in werkelijkheid gebruik
van het diplomeringspercentage. Om het slaagpercentage te kunnen
onderzoeken, zouden we immers het aantal gediplomeerde studenten
moeten kennen onder de studenten die zich - respectievelijk voor de
Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap - 3 of 4 jaar eerder
voor het eerst inschreven in het eerste jaar. Bovendien zou een volledige
analyse van het slaagpercentage eveneens rekening moeten houden met
het aantal studenten dat zijn opleiding over een langere termijn voltooide
dan de voorziene opleidingsduur, evenals met het aantal studenten dat nooit
het diploma behaalde.

Het diplomeringspercentage bedraagt gemiddeld 54,2% (± 4.5) in België.
Dat is minder dan het diplomeringspercentage in Nederland (64%). Het in
dat land geïmplementeerde selectiesysteem zou aan de basis kunnen
liggen van dit verschil. Dat neemt echter niet weg dat het
diplomeringspercentage ook sterk verschilt tussen de twee
gemeenschappen van het land. Zo bedraagt dit percentage minder dan 50%
in de Vlaamse Gemeenschap (x̅ (±SD): 46.5% (±4.7)) tegenover een veel 
hoger percentage in de Franse Gemeenschap (x̅ (±SD): 65.0% (±9.5)). Het 
diplomeringspercentage in het Franstalige landsgedeelte vertoonde echter
wel een sterke daling tijdens de waarnemingsperiode (zie Figuur 12).

In het projectiemodel voor berekening van het aanbod aan beroepskrachten
voorgesteld voor artsen, wordt het diplomeringspercentage berekend op
basis van de verhouding tussen het aantal gediplomeerden en het aantal
“eerste generatie” studenten 6 jaar eerder ingeschreven in het eerste jaar
van de opleiding geneeskunde. Gegeven het lage aandeel “eerste
generatie” studenten voor de bachelor studies vroedkunde (iets meer dan
50% voor de beide gemeenschappen), kan deze methodologie echter niet
gebruikt worden voor de vroedkunde.
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Figuur 12 – Diplomeringspercentage voor de opleiding tot vroedvrouw in België en per Gemeenschap (2009-14)

Van alle gediplomeerden van de Nederlandstalige scholen behaalde
ongeveer 1 op 4 zijn diploma middelbaar onderwijs buiten de Vlaamse
Gemeenschap (x̅ (±SD): 25.9% (±6.7)). Zoals Figuur 13 aangeeft, vertoont
het aandeel van deze studenten doorheen de tijd echter wel een dalende
tendens. De Franse Gemeenschap onderscheidt zich van haar buur door
een hoger aantal gediplomeerden dat afkomstig is van buiten België
gelegen middelbare scholen en dat ook groter is dan het aantal
gediplomeerden dat over een Belgisch diploma secundair onderwijs
beschikt. De meeste van deze studenten zijn daarbij afkomstig van de
Europese Gemeenschap, overwegend Frankrijk (zie Figuur 14). Het
aandeel van deze studenten neemt nochtans af, wat we vermoedelijk

kunnen toeschrijven aan het decreet betreffende de niet-ingezeten
studenten. Vanuit een planningsperspectief is het dus belangrijk om na te
gaan of deze studenten terugkeren naar hun land van herkomst, of dat ze
daarentegen net deel gaan uitmaken van het aanbod aan
gezondheidswerkers op de Belgische arbeidsmarkt. Om op die vraag te
kunnen beantwoorden, is er een koppeling nodig van de gegevens in
verband met de opleidingsstatistieken met die van de administratieve
gegevens die in PlanCAD gebruikt worden. PlanCAD kan namelijk een
gedeeltelijk antwoord bezorgen door het percentage niet-Belgische
beroepskrachten te onderzoeken (zie Tabel 3 en Figuur 2).
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Figuur 13 – Aandeel gediplomeerde vroedvrouwen in functie van de herkomst van hun diploma middelbaar onderwijs per gemeenschap (België –
2005-15)
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Figuur 14 – Jaarlijks aantal gediplomeerden in functie van de herkomst van hun diploma secundair onderwijs per gemeenschap (België – 2005-15)
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3.3 Conclusies

 De opleiding tot vroedvrouw wordt zowel gereguleerd door Europese als
communautaire bepalingen (zie punt 3.1).

 Hoewel de opleiding tot vroedvrouw beantwoordt aan de Europese
richtlijnen, bestaat er een asymmetrie in de opleidingsduur tussen beide
gemeenschappen, waardoor de planningshorizon een jaar korter is in
de Vlaamse Gemeenschap ten opzichte van de Franse Gemeenschap.
Vlaanderen onderscheidt zich door een opleiding die korter is dan in de
andere bestudeerde landen.

 Net als Zweden biedt België een basisopleiding tot vroedvrouw via
hogescholen aan, terwijl de andere bestudeerde landen hun
vroedvrouwen aan een universiteit opleiden. Dat neemt echter niet weg
dat er in België wel aanvullende universitaire opleidingen aangeboden
worden, waarvan de inhoud varieert van gemeenschap tot
gemeenschap. In tegenstelling tot de situatie in België is de toegang tot
de opleiding niet vrij in de andere bestudeerde landen. De kandidaten
moeten er beantwoorden aan toelatingscriteria die van land tot land
verschillen. In Zweden is de opleiding tot vroedvrouw onderworpen aan
het behalen van het diploma van verpleegkundige. In het Verenigd
Koninkrijk is de opleiding tot vroedvrouw ook toegankelijk na het volgen
van de opleiding verpleegkunde, maar is dit geen basisvoorwaarde. In
België bood de wet lange tijd een grote flexibiliteit wat betreft de
inzetbaarheid van vroedvrouwen gediplomeerd voor 1/10/2018
aangezien ze ook de verpleegkunde mogen uitoefenen. Dit maakt een
takenoverdracht mogelijk tussen de beroepen wanneer er een
onevenwicht tussen aanbod en vraag van beroepskrachten wordt
vastgesteld. In alle onderzochte landen worden er kandidaten tot de
opleiding tot vroedvrouw toegelaten binnen de perken van het aantal
beschikbare plaatsen. Op dit vlak bestaat er in België geen formele
beperking. Toch kan het aantal kandidaten in de Franse Gemeenschap
niet meer bedragen dan het aantal studenten dat er door de
infrastructuren opgevangen kan worden.

 Het aantal inschrijvingen in het eerste jaar is sinds 2008 relatief stabiel
gebleven en stemt overeen met een aantrekkingspercentage van
minder dan 1%. Ditzelfde aantrekkingspercentage vertoont een dalende

tendens in de Vlaamse Gemeenschap, terwijl net het omgekeerde waar
is in de Franse Gemeenschap. Het aantrekkingspercentage in de
Franse Gemeenschap wordt echter berekend op basis van de
verhouding tussen het aantal Belgische studenten en de populatie van
18-jarigen. De stijging van het aantrekkingspercentage in de Franse
Gemeenschap kunnen we bijgevolg toeschrijven aan de toename van
het aantal beschikbare opleidingsplaatsen in de scholen van de Franse
Gemeenschap voor de studenten die hun diploma middelbaar onderwijs
in België behaalden ten opzichte van de studenten afkomstig van het
secundair onderwijs in andere landen (zie sectie 3.1.2). Sinds 2010
vertegenwoordigen deze studenten ca. 30% van de studentencohorten
in beide gemeenschappen. De gegevensverzameling die hieromtrent
verricht wordt, blijkt evenwel exhaustiever in de Franse Gemeenschap.
Dat maakt dat de gegevens nuttig voor de behoeften van de
planningsoefening nader omschreven moeten worden om toe te
laten de registratie-inspanningen op het niveau van de
gemeenschappen te coördineren.

 Het diplomeringspercentage bedraagt minder dan 50% in de Vlaamse
Gemeenschap tegenover 65% in de Franse Gemeenschap. Over de
tijdspanne van de observatieperiode had 1 gediplomeerde op 4 in de
Nederlandstalige scholen zijn diploma middelbaar onderwijs buiten de
gemeenschap behaald. Dat aandeel bleek doorheen de tijd echter wel
af te nemen. In de Franse Gemeenschap blijken er daarentegen meer
gediplomeerden afkomstig te zijn van niet-Belgische middelbare
scholen. Wellicht als gevolg van het decreet betreffende de niet-
ingezeten studenten, daalt niettemin ook hier het aandeel van deze
studenten van 74% in 2006-07 tot 57% in 2013-14. Vanuit een
planningsperspectief is het dus belangrijk om na te gaan of deze
studenten terugkeren naar hun land van herkomst, of dat ze
daarentegen net deel gaan uitmaken van het aanbod aan
gezondheidswerkers op de Belgische arbeidsmarkt. Hoewel het
PlanCAD in zijn huidige vorm weliswaar een gedeeltelijk antwoord kan
bieden, zou een koppeling tussen de gegevens uit de
onderwijsstatistieken en de administratieve gegevens die in het
PlanCAD gebruikt worden, een volledige beschrijving van deze
thematiek mogelijk maken.
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4 UITOEFENING VAN DE VROEDKUNDIGE
ZORG

4.1 Wettelijke bepalingen

Europese richtlijnen

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de erkenning van beroepskwalificaties (gecoördineerd in 2013 in de vorm
van Richtlijn 2013/55/EU) definieert 11 activiteiten waarvoor vroedvrouwen
bevoegd zijn, met name:

1. goede voorlichting en adviezen over gezinsplanning verstrekken;

2. zwangerschap vaststellen en het normale verloop ervan opvolgen,
onderzoeken verrichten die nodig zijn voor het toezicht op het normale
verloop van de zwangerschap;

3. de onderzoeken voorschrijven of adviseren die nodig zijn om de
diagnose van een hoog risico zwangerschap zo vroeg mogelijk te
kunnen stellen;

4. een programma opstellen ter voorbereiding op het ouderschap, de
bevalling volledig voorbereiden en de ouders raadgevingen verstrekken
over hygiëne en voeding;

5. de vrouw tijdens de bevalling bijstaan en de toestand van de foetus in
utero met passende klinische en technische middelen volgen;

6. normale bevallingen verrichten en daarbij zo nodig episiotomie
toepassen, alsmede in noodgevallen bevallingen bij stuitligging
verrichten;

7. bij moeder en kind de tekenen van afwijkingen onderkennen waarvoor
het ingrijpen van een arts vereist is en hem indien nodig assisteren; bij

e Wet van 10 mei 2015 houdende coördinatie van koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen.

afwezigheid van de arts de nodige spoedmaatregelen toepassen, met
name de placenta met de hand verwijderen en eventueel daarna de
baarmoeder inwendig onderzoeken;

8. de pasgeborene onderzoeken en verzorgen; alle nodige maatregelen
nemen en in voorkomend geval onmiddellijk reanimatie toepassen;

9. de kraamvrouw verzorgen, toezien op de gevolgen van de bevalling
voor de moeder en alle nuttige adviezen verstrekken aan de moeder
met betrekking tot kinderverzorging, zodat de pasgeborene in de beste
omstandigheden kan worden grootgebracht;

10. de door een arts voorgeschreven behandeling toepassen;

11. de nodige schriftelijke verslagen opstellen.

Het gaat hier niet om een exhaustieve lijst, maar om activiteiten waarvoor
vroedvrouwen minstens moeten kunnen instaan. Het staat de lidstaten dus
vrij om de reikwijdte van de professionele activiteiten van vroedvrouwen uit
te breiden.

Uitoefening van het beroep in België

De reikwijdte van de professionele activiteiten van de vroedvrouwen in
België wordt omkaderd door de wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepene. In België zijn vroedvrouwen
bijgevolg gemachtigd om autonoom normale zwangerschappen te
diagnosticeren en op te volgen, om normale bevallingen te doen en de
technische verpleegkundige verstrekkingen uit te voeren binnen het terrein
van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de
neonatologie alsook om bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven. Ze
assisteren daarnaast ook de arts bij pathologische zwangerschappen en
moeilijke bevallingen. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u graag
naar Tabel 10.
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Alhoewel artikel 45 §2 van de Wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voorziet dat de houders van
een diploma vroedvrouw/verloskundige behaald voor 1/10/2018 en na
visering gerechtmatigd de verpleegkunde mogen uitoefenen, blijkt in de
praktijk dat binnen ziekenhuizen vroedvrouwen gediplomeerd na 2006 over
het algemeen al gevraagd worden een bijkomstige opleiding in
verpleegkunde te volgen indien ze verpleegkundige functies wensen op te
nemen. Dit is geen wettelijke verplichting maar een courante vereiste
gesteld door ziekenhuiswerkgevers. Wat betreft de erkenning van de
beroepstitel vroedvrouw, lijkt er een tegenstelling te zijn tussen enerzijds
artikel 63 van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen die stipuleert dat de erkenning automatisch
toegekend wordt door de FOD VGVVKL aan de titularissen van een diploma
hoger onderwijs in de vroedkunde behaald na een voltijdse opleiding in de
vroedkunde, en anderzijds, de bepalingen van de wet aangaande de
transfer van bevoegdheden van het federaal niveau naar de
Gemeenschappen (6de staatshervorming) die de erkenning van
zorgverleners overhevelt naar de Gemeenschappen vanaf 1 juli 2014. Deze
erkenning dient om de kwaliteit van de competenties van de zorgverleners
te garanderen et bijgevolg, de kwaliteit van zorg in België. De erkenning
zorgt er dus voor dat de zorgverlener kan bewijzen dat hij/zij over de vereiste
competenties beschikt. Om deze erkenning te behouden, moet de
vroedkundige op de hoogte blijven van de evoluties binnen de vroedkunde
door per 5 jaar 75 uur bijscholing volgen (art. 9 van het KB van 1 februari
1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw).

Op 31 december 2015 waren er 11.116 personen geregistreerd als
vroedvrouw bij de FOD VGVVKL, waarvan 6,5% gedomicilieerd in het
buitenland. Van de 10.440 vroedvrouwen die er voor het Belgische
grondgebied geregistreerd staan, is het merendeel Belg (94,7%); de meeste
niet-Belgische vroedvrouwen zijn van Europese herkomst (5,1% tegenover
0,2% afkomstig van buiten de Europese Unie). Bij de geografische
verspreiding van de vroedvrouwen werd de woonplaats als proxy gebruikt.
Deze verdeling blijkt niet exact de in de gewesten waargenomen
bevolkingsdichtheid te volgen. Zo blijkt op 31/12/2015 67,6% van de
vroedvrouwen die het beroep mogen uitoefenen, in Vlaanderen te wonen
tegenover 25,0% in Wallonië. Minder dan 1.000 vroedvrouwen zijn
woonachtig in Brussel. Voor de details per provincie verwijzen we naar

Tabel 7. In 2015 waren er 10.440 vroedvrouwen die het beroep mochten
uitoefenen. D.w.z. dat zij een visum verkregen hadden en ingeschreven
waren in het kadaster van de gezondheidsberoepen. Van hen was slechts
een deel professioneel actief in hetzij de gezondheidssector, hetzij elders.
Figuur 15 toont in dat opzicht de verschillende statussen van de
vroedvrouwen die het recht hebben om het beroep uit te oefenen.

Tabel 7 – Regionale en provinciale verdeling van de vroedvrouwen die
op 31/12/2015 het beroep in België mochten uitoefenen

Gewest Aantal personen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 773

Vlaanderen 7.054

 Vlaams-Brabant 1.334

 West-Vlaanderen 1.389

 Oost-Vlaanderen 1.419

 Antwerpen 1.944

 Limburg 968

Wallonië 2.613

 Waals-Brabant 360

 Henegouwen 755

 Luik 831

 Namen 453

 Luxemburg 214

België 10.440

Bron: Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van
gezondheidszorgberoepen in belgië 2015 – Cel Planning van het Aanbod van de
Gezondheidszorgberoepen31
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Figuur 15 – Verschillende professionele statuten van de vroedvrouwen
die in het kadaster van de gezondheidsberoepen geregistreerd staan

KSZ: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

In 2015 blijkt 18,1% van de vroedvrouwen die het beroep mogen uitoefenen,
ouder dan 55 jaar, wat maakt dat zij in de loop van de komende tien jaar met
pensioen kunnen gaan. Dit aandeel is relatief vergelijkbaar voor de
vroedvrouwen die in Vlaanderen gevestigd zijn (16,4%) en zij die in Brussel
wonen (16,9%). In Wallonië is dit aandeel daarentegen veel groter
(zieFiguur 16), aangezien hier meer dan 1 vroedvrouw op 5 binnen 10 jaar
met pensioen zal zijn (23,0%).

Vanaf de leeftijd van 45 jaar kunnen vroedvrouwen die in ziekenhuizen actief
zijn, van dienstvrijstellingen genieten, met name voor een voltijdse
betrekking:

 96 uur vanaf 45 jaar, zijnde 12 dagen van 8 uur, verdeeld naar ratio van
1 dag per maand;

 192 uur vanaf 50 jaar, zijnde 24 dagen van 8 uur, verdeeld naar ratio
van 2 dagen per maand;

 288 uur vanaf 55 jaar, zijnde 36 dagen van 8 uur, verdeeld naar ratio
van 3 dagen per maand.

Voltijdse werknemers kunnen daarbij van deze vrijstellingen gebruikmaken
naar ratio van hun aantal contractuele werkuren. Meer details wat betreft de
voorwaarden voor dienstvrijstellingen in het kader van de
eindeloopbaanregeling vindt u terrug in bijlage.
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Figuur 16 – Verdeling van de vroedvrouwen per Gewest en per leeftijdscategorie in België (2015)

In 2015 waren 4.133 vroedvrouwen gerechtigd om aanspraak te maken op
deze maatregel, waarvan 24,9% op de regeling met 96 uur, 29,4% op de
regeling met 192 uur en 45,7% op de regeling met 288 uur. In Vlaanderen
kwamen 2.708 vroedvrouwen in aanmerking voor de toepassing van de
maatregelen in verband met de dienstvrijstellingen (26,0 %, 31,3% en 42,7%
voor respectievelijk 96, 192 en 288 uren dienstvrijstelling). In Wallonië waren
dat er 1.179 en in Brussel 246 (Wallonië: 24,1%, 25,0% en 50,9% – Brussel:
17,5%, 29,3% en 53,2% voor respectievelijk 96, 192 en 288 uren
dienstvrijstelling).

Op basis van de gegevens die opgetekend werden tussen 2008 en 2013
(zie Tabel 7), blijkt dat het percentage van de vraag naar dienstvrijstelling
stabiel blijft. De maximale impact van de maatregel is een vermindering van
3,7% van de arbeidskrachten (waargenomen gemiddelde tussen 2008 en
2010; voor details verwijzen we graag naar bijlage 2). Het is echter
onmogelijk om de reële impact ervan op de beroepskrachten te berekenen,
aangezien het werkelijke aantal vrijgestelde dagen niet gekend is.

Men kan immers vanaf de leeftijd van 55 jaar er ook voor opteren om de
extra dienstvrijstellingsdag niet aan te vragen en deze om te zetten in een
premie. Verder kunnen de personen die binnen een bepaalde
leeftijdscategorie (45-49, 50-54, ≥55) een dienstvrijstelling aangevraagd 
hadden, deze op elk moment omzetten in een premie (het omgekeerde kan
echter niet). Vanaf de leeftijd van 50 jaar kunnen de beroepskrachten
daarnaast ook de voor de vorige schijf toegekende dienstvrijstelling en de
premie voor de huidige schijf combineren. Het reële aantal vrijgestelde
dagen zou dan ook een veel preciezere indicator zijn. En tot slot dient nog
opgemerkt dat het aandeel vroedvrouwen dat een dienstvrijstelling
aanvraagt afneemt naarmate de leeftijdscategorie stijgt. In de hogere
leeftijdscategorieën werkt een groot deel van de vrouwen immers deeltijds,
wat maakt dat zij minder interesse zouden hebben voor de dienstvrijstelling
en meer voor de premie. Het betreft hier echter een hypothese die nog
nagegaan moet worden door de inzameling van preciezere gegevens op het
terrein.
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Tabel 8 – Aantal vroedvrouwen dat van dienstvrijstellingen genoot in
de periode 2008-2010 in België in alle ziekenhuizen en beschutte
woonplaatsen

2008 2009 2010

n % n % n %

1ste schijf (≥ 45 
jaar)

763 65.8 829 66.1 882 67.8

2de schijf (≥ 50 jaar) 304 47.9 359 47.3 419 47.6

3de schijf (≥ 55 jaar) 93 17.4 102 16.7 117 17.4

Bron: FOD VGVVKL – Algemene Directie van Gezondheidszorginstellingen –
Financiering van de ziekenhuizen

Voor het overige zullen de projecties van het toekomstige aanbod aan
arbeidskrachten rekening moeten houden met de verhoging van de
wettelijke pensioenleeftijd die vanaf 2025 van kracht zal worden (eerste
verhoging tot 66 jaar) en vanaf 2030 (tweede verhoging tot 67 jaar).
Daarnaast moet ook het aantal vroedvrouwen met vervroegd pensioen
onder de loep genomen worden (zie de voorwaarden om vervroegd met
pensioen te kunnen gaan in Tabel 9 ). Zij zouden hun loopbaan vroeger
kunnen stoppen dan bepaald door de wettelijke pensioenleeftijd omwille van
de mogelijke erkenning van het werk van vroedvrouwen als zwaar beroep.
De criteria voorgesteld door het Nationaal Pensioencomité die als basis
moeten dienen voor het definiëren van “zware beroepen” worden
onderverdeeld in 4 categorieën:32 fysiek zwaar werk, een belastende
werkorganisatie, verhoogde veiligheidsrisico’s en mentale werkbelasting.
Het beroep vroedkunde kan in aanmerking komen voor deze categorieën.
Tot op heden is echter nog geen lijst met zware beroepen beschikbaar.



KCE Report 278A Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen 67

Tabel 9 – Voorwaarden om in België tussen 2012 en 2019 met vervroegd pensioen te kunnen gaan

Datum Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarde Uitzondering voor de lange loopbanen

2012 60 jaar 35 jaar /

2013 60,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar

2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar

2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar

2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar

2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar

61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Bron: belgium.be
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Internationale vergelijking

Ondanks een grote gelijkenis in de demografische karakteristieken van de
moeders (zie Tabel 10) varieert het aantal vroedvrouwen per 1.000 vrouwen
van 15 tot 49 jaar oud van 0,8 in Nederland tot 2,8 in Zweden. Voor België
is die dichtheid nog niet gekend (zie Tabel 10). Aangezien het PlanCAD nog
niet geïmplementeerd werd, is alleen het aantal vroedvrouwen dat het
beroep mag uitoefenen, bekend. Dat aantal kan echter sterk verschillen van
het aantal vroedvrouwen dat daadwerkelijk actief is, zoals ook blijkt uit
Figuur 15.

Deze dichtheidsverschillen laten zich deels verklaren door de organisatie
van het aanbod aan menselijke middelen op maieutisch vlak en door de
diversiteit van de taken die er aan vroedvrouwen toegewezen worden in
vergelijking met die welke aan andere beroepskrachten, zoals
verloskundigen, huisartsen, verpleegkundigen en andere paramedische
beroepen, toevertrouwd worden (zie Tabel 10).

In tegenstelling tot de situatie in België bestaan er in de 3 andere
bestudeerde landen “assistent-vroedvrouwen” als erkend
gezondheidszorgberoep, die de vroedvrouwen bijstaan bij hun werk op
verschillende momenten in het zwangerschaps- en bevallingsproces, al
naargelang het land. In Nederland ondersteunen de ‘maternity home care
assistants’ de vroedvrouwen (of huisartsen) tijdens de bevalling en helpen
en adviseren ze de nieuwe moeders met betrekking tot hun baby tijdens de
postnatale periode thuis.33 Daarbij leveren ze een bijdrage aan de
dagdagelijkse taken door te poetsen, boodschappen te doen of voor de
andere kinderen van het huishouden te zorgen34. Om in Nederland
kraamverzorgster te kunnen worden, is een opleiding van 3 jaar van het
MBO-type (te vergelijken met het beroepsonderwijs in België) nodig. Deze
opleiding combineert theorie en praktijk en kan twee verschillende vormen
aannemen: een opleiding van het beroepstype waarbij school en stage
gecombineerd wordt of een opleiding volgens het leerlingstelsel waarbij
werk en studies gecombineerd worden. Het landschap van de
tenlasteneming van de vroedkundige zorg in Nederland evolueert verder
ook met de tijd. Zo is het aandeel vroedvrouwen dat in ziekenhuizen werkt,
er van 21% in 2004 naar 29% tien jaar later gestegen. Omgekeerd zijn over

diezelfde periode de individuele ambulante praktijken vermindert van 59,4%
tot 47,6%. 35

In het Verenigd Koninkrijk staan de ‘maternity healthcare assistants’36 of
‘maternity support workers’37 de vroedvrouwen bij in de tenlasteneming van
de moeders en hun baby bij elke fase van de zwangerschap, de bevalling
en de eerste dagen na de geboorte. Zij kunnen in kraamklinieken of in
vroedvrouwpraktijken werken en dat zowel in een ambulante als in een
ziekenhuiscontext. Daarbij is het hun taak om te ondersteunen bij de
verzorging van de moeder en de pasgeboren baby, routine opvolging te
verzekeren, bloedstalen af te nemen, aan ouderschapsopvoeding te doen,
borstvoeding te promoten, alarmsignalen te herkennen, te helpen bij het
gebruik van apparatuur en het vervullen van administratieve taken. Over het
algemeen is hiervoor een kwalificatie in de gezondheids- en
maatschappelijke zorg of in de kinderverzorging vereist. De opleidingen in
kwestie worden gegeven volgens een leerlingstelsel dat toegankelijk is
vanaf de leeftijd van 16 jaar. De 'health care assistants' zijn polyvalenter.
Terwijl de 'maternity support workers' louter gespecialiseerd zijn in de
zorgverlening rond het moederschap, kunnen 'health care assistants’ niet
alleen samenwerken met vroedvrouwen, maar ook met andere beroepen
zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten of diëtisten. Dergelijke
ondersteuningspersoneel wordt echter niet beschouwd als erkende
gezondheidswerkers, wat maakt dat ze de door hen verstrekte zorgen
dienen te verlenen onder het toezicht van een erkende
gezondheidswerker.38 In 2001 bedroeg de verhouding vroedvrouw / 'support
worker' + 'assistants' 5 op 1 (zie Tabel 10).

In Zweden ondersteunen de hulpverpleegsters de vroedvrouwen
voornamelijk tijdens de arbeid van de barende vrouw. Ze hebben echter
vaak geen specifieke opleiding gevolgd op het vlak van kraamzorg en
dragen bijgevolg geen enkele medisch-wettelijke verantwoordelijkheid. Het
zijn de vroedvrouwen zelf of de ervaren hulpkrachten die hen op het terrein
bijbrengen, wat ze moeten weten.

Net als in België is 'vroedvrouw' tot slot ook een beschermd beroep. Daarom
dat in alle bestudeerde landen de toegang tot de arbeidsmarkt onderworpen
is aan een registratie. Terwijl de Zweedse vroedvrouwen zich maar één keer
hoeven te registreren, is de erkenning als vroedvrouw in Engeland en
Nederland niet definitief. Daar dient men zich telkens na verloop van een
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bepaalde termijn opnieuw te registreren. In het Verenigd Koninkrijk werd er
zelfs een dubbel registratiesysteem ingevoerd: de eerste registratie situeert
zich op nationaal niveau en betekent dat men opgenomen wordt in de
registers van de Raad van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (Nursing &
Midwifery Council)39. De tweede registratie omvat een opname in het lokale
register van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor het
grondgebied waar men het beroep van vroedvrouw wenst uit te oefenen.
Deze registratie moet jaarlijks verplicht hernieuwd worden en is
onderworpen aan de voorlegging van een bewijs van bijscholing. Ook de
Nederlandse vroedvrouwen moeten zich om de 5 jaar opnieuw registreren
in het officiële register (BIG-register). Hun erkenning is onderworpen aan de
beoefening van de vroedkundige zorg gedurende minstens 2.080 uur over
een periode van 5 jaar. Daarnaast bestaat er ook een niet-verplichte
registratie bij de g. Het doel dat hiermee beoogd wordt, is het bevorderen
van de kwaliteit van de zorgverlening door de vroedvrouwen te verplichten
om per 5 jaar 200 uur bijscholing te volgen. Dit geldt dan ook als voorwaarde
om hun KNOV-erkenning te kunnen behouden.

Tabel 10 – Vroedkundige activiteiten in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden

België Nederland(2)8 Verenigd Koninkrijk Zweden

Aantal vroedvrouwen Het aantal actieve vroedvrouwen is
niet bekend. In 2015 waren 10.440
vroedvrouwen (waarvan 103
mannen) gerechtigd om het beroep
uit te oefenen (zie Figuur 15)(4)

In 2014 waren er 2.980
vroedvrouwen
(waarvan 39 mannen)

Voor de uitoefening van hun
beroep konden zij rekening op
+/-10 000 assistenten(2)

In 2016 telde de NHS
25.882 vroedvrouwen, goed
voor 21.377 VTE waarvan
99,1% in kraamklinieken werkte,
0,7% op neonantologiediensten
en 0,2% in opleidingsteams.

Verder bleken de vroedvrouwen
van de NHS bijgestaan te
worden door een waaier aan
ondersteunend personeel:

 'Nursery Nurse': 306 VTE;

 'Nursing Assistant /
Auxiliary': 1.722 VTE;

6.000 vroedvrouwen (2013)
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 'Nursing Assistant
Practitioner': 76 VTE;

 'Healthcare Assistant':
3.503 VTE;

 'Support Worker': 1.160
VTE.

Aantal
vroedvrouwen/1.000
vrouwen van 15 tot 49 jaar
oud (5)

Niet bekend 0,8 vroedvrouwen

en 2,7 assistenten

1,7 2,8

Percentage keizersneden
(3)

20,2% (2012)

20,3% (Vlaanderen – 2013)

21,6% (Wallonië – 2013)

20,7% (Brussels Gewest – 2013)

15,6% (2010) 16,6% (2013) 23,0% (2013)

Praktijkomgeving Er bestaan geen officiële gegevens,
maar het overgrote merendeel van de
vroedvrouwen werkt in ziekenhuizen.

 Ambulante individuele of
groepspraktijk

47,6%

 Loontrekkenden in een
gezondheidscentrum of een
soortgelijke instelling

1,9 %

 Klinische vroedvrouwen

29,3%

 Loontrekkenden in een
praktijk van zelfstandige
vroedvrouwen

5,6%

 Plaatsvervangende
vroedvrouwen
(interimmedewerkers)

15,7%

Er is geen enkel officieel cijfer
beschikbaar over de verdeling
van de vroedvrouwen over de
verschillende praktijksectoren.

Alleen de door de NHS
tewerkgestelde vroedvrouwen
zijn geregistreerd.

Er is geen enkel officieel cijfer
beschikbaar over de verdeling
van de vroedvrouwen over de
verschillende praktijksectoren.
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Bevoegdheden

 Case manager - x x
Verantwoordelijke voor de
inzameling van gegevens

x

 Prenatale opvolging
bij laag risico

x x x x

 Prenatale opvolging
bij hoog risico

- Beperkt tot de klinische
vroedvrouwen

- x

 Aanvraag bloedtest x x x x

 Cardiotocografie x x x x

 Echografie - x x x

 Externe cefalische
versie (ECV)

- x

Bij erkenning van bijkomende
vervolgopleiding en ervaring

met ECV. Om hun erkenning te
behouden, moeten de

vroedvrouwen minstens 10
ECV's per jaar verrichten. .

x

 Voorschrijven van
geneesmiddelen

De vroedvrouwen mogen
geneesmiddelen voorschrijven, die
gebruikt worden tijdens:

 de zwangerschap: foliumzuur,
metoclopramide, paracetamol,
behandeling van symptomatische
vaginale infecties, nitrofurantoïne
(urinaire infectie), anti-RhD-
immunoglobuline, griepvaccin,
gecombineerd vaccin tegen
kinkhoest, difterie en tetanus, orale
ijzerpreparaten, behandeling van
reflux (Ranitidine, Omeprazole)

 de arbeid en de bevalling:
anaestheticum (lidocaïne,
mepivacaïne), preventie van
postpartum hemorragie (oxytocine),
penicilline G of Amoxicilline

 Pijnstillers

 Contraceptiva

x

Geen beperkende lijst
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(zwangere vrouwen drager van
groep B streptokokken)

 het postpartum: Oxytocine,
diclofenac, paracetamol,
antimycotische en/of antibacteriële
crème, nystatine suspensie en
miconazol gel (schimmelinfectie bij
de zuigeling), misoprostal,
phytomenadione (vitamine K1), anti-
RhD-immunoglobuline, hepatitis B
vaccin, cabergoline,
levonorgestrel/desogestrel (orale
hormonale contraceptiva), ethinyl-
estradiol

De lijst van geneesmiddelen die
voorgeschreven mogen worden,
wordt bij koninklijk besluit bepaald 1.a

 Ondersteuning van de
barende vrouw tijdens
de arbeid

x x x x

 Bevalling (laag risico) x x x x

Op onafhankelijke wijze

 Bevalling (hoog risico) Ondersteuning van de gynaecoloog-
verloskundige

Ondersteuning van de
verloskundigen door klinische

vroedvrouwen

x

In team met de verloskundigen

 Postpartum opvolging
(laag risico)

x x x x

In het ziekenhuis of thuis

 Postpartum opvolging
(hoog risico)

Ondersteuning van de gynaecoloog-
verloskundige

Klinische vroedvrouwen Beperkt tot de ziekenhuizen

 Borstvoeding Aanvullende opleiding x x x

a. Koninklijk Besluit van 1 september 2016 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen
mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en
buiten het ziekenhuis.; (2) Cijfers 20148 en https://www.nza.nl/1048076/1048181/Marktscan_Zorg_rondom_zwangerschap_en_geboorte.pdf ; (3) WHO Health for all Database
(2013); (4) Gegevens FOD VGVVKL (Planningscommissie); (5) Berekening op basis van Eurostat-gegevens (2015)
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4.2 Feitenmateriaal in verband met de uitoefening van de
vroedkundige zorg in België

Inleiding

De laatste twintig jaar is de vroedkundige zorg sterk geëvolueerd. Twee
belangrijke gebeurtenissen hebben de uitoefening van het beroep dan ook
grondig door elkaar geschud: een grotere autonomie in de uitoefening van
het beroep van vroedvrouw en de evolutie van de tenlasteneming van het
postpartum.

De eerste gebeurtenis dateert van 2006, het jaar waarin vroedvrouwen voor
het eerst als autonome gezondheidswerkers beschouwd werden f. Dat had
tot gevolg dat vroedvrouwen vanaf toen een groot aantal handelingen
mochten verrichten zonder medisch toezicht (zie art. 62 van de Wetb en het
beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw29). De eerste
stappen in de richting van deze autonomie werden overigens al in 1995
gezet met de scheiding die toen voor het eerst ingevoerd werd tussen de
opleiding tot vroedvrouw en de opleiding tot verpleegkundige met als gevolg
nog slechts één gemeenschappelijk opleidingsjaar. Deze opsplitsing van de
opleidingen zou uiteindelijk in 2005 gefinaliseerd worden door het
schrappen van het laatste deel dat beide opleidingen nog
gemeenschappelijk hadden. Deze autonomieuitbreiding in de opleiding ging
echter ten koste van een verlies aan polyvalentie, wat de wetgever ertoe
aanzette om de volwaardige uitoefening van de verpleegkunde door
vroedvrouwen gevormd na 1 oktober 2018 geheel onmogelijk te maken (KB
nr. 78 art. 21 quater). In de praktijk vragen de werkgevers over het algemeen
nu al aan vroedvrouwen opgeleid na 2006 om een bijkomende vorming te
volgen met het oog op het behalen van een diploma algemene
verpleegkunde (2 jaar in de Franse gemeenschap en 60 ECTS in de
Vlaamse gemeenschap). Verder dient eveneens opnieuw benadrukt dat de
opleiding tot vroedvrouw gekenmerkt wordt door een communautaire
asymmetrie. De opleiding tot vroedvrouw duurt in de Franse Gemeenschap

f Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen – BS: 18-06-2015 – tekstbijwerking tot 17-08-

namelijk 4 jaar tegenover slechts 3 jaar in de Vlaamse Gemeenschap.
Ondanks dit verschil in opleidingsduur zijn de specifieke competenties van
de vroedvrouwen dezelfde in beide gemeenschappen en worden ze
opgelijst door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen.29 De lijst in kwestie
is daarbij gebaseerd op Europese Richtlijn 2013/55/EU betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties.

De overgang van een volledige tenlasteneming van het postpartum door het
ziekenhuis naar een gemengde tenlasteneming ziekenhuis-thuis is de
tweede gebeurtenis die gevolgen zal hebben voor de uitoefening van de
vroedkundige zorg in België. Deze overgang vindt zijn oorsprong in een
demedicaliseringsbeweging van de geboorte en - zij het in mindere mate -
in een wens om de almaar stijgende ziekenhuisuitgaven onder controle te
houden.4 Hoewel deze beweging al langer bestaat in andere Europese
landen, werd de stap pas erg recent gezet in België en is deze dus nog niet
voltooid. Voor meer details over de modaliteiten van deze nieuwe
tenlasteneming verwijzen we u graag naar KCE-rapport 232.5 Over de
gevolgen van deze verandering in de postnatale opvolging voor de
behoeften aan menselijke middelen in het algemeen en aan vroedvrouwen
in het bijzonder is dus tot op heden nog niets geweten. Een essentiële
basisvoorwaarde om naar de toekomst toe voor een toereikend aanbod aan
vroedvrouwen te kunnen zorgen, is kennis van het huidige gebruik van
menselijke middelen op vroedkundig vlak, wat onder de opdrachten van de
Planningscommissie ressorteert. Als voorbereiding op de werken van deze
Commissie beschrijft het huidige hoofdstuk de inzet van vroedvrouwen in
ziekenhuizen en in de ambulante praktijk alsook in de gezondheidssector
buiten de ziekteverzekering om. Aanvullend hierop zal ten slotte nog het
aanbod aan vroedvrouwen via de hogeschoolopleiding geëvalueerd
worden.

2015 / Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions
de santé – MB: 18/06/15 – dernière mise à jour au 17/08/15
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Methode

Het activiteitsveld van de vroedvrouwen kan zich over een groot aantal
sectoren uitstrekken. Hoewel de meesten onder hen vandaag in
ziekenhuizen werken, zijn vroedvrouwen eveneens in mindere mate actief
in de ambulante zorgverlening (prenatale en postnatale opvolging en
preventie op langere termijn via het Office de la Naissance et de l’Enfance
(ONE) et Kind en Gezin (K&G)). Daarnaast kunnen ze eveneens ingezet
worden in de onderwijssector, de farmaceutische sector of andere
commerciële sectoren of diensten die al dan niet gezondheidsgerelateerd
zijn.

De beschrijving van het aantal beroepskrachten dat in deze sectoren aan
de slag is, is één van de opdrachten van het PlanCAD. Dit hoofdstuk beperkt
zich tot het beschrijveng van het aanbod aan gezondheidswerkers in de
ziekenhuizen, langs de preventiezijde (ONE en K&G) en in het onderwijs.

Aanbod aan beroepskrachten in ziekenhuizen

De behoeften aan ziekenhuismedewerkers worden berekend op basis van
de wetteksten die de continuïteit van de zorgverlening op de kraamafdeling
voorschrijven. Daarna zal de reële inzet van vroedvrouwen in ziekenhuizen
geanalyseerd worden op basis van de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG)
die betrekking hebben op de human resources.

ONE en K&G

De statistieken (absoluut aantal vroedvrouwen en VTE) werden verzameld
door deze twee instanties te raadplegen.

Opleiding

De Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap werden ter zake
per e-mail bevraagd.

De brongegevens die in dit hoofdstuk gebruikt werden, werden ook
toegevoegd als bijlage in de vorm van een Excel-bestand.

Resultaten

4.2.3.1 Aanbod aan vroedvrouwen in ziekenhuizen

Behoeften aan beroepskrachten om de continuïteit van de
zorgverlening te verzekeren

Voor ziekenhuizen gaat de Belgische wetgeving uit van een equivalentie
tussen de opleiding tot A1-graduaat of bachelor in de verpleegkunde en/of
vroedkunde. Op enkele uitzonderingen na is substitutie van vroedvrouwen
door algemene verpleegkundigen zelfs expliciet toegelaten. Dit resulteert in
een lage wettelijke verplichte minimale personeelsbezetting aan
gegradueerden of bachelors in de vroedkunde in ziekenhuizen.

Voor de gewone diensten kraamzorg wordt wettelijk enkel een 24 uur op 24
permanentie door vroedvrouwen verplicht en worden geen
bestaffingsaantallen gespecificeerd. De dienst dient verder wel nog te
beschikken over voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen en
verzorgend personeel in functie van de verpleegkundige en
verzorgingsbehoeften.

Rekening houdend met het wettelijke voorziene arbeidsduur en werkweek,
het gemiddeld aantal gerealiseerde arbeidsdagen per kalenderjaar
(ziektedagen, sociaal verlof, opleiding inclusief) en een half uur durende
debriefingsvergadering bij elke ploegwissel, betekent dit een minimum van
6 voltijdsequivalenten aan vroedkundigen per kraamafdeling om een 24-
uurs permanentie te verzekeren.

Indien aanwezig in het ziekenhuis, moet een dienst intensieve kraamzorg
geïntegreerd zijn in een dienst gewone kraamzorg en beschikken over een
eigen specifieke staf van vroedvrouwen om een verplichte 24 op 24 uur
aanwezigheid van minimum 2 voltijdse equivalenten op de afdeling te
verzekeren. Minstens één van deze vroedvrouwen moet beschikken over
één of meerdere jaren ervaring met hoogrisicozwangerschappen. Per
afdeling intensieve kraamzorg dienen dus bijkomend minimaal 12 extra
voltijdsequivalenten aan vroedkundigen voorzien te worden om
permanentie te verzekeren.
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Feitelijke gegevens met betrekking tot het beroep van vroedvrouw in
ziekenhuis setting

In het vierde trimester van 2014 werkten 4 996 vroedvrouwen in een
ziekenhuis setting waaronder 178 hoofdvroedvrouwen en 612 adjunct-
hoofdvroedvrouwen. De geobserveerde workforce bedroeg 3 163 VTE. 5%
van deze workforce neemt zorgorganisatorische functies op. Ter

vergelijking, de workforce verpleegkundigen bedroeg 41 071,50 VTE in de
ziekenhuis setting in dezelfde periode. Het gemiddelde
tewerkstellingspercentage van vroedvrouwen is 0,63 VTE, die van
verpleegkundigen is 0,78 VTE.

De verdeling van vroedvrouwen over de verschillende diensten is te vinden
in de Tabel 11.

Tabel 11 − Verdeling van het aantal vroedvrouwen (aantal personen (n) en voltijds equivalenten (VTE)) over de verschillende ziekenhuisdiensten 
tijdens het laatste trimester van 2014

Vroedvrouwen Hoofdvroedvrouwen Adjunct-hoofdvroedvrouwen

n VTE VTE/n n VTE VTE/n n VTE VTE/n

Materniteit 2598 1702,4 0,66 112 92,2 0,82 31 21,9 0,71

 Niet intensief 2478 1616,3 0,65 106 87,5 30 21,4

 Intensief 120 86,1 0,72 6 4,7 1 0,5

Arbeidskamer 170 105,2 0,62 5 3,2 0,64 4 3,0 0,75

Verloskamer 1080 608,6 0,56 37 20,0 0,54 14 6,7 0,48

Neonatologie 550 293,1 0,53 13 3,6 0.28 8 3,7 0,46

 Niet intensief 502 254,4 0,51 13 3,6 0,28 8 3,7

 Intensief 48 38,7 0,81 - - - - - -

Pediatrie 27,0 23,0 0,85 - - - - - -

Spoed 5 5,0 1,00 - - - - - -

Andere
ziekenhuisdiensten

331 264,0 0,80 11 7,6 0,69 - - -

Totaal 4761 3001,2 0,63 178 126,6 0,71 57 35,2 0,62

Bron: MZG
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In de ziekenhuisdiensten rond geboorte, is de workforce van
verpleegkundigen laag in de dienst materniteit (90 VTE), in de arbeidskamer
(4 VTE) en de verloskamer (19,9 VTE). In de dienst neonatologie (N*, NI)
daarentegen zijn er 1 057,5 VTE verpleegkundigen aan het werk.

Tussen 2009 en 2015 steeg het aantal vroedvrouwen van 3 912 naar 4 996
fysieke personen, zijnde een stijging van 27,7% (zie Figuur 17). In dezelfde
periode steeg het aantal VTE slechts met 14,9% (zie Figuur 17), wat zich
vertaalt in een daling van 13% in het gemiddelde tewerkstellingspercentage
van vroedvrouwen binnen een ziekenhuis (in 2009 : 0,70 VTE/vroedvrouw
en in 2014 : 0,63 VTE/vroedvrouw; zie Figuur 18).

Figuur 19 en Figuur 20 tonen de evolutie in aantal vroedvrouwen, aantal
VTE aan het werk in een ziekenhuis en het gemiddelde
tewerkstellingspercentage van de vroedvrouw per dienst. Tussen 2009 en
2014 steeg het aantal vroedvrouwen in alle betreffende diensten. Als gevolg
steeg ook het aantal VTE, behalve op de dienst materniteit waar het aantal
VTE daalde met 16%. Deze daling is te wijten aan een belangrijke daling in
gemiddeld tewerkstellingspercentage van de vroedvrouw op de dienst
materniteit. In 2014 varieerde het gemiddelde tewerkstellingspercentage
van een vroedvrouw tussen 0,53 VTE (neonatologie) en 0,85 VTE
(pediatrie).

Het gemiddeld tewerkstellingspercentage van een vroedvrouw op de dienst
materniteit (0,66 VTE) verschilt niet veel van die in de arbeidskamer
(0,62%). Vroedvrouwen aan het werk in het verloskwartier hebben een
gemiddeld tewerkstellingspercentage van 0,56 VTE, wat lager ligt dan in de
andere ziekenhuisdiensten (op de spoeddienst bv. 0,80 VTE).

De schijnbare vermindering van de gemiddelde tewerkstelling van de
verloskundigen kan gedeeltelijk verklaard worden door het gebruik van een
financiering via prestaties onder zelfstandig statuut voor een deel van de
activiteiten van vroedvrouwen werkzaam in ziekenhuizen. De activiteiten
onder het statuut van werknemer zouden hierdoor worden verlaagd ten
gunste van de activiteiten onder zelfstandig statuut. Deze hypothese moet
nog worden gevalideerd door data PLANCAD.

Figuur 17 − Evolutie van het aantal vroedvrouwen tewerkgesteld in een 
ziekenhuis tussen 2009 en 2014

Bron: MZG

Figuur 18 − Evolutie van het gemiddelde tewerkstellingspercentage 
(VTE) van een vroedvrouw tussen 2009 en 2014

Bron : MZG
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Figuur 19 – Evolutie van het aantal vroedvrouwen tewerkgesteld in een ziekenhuis per dienst tussen 2009 en 2014

Materniteit Arbeidskamer

Verloskamer Neonatologie
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Pediatrie Andere diensten

Bron: MZG
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Figuur 20 – Evolutie van het gemiddelde tewerkstellingspercentage van vroedvrouwen per ziekenhuisdienst tussen 2009 en 2014

Materniteit Arbeidskamer

Verloskamer Neonatologie
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Pediatrie Andere diensten

Bron: MZG
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Bijkomende mogelijkheden van de MZG-gegevens

Bijlage 3 beschrijft in meer detail hoe informatie uit de MZG-gegevens
bijkomende mogelijkheden zou kunnen bieden, zoals door de analyse van
de verpleegkundige taken geregistreerd in het kader van de zorg rond een
geboorte in het ziekenhuis. Bij de MZG-registratie van verpleegkundige
gegevens, bevat de klasse W (zorg rondom de geboorte) immers 5
activiteiten waarvan de duur wordt gemeten per zorgepisode:

1. Zorgen m.b.t. de relaxatie ter voorbereiding van de bevalling;

2. Zorgen ante-partum: opvolging uteriene activiteit;

3. Bevalling uitgevoerd door een vroedkundige ;

4. Zorgen post-partum: opvolging post-partum;

5. Kangoeroezorg.

Een analyse van de tijdsinvestering met betrekking tot deze activiteiten zou
een eerste beeld kunnen opleveren van de daadwerkelijk door
vroedvrouwen uitgevoerde taken. De meerwaarde van deze gegevens met
betrekking tot de reële activiteit en de kwaliteit van de registratie ervan
moeteen echter nog verder onderzocht worden.

Beperkingen van de data van MZG in de beschrijving van de
ziekenhuisactiviteiten

De gegevens van MZG laten toe om de activiteiten van de verloskundige
werkzaam op ziekenhuisafdelingen te beschrijven. Het is belangrijk op te
merken dat:

 De ziekenhuizen vele ambulante diensten aanbieden zoals prenatale en
postnatale consultaties, gynaecologische consulten of
borstvoedingsconsultaties. Het aanwenden van vroedvrouwen in
ambulante diensten in ziekenhuizen is niet beschreven in de gegevens
van MZG. Voor deze vormen van dienstverlening, zijn vroedvrouwen in
het algemeen verloond als werknemer en rekenen ze hun actes aan per
prestatie via een centraal systeem van honoraria van het ziekenhuis
(zoals frequent ook het geval is voor artsen). Ze kunnen ze echter ook
uitoefenen onder het statuut van zelfstandige en ze ontvangen in dit

geval de honoraria direct. De studie van de RIZIV-profielen in de
PLANCAD laten toe deze zaken verder te onderzoeken.

 Het onderzoek van de activiteiten is gebaseerd op de variabele ‘functie’
van de vroedvrouwen wat waarschijnlijk de activiteiten van
vroedvrouwen iets onderschat. Het is namelijk zo dat sommige
vroedvrouwen geregistreerd zijn in de databases als verpleegkundigen
(bijvoorbeeld bij neonatologie of kindergeneeskunde, indien extra
opleiding benodigd is).

4.2.3.2 Aanbod aan vroedvrouwen buiten de ziekenhuizen

Preventie, peuters en kleuters

In de Franse Gemeenschap

In de Franse Gemeenschap bestrijken de beschikbare gegevens over het
aantal door ONE ingezette vroedvrouwen de 5 voorbije jaren. De
vroedvrouwen in kwestie hebben daar de rol van medisch-sociaal werkster.
Voor de vervulling van deze functie is het diploma van vroedvrouw geen
vereiste, maar zorgt zeker voor een meerwaarde op adviesvlak. Tussen
2011 en 2015 verdubbelde het aantal vroedvrouwen dat door ONE werd
tewerkgesteld. Niettemin daalde de gemiddelde bijdragecapaciteit van 1
VTE/vroedvrouw in 2011 naar 0,97 VTE/vroedvrouw in 2015.



82 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

Figuur 21 – Evolutie van het aantal door ONE tewerkgestelde
vroedvrouwen en hun bijdragecapaciteit

Bron: ONE

In de Vlaamse Gemeenschap

Tussen 2001 en 2015 steeg het aantal door K&G tewerkgestelde
vroedvrouwen met een factor 4 voor een VTE-aanbod aan beroepskrachten
dat met een factor 3 toenam, wat er op wijst dat de meeste vroedvrouwen
deeltijds voor K&G werken.

Figuur 22 toont ons dat het aandeel deeltijdse medewerkers toeneemt met
de tijd. Deze evolutie in het aantal door K&G tewerkgestelde vroedvrouwen
is niet het gevolg aan een specifiek recruteringsbeleid, maar zou volgens de
elementen die tijdens de aanwervingsgesprekken van de vroedvrouwen bij
K&G aangereikt werden, te wijten zijn aan twee belangrijke factoren. De
eerste factor houdt verband met veranderingen in de ziekenhuissector met
negatieve impact op de tewerkstelling van de vroedvrouwen (verkorting van
het verblijf in het ziekenhuis op de kraamafdeling en fusies tussen
ziekenhuizen). Het aantal verantwoorde bedden op de materniteit nam

tussen 2002 en 2013 inderdaad af met 5,7%. De tweede vermelde factor is
het geringe aantal tewerkstellingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Figuur 22 – Evolutie van het aantal door K&G tewerkgestelde
vroedvrouwen en het aantal VTE

Bron: Kind & Gezin
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Onderwijs

In de Franse Gemeenschap

In 2016 wijdden 182 vroedvrouwen zich aan het onderwijs in de Franse
Gemeenschap, goed voor een totaal van 137,5 VTE. Daarvan stonden er
81 voor de klas in het middelbaar onderwijs (60 VTE), terwijl 101 in de
hogescholen les gaven (77,6 VTE). Geen enkele vroedvrouw stond evenwel
aangegeven als lid van het academische personeel aan een universiteit.
Niettemin is het best mogelijk dat vroedvrouwen die tot doctor
promoveerden of een masterdiploma behaalden, ook op dit niveau actief zijn
en louter geïdentificeerd worden op basis van de hoogste kwalificatie die ze
behaalden.

Figuur 23 toont ons de evolutie van het aantal vroedvrouwen dat tussen
2000 en 2016 in het onderwijs tewerkgesteld werd. Het aanbod aan
vroedvrouwen in het onderwijs blijkt daarbij meer dan verdubbeld te zijn
tijdens de waarnemingsperiode: van 61 VTE voor 86 vroedvrouwen naar
137,5 VTE voor 182 vroedvrouwen.

De gemiddelde bijdragecapaciteit bedroeg in 2016 gemiddeld 0,76
VTE/vroedvrouw tegenover 0,71 VTE/vroedvrouw in 2000. En terwijl de
vroedvrouwen zich in 2000 voornamelijk toelegden op het middelbaar
onderwijs, blijkt net het tegenovergestelde waar vanaf 2002. Een tendens
die zich jaar na jaar versterkt tot in 2016 (zie Figuur 23). Tussen 2000 en
2016 verdubbelde het aantal VTE voor het middelbaar onderwijs en
verdrievoudigde het voor de hogescholen. Voor het secundair onderwijs
steeg de gemiddelde bijdragecapaciteit van 0,69 VTE/vroedvrouw in 2000
naar 0,74 VTE/vroedvrouw in 2016. In de hogescholen steeg de gemiddelde
bijdragecapaciteit tijdens diezelfde periode van 0,73 VTE/vroedvrouw naar
0,77 VTE/vroedvrouw (zie Figuur 23).

Medisch ondersteunde voortplantingstechnieken

Tewerkstelling van vroedvrouwen bij dit type van dienst kon niet nagegaan
en gemeten worden. Het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende
vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "reproductieve
geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden, stelt namelijk bij
artikel 11 dat het zorgprogramma over het nodige medische en niet-
medische personeel moet beschikken om de opdrachten van het
programma naar behoren te vervullen. Er werd dus geen enkele wettelijke
opdracht toegewezen aan de vroedvrouwen in het kader van dit
zorgprogramma. Een evaluatie van de betrokkenheid van de vroedvrouwen
in deze sector zou ons nochtans veel kunnen leren met het oog op de
inaanmerkingneming van de impact van het toenemende gebruik van
medisch ondersteunde voortplantingstechnieken.

Voor een analyse van deze activiteitssector zouden er dan wel gegevens
verzameld moeten worden bij de ziekenhuizen die bij het zorgprogramma
reproductieve geneeskunde (type A en type B) betrokken zijn.
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Figuur 23 – Evolutie van het aantal in het onderwijs tewerkgestelde vroedvrouwen in de Franse Gemeenschap van 2000 tot 2016

Bron: ETNIC (Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication)



KCE Report 278A Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen 85

Figuur 24 – Gemiddelde bijdragecapaciteit van de in het Franstalig onderwijs tewerkgestelde vroedvrouwen



86 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

In de Vlaamse Gemeenschap

Helaas is deze informatie maar gedeeltelijk beschikbaar voor Vlaanderen:
enkel het aantal VTE is gekend, niet het aantal fysieke personen. In 2015
legden 262 VTE vroedvrouwen zich toe op het secundair onderwijs in de
Vlaamse Gemeenschap en 153,5 VTE op het hoger onderwijs (HBO6).
Uitgaande van een gemiddelde bijdragecapaciteit van 0,76 VTE per
vroedvrouw (niveau dat in 2016 in de Franse Gemeenschap waargenomen
werd), zou het aantal vroedvrouwen dat in Vlaanderen lesgeeft uit 546
eenheden bestaan.

Overige ambulante activiteiten

Naast het voorgaande bestaat er ook nog een uitgebreide waaier aan
ambulante activiteiten die zich vooral onderscheiden door hun wijze van
financiering.

 Activiteiten gefinancierd via de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen.

Dit zijn de activiteiten van de zelfstandige vroedvrouwen die buiten de
ziekenhuissector in een privépraktijk of in medische huizen werken.
Hun activiteiten kunnen gemeten worden aan de hand van de RIZIV-
profielen van de gezondheidswerkers. De meting van deze activiteiten
en de karakterisering van het aantal arbeidskrachten maakt deel uit van
het PlanCAD en zal dus niet verder besproken worden in het kader van
dit rapport. Door het verband te leggen tussen het RIZIV-profiel en het
statuut van zelfstandige kunnen de vroedvrouwen die onder dit statuut
vallen en die hun beroep uitoefenen in het kader van de zorgverlening
die door de verplichte ziekteverzekering gedekt wordt, onderscheiden
worden van diegenen die een zelfstandige activiteit in andere sectoren
uitoefenen.

 Activiteiten in loondienst.

 De activiteiten in loondienst omvatten activiteiten die verband houden
met zorgverlening buiten de ziekenhuizen om, zoals bv. in
farmaceutische bedrijven, of die geen verband houden met
zorgverlening, zoals bijv. commerciële activiteiten. Het aandeel
vroedvrouwen in de tweede sector kan daarbij als indicator voor het
bestaan van een overaanbod beschouwd worden. Door gebruik te
maken van de gegevens van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid in het kader van het PlanCAD, zouden de niet-
ziekenhuisgerelateerde activiteiten in loondienst gemeten en
gekarakteriseerd kunnen worden buiten de krijtlijnen van onderhavig
rapport.
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4.3 Conclusies

 De uitoefening van de vroedkundige zorg wordt omkaderd door een
Europese richtlijn die 11 activiteiten naar voren schuift waartoe
vroedvrouwen gemachtigd zijn (zie punt 4.1.1). Zo zijn vroedvrouwen
in België gemachtigd om de normale bevallingen te doen en de
technische verpleegkundige verstrekkingen uit te voeren die zich
situeren op het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling,
de gynaecologie en de neonatologie. Verder is de uitoefening van het
beroep onderworpen aan een registratie bij de bevoegde instanties en
is het behoud van de vereiste erkenning onderworpen aan het volgen
van 75 uur bijscholing over een periode van 5 jaar.

 De Belgische vroedvrouwen werken voornamelijk in ziekenhuizen. Er
moet een onderscheid gemaakt worden tussen de vroedvrouwen die
actief zijn in geboortegerelateerde diensten (M, N, N*, NIC, MIC, E),
wat overeenstemt met een reële behoefte aan hun competenties, en
de vroedvrouwen die in andere diensten werken, als teken van een
ongepast gebruik van deze arbeidskrachten, wat mogelijk is door de
dubbele kwalificatie van verpleegkundige/vroedvrouw van deze
gezondheidswerkers. Om exact het gebruik te kunnen bepalen, dat er
van vroedvrouwen in de ziekenhuisdiensten gemaakt wordt, moeten er
preciezere gegevens verzameld worden bij de ziekenhuizen. De
informatie die door de administratieve databanken aangereikt worden,
worden namelijk verzameld voor financieringsdoeleinden en omvatten
niet de voor de planning vereiste parameters (bv. gebruik van
kostencentrum in plaats van bedindex, geen informatie over de leeftijd
van de tewerkgestelde vroedvrouwen, noch voor het aanbod aan
arbeidskrachten per leeftijdscategorie, ...).

 Buiten de ziekenhuissector hebben de vroedvrouwen de keuze uit een
waaier aan activiteiten, zoals de activiteiten die verband houden met
de RIZIV-nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen in
zelfstandige praktijken of in medische huizen, de activiteiten in
loondienst in de zorg-, de onderwijs- of de preventiesector (ONE en
K&G) en tot slot ook de niet-zorgsectorgerelateerde activiteiten. De
toename van de terwerkstelling buiten de zorgsector wijst wellicht in de

richting van een overschot of verloop. Dit verloop kan verschillende
oorzaken hebben: mate van beroepsvoldoening, evenwicht werk- en
privéleven, wens tot professionele heroriëntatie, enz. Onderzoek bij de
zorgverleners in deze sector zouden toelaten deze hypotheses te
verifiëren. Omgekeerd is een stijging van de postpartumgerelateerde
RIZIV-activiteiten dan weer een indicator voor de verschuiving van de
tenlasteneming van de ziekenhuis- naar de thuisomgeving. Over de
impact hiervan op de behoeften aan vroedvrouwen in de ziekenhuizen
en in de ambulante sector is op dit moment evenwel nog niets geweten.
Voorts zijn er nog andere factoren die de uitoefening van het beroep
van vroedvrouw op het terrein beïnvloeden, zoals de toenemende
vraag naar medisch ondersteunde voortplanting en de substitutie van
de gynaecoloog-verloskundige, zowel pre- als postnataal.

 Het einde van de loopbaan van de Belgische vroedvrouwen wordt
gekenmerkt door de toegang tot het recht op vroegtijdig pensioen en
dienstvrijstelling. Het PlanCAD zou ter zake meer informatie moeten
opleveren. Om de informatie over de praktische implementatie van de
dienstvrijstellingsbepalingen te vervolledigen, zouden er aanvullende
gegevens bij de ziekenhuizen ingezameld moeten worden.

 Uit de internationale vergelijking blijkt dat er sprake is van gelijkaardige
omstandigheden met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt.
Dat neemt echter niet weg dat elke vergelijking van de dichtheid aan
gezondheidswerkers voorzichtig moet gebeuren door de betrokkenheid
van andere professionals bij de verstrekking van geboortegerelateerde
zorgen (huisartsen en kraamverzorgsters) en het verschil in de rollen
die er aan verloskundigen toebedeeld worden in vergelijking met de
vroedvrouwen (bv. klinische vroedvrouwen in Nederland). Bovendien
beschrijven de thans voor België beschikbare cijfers de vroedvrouwen
die het beroep mogen uitoefenen en niet de vroedvrouwen die
daadwerkelijk actief zijn in de gezondheidssector. Het PanCAD zou in
dat opzicht binnenkort voor preciezere gegevens moeten zorgen.
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5 HORIZON SCANNING

5.1 Bijdrage van de prospectieve analyse (of 'horizon
scanning') aan de gezondheidswerkerplanning40

De planning en de projectie van het aanbod aan gezondheidswerkers zijn
geen exacte wetenschappen41 en vergen bijgevolg een analyse van de
onzekere context waarin ze uitgewerkt worden. Bovenop de statistische
onzekerheid van de kwantitatieve parameters, kunnen via horizon scanning
of prospectieve analyse alle factoren bestudeerd worden, die een invloed
hebben op het aanbod aan arbeidskrachten en de uitoefening van het
beroep. Deze factoren kunnen van uiteenlopende aard zijn:
gezondheidsgerelateerd, organisatorisch, economisch,
omgevinggerelateerd, legislatief, politiek, demografisch,
gedragsgerelateerd, cultureel, maatschappelijk of welzijnsgerelateerd.

Voormelde methode bestaat uit het systematisch onderzoeken van de
informatie waarmee de potentiële dreigingen, de risico's, de opgedoken
problemen en de gerezen opportuniteiten voor elk van de factoren
geïdentificeerd kunnen worden en de onderlinge interactie tussen de
factoren bestudeerd kunnen worden.42

Horizon scanning kadert verder in een proces dat uit 4 opeenvolgende fasen
bestaat:

 Zoektocht naar informatie bij experts (horizon scanning)

Deze fase bestaat uit het bevragen van experts met uiteenlopende
kwalificaties om informatie te verzamelen in verband met tendensen,
factoren en beleidslijnen die een positieve of negatieve invloed kunnen
hebben op het aantal beroepskrachten. Eerst wordt de literatuur
doorgenomen om de leidraad van het te voeren gesprek voor te
bereiden, waarmee deze informatie dan op systematische wijze
verzameld kan worden tijdens semigestructureerde gesprekken. Aan
elke factor wordt daarbij een (kwantitatieve of kwalitatieve) indicator
toegewezen, waarmee de factor in kwestie gemeten kan worden.

 Generatie van thema's

Alle elementen die in de voorgaande fase geïdentificeerd werden
alsook hun respectieve indicatoren worden vervolgens gegroepeerd in
thema's. Binnen elk thema worden er individuele sleutelfactoren
geïdentificeerd in functie van hun invloed op het gezondheidssysteem.
De meest invloedrijke factoren kunnen daarbij eventueel nader
onderzoek vereisen of beleidsmatige bepalingen vergen.

 In kaart brengen van de interactie tussen factoren

Hiermee wordt een overzicht gemaakt van de wisselwerking tussen de
thema's onderling (causale lusdiagrammen, zie Figuur 25). Door deze
structuurvisualisering zullen er dan ook scenario's gegenereerd kunnen
worden.

 Generatie van scenario's

Een scenario beschrijft op een kwantitatieve en/of kwalitatieve manier
de toekomstige situatie op basis van een coherente en plausibele
causale structuur die bij de vorige fase gegenereerd werd. Deze
scenario's zijn nodig voor het beheren van de onzekerheden tijdens de
projectie van het aanbod aan gezondheidswerkers in het kader van de
planning. Deze scenario’s worden uitgetest worden tijdens
vergaderingen. Aan elk scenario wordt er een numerieke waarde
gekoppeld, die ingegeven zal worden in het wiskundig projectiemodel
voor het aanbod aan menselijke middelen. Via de Delphi-methode
wordt er een consensus over de numerieke waarden bereikt.

Om de hierboven beschreven 4 fasen uit te werken, wordt er online een door
het Centre for Workforce Intelligence ontwikkelde tool ter beschikking
gesteld (http://www.horizonscanning.org.uk/). De gebruikte methodologieën
bestaan uit literatuuronderzoeken, semigestructureerde gesprekken om de
benodigde informatie over de sleutelfactoren te verzamelen en ten slotte
een Delphi-panel om de factoren de kwantificeren, die tijdens de
voorgaande fasen geïdentificeerd werden. Bij wijze van voorbeeld werd er
in België een 'horizon scanning'-oefening voor de algemene geneeskunde
verricht in het kader van een proefonderzoek.9 Dit onderzoek formuleert
aanbevelingen in verband met de uitveorng van een 'horizon scanning'-
oefening met gebruik van de Delphi-methode.
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In het volgende deel worden er voorbeelden van elementen aangereikt, die
besproken kunnen worden tijdens een 'horizon scanning'-oefening in het
kader van de uitoefening van de vroedkundige zorg.

Figuur 25 – Identificatie van de systemische factoren in de 'horizon scanning'-fase (aanpassing van Fellows en Edwards) 42
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5.2 'Horizon scanning'-elementen voor de
vroedvrouwplanning

In dit deel worden er een aantal basiselementen geïdentificeerd als zijnde
factoren die het aanbod aan beroepskrachten voor vroedvrouwen kunnen
beïnvloeden. Deze niet-exhaustieve lijst kan als vertrekpunt gebruikt worden
voor de zoektocht naar informatie en het literatuuronderzoek ter
voorbereiding van een 'horizon scanning'-oefening. Voormelde factoren
werden daarbij onderverdeeld in thema's volgens het door Willis et al
voorgestelde conceptuele kader (zie Figuur 26).40

Figuur 26 – Conceptueel kader van de te behandelen thema's bij een horizon scanning met het
oog op de planning van het aanbod aan gezondheidswerkers

Bron: aanpassing van Willis et al.40
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Economie

Definitie

Het gaat om het economisch systeem waarin het sociaal systeem en het
gezondheidssysteem functioneren. De invloeden van de wereldeconomie,
de overheidsfinanciën, het bruto nationaal product, het werk en de lonen, de
monetaire systemen, de begrotingen voor sociale en gezondheidszaken, de
financiering van de gezondheidszorg en de financiële toegankelijkheid zijn
in die optiek stuk voor stuk parameters die bij het thema economie in
aanmerking genomen worden.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De economische crisis waarmee Europa zich geconfronteerd ziet, is niet
zonder gevolgen voor de nationale begroting voor de gezondheidszorg. De
besparingsmaatregelen die uit een verlaging van de groeinorm van de
gezondheidszorgbegroting bestaan, zijn daar een voorbeeld van. Verder
kunnen er ook nog andere factoren in verband met de financiering van de
ziekenhuizen, de forfaitarisering van de zorgverstrekking, de fragilisering
van kwetsbare economische populaties, ... in aanmerking genomen worden
om de gevolgen te evalueren van de besparing op het aanbod aan diensten
voor de tenlasteneming van de opvolging van zwangerschappen, de
bevalling en de postnatale opvolging.

Bijgevolg moet er vanuit de invalshoek van de behoeften aan vroedvrouwen
rekening gehouden worden met de impact van de economie op de toegang
tot de reproductieve gezondheidszorg in termen van kosten voor de
gebruiker, laattijdige opvolging van zwangerschappen, ongewenste
zwangerschappen, ...

Informatiebron

Federaal Planbureau

Milieu

Definitie

Dit thema verwijst naar de staat van de natuurlijke omgeving en omvat
elementen zoals de kwaliteit van het milieu, de klimaatveranderingen, de
toegankelijkheid tot en de kwaliteit van water, voeding en landbouw.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Door een literatuuronderzoek te verrichten naar de impact van het milieu op
de reproductieve gezondheid, zouden de gevolgen ervan op de behoefte
aan vroedvrouwen nagegaan kunnen worden. Aangezien pathologische
zwangerschappen onder het werkdomein van gynaecoloog-verloskundigen
vallen, zou de impact van het milieu op de gezondheid en de reproductie
een negatief effect moeten hebben op de behoefte aan vroedvrouwen. De
potentiële toename in het gebruik van medisch begeleide voortplanting als
gevolg van vruchtbaarheidsproblemen zou dan weer net een positieve
impact kunnen hebben op diezelfde behoefte, voor zover de vroedvrouwen
in kwestie de toekomstige moeders doorheen het behandelingsproces
zouden begeleiden. In dit domein moeten de specifieke rollen van
gynaecoloog-verloskundigen en vroedvrouwen echter op voorhand
beschreven worden om de precieze gevolgen ervan voor het aanbod aan
vroedvrouwen te kunnen bepalen.

Informatiebron

In de groep van experts besproken wetenschappelijke literatuur.



92 Planning gezondheidspersoneel en gegevens over vroedvrouwen KCE Report 278A

Populatie

Definitie

Deze parameter omvat bevolkingskarakteristieken zoals de
leeftijdspiramide, de geografische verspreiding en haar evolutie (geboortes,
overlijdens en migratiestromen).

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

In het kader van de planningsoefening met betrekking tot het aanbod aan
vroedvrouwen is de evolutie van het aantal geboortes een belangrijke
parameter waaraan we dan nog de zwangerschapsgerelateerde
demografische risicoparameters dienen toe te voegen. De uitoefening van
het beroep van vroedvrouw omvat immers de fysiologische opvolging van
normale zwangerschappen, de eutocie en de zorgverstrekking voor
pasgeborenen en zuigelingen in goede gezondheid. Hoewel deze laatste
niet exclusief tot de vroedkundige zorg behoren, zijn de opvolging van
risicozwangerschappen en de dystocie daarentegen wel het exclusieve
voorrecht van verloskundigen. Op basis van de lijst van risicofactoren die in
een Belgische richtlijn inzake antenatale opvolging beschreven worden (zie
KCE Report 248)43 , werden de volgende parameters geïdentificeerd:

 de leeftijd van de moeder (<18 jaar of >40 jaar);

 meerlingzwangerschappen;

 de hoge pariteit;

 de zwangerschapsduur.

Door risicozwangerschappen uit te sluiten, kan het aantal zwangerschappen
en bevallingen dat mogelijk opgevolgd kan worden door vroedvrouwen,
nader bepaald worden.

Informatiebron

Door het koppelen van gegevens van de FOD Economie, het SPE, het
CEPIP en de gemeenschappen (bv. 'e-Birth'-gegevens als aanvulling op de
sociaal-economische gegevens en de geboortegerelateerde medische
gegevens) moet elke dubbele telling als gevolg van de aanwezigheid van
meerdere risicofactoren bij eenzelfde persoon vermeden kunnen worden.

Maatschappij, cultuur en gedragingen

Definitie

De sociale omgeving, de sociale gedragingen en de attitudes van het
publiek vallen onder dit thema. De ethische normen, de levenskwaliteit, de
verwachtingen ten aanzien van het sociale en gezondheidsstelsel en de
omvang van de autonomisering (empowerment) van de bevolking zijn
factoren die bij dit thema onderzocht worden. Aan deze factoren dienen we
dan nog de interpersoonlijke relaties, de afbrokkeling van sociale
ondersteuningsnetwerken, de maatschappelijke betrokkenheid, de
gezondheidsgedragingen, het onderwijs, de gezondheidspreventie en de
opleiding toe te voegen.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De kwaliteit van de sociale ondersteuning is een belangrijke factor om een
verschuiving van het ziekenhuis naar de thuisomgeving succesvol door te
kunnen voeren. Factoren zoals een gebrek aan sociale ondersteuning van
de nieuwe moeders kunnen immers een impact hebben op de duur van het
verblijf in het ziekenhuis, in die zin dat ze een langer verblijf om sociale
redenen noodzakelijk kunnen maken.14 Gegevens uit proefprojecten zouden
ons daarbij kunnen helpen om een beeld te vormen van de precieze impact
van dergelijke verblijven op het aanbod aan vroedvrouwen. Het statuut van
buitenechtelijke geboortes in de databanken van de FOD Economie zou in
dit opzicht als proxy kunnen dienen voor een nationale evaluatie.

Ook het opleidingsniveau van de moeder zou dan tegelijk nagegaan kunnen
worden in de databanken van de FOD Economie, het CEPIP en het SPE. In
voormelde databanken wordt namelijk de informatie verzameld uit deel D
van de geboorteaangifte. Niettemin dient hier evenwel herhaald dat de reële
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impact van deze factor op de werkbelasting van de vroedvrouwen alleen
gemeten kan worden door een 'bottom-up'-stroom aan informatie afkomstig
vanop het terrein en/of van proefprojecten.

De opvoeding van de toekomstige ouders wordt ten slotte over het
algemeen toevertrouwd aan de vroedvrouwen en beperkt zich niet langer
tot het louter verstrekken van informatie aan de toekomstige moeders,
gezien de maatschappelijke evolutie van de betrokkenheid van de
toekomstige vaders.44 Deze opvoeding is daarbij tijdrovender bij primipara
dan bij multipara. De impact van deze activiteit op het aanbod aan
vroedvrouwen moet dan ook vooraf op kwalitatieve wijze nagegaan worden
om vervolgens het voorwerp te kunnen uitmaken van een kwantificering bij
consensus.

Informatiebron

Proefprojecten, FOD Economie, CEPIP en SPE.

Gezondheid en welzijn

Definitie

De gezondheid en het welzijn van de bevolking maken deel uit van dit
thema, waarmee we niet alleen op de vraag naar gezondheidszorg doelen,
maar ook op de vraag naar sociale bescherming en sociale ondersteuning.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De impact van de obesitasepidemie is niet neutraal in termen van
tenlasteneming45, met een striktere opvolging van de zwangerschap tot
gevolg en een bevalling die een grotere waakzaamheid vergt. Verder
kunnen er ook nog andere aandoeningen geïdentificeerd worden op basis
van de registratiegegevens van healthdata.be (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid) of het geneesmiddelenverbruik (Intermutualistisch
Agentschap) tijdens de prenatale periode, zoals suikerziekte, thrombose,
coagulatieproblemen, depressie, astma, reumatoïde artritis, de ziekte van
Crohn, colitis ulcerosa, HIV, chronische hepatitis B en C, multiple sclerose,
epilepsie, schildklierproblemen en immunosuppressie na een

orgaantransplantatie. Al deze patiënten vallen namelijk buiten het
actieterrein van de vroedkundige zorg.

Het percentage aangeboren misvormingen betekent daarnaast nog een
ander deel van de zwangerschappen dat buiten het toepassingsgebied van
de vroedkundige zorg valt omwille van redenen die ditmaal verband houden
met de boreling en niet met de biomedische karakteristieken van de moeder.
Nog andere factoren zoals de ligging bij de geboorte (bv. stuitligging of
zijligging of schuine ligging) of vroeggeboorte kunnen eveneens de
aanwezigheid van een verloskundige nodig maken.

De sociale rol die vroedvrouwen vervullen, mag tot slot evenmin onderschat
worden bij het bepalen van de werkbelasting. Deze rol omvat de
ouderschapsopvoeding, de bescherming van kwetsbare gezinnen en het
beheer van precaire sociale situaties.

Informatiebron

De volgende databanken kunnen de benodigde informatie bezorgen:

 Voor de sociale gegevens: de FOD Economie, het CEPIP en het SPE
(opleidingsniveau van de moeder, beroepssituatie van de moeder,
huwelijkssituatie van de moeder) en IMA/AIM (begunstigde van een
verhoogde tegemoetkoming). Niettemin dient hierbij opgemerkt dat de
barende vrouwen die illegaal in het land verblijven, nergens
geregistreerd worden.

 Voor de epidemiologische gegevens: biomedische karakteristieken van
de moeder (CEPIP, SPE, IMA/AIM) en karakteristieken van de geboorte
(FOD Economie, CEPIP, SPE).

 Om dubbele tellingen te vermijden, zouden deze databanken gekoppeld
moeten worden. Een dergelijke koppeling dient dan de geaggregeerde
gegevens te bevatten teneinde elk risico met betrekking tot de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer te vermijden.
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Beleid en wetgeving

Definitie

Deze categorie van parameters verwijst naar het wettelijke kader waarin het
gezondheidsstelsel en het sociaal systeem actief zijn. Hierbij wordt niet
alleen het nationaal en gewestelijk wetgevend kader onder de loep
genomen, maar ook de invloed van de Europese en internationale
beleidsbeslissingen.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

In dit deel zal er een onderscheid worden gemaakt tussen de Belgische
(nationale en lokale) en de Europese beleidsmaatregelen.

 Belgische beleidsmaatregelen

o Uitoefening van de vroedkundige zorg.

De toekenning van het recht aan vroedvrouwen om
geneesmiddelen voor te schrijven, maakt een uitgebreidere
tenlasteneming mogelijk en dat zowel pre- als postnataal. De
impact van deze maatregel kan dan ook een positief effect hebben
op de behoeften aan vroedvrouwen.

o Organisatie van het beroep.

Een daadwerkelijke veralgemening van de verkorting van de
verblijfsduur in het ziekenhuis na een bevalling zou tot een sterk
gewijzigde dynamiek met betrekking tot de verdeling van de
bevoegdheden zorgen en in het bijzonder tot innovatie en delegatie
leiden.3 Het delegatiegegeven zou namelijk resulteren uit de creatie
van de coördinatiefunctie, terwijl voor innovatie gezorgd zou worden
door de creatie van het beroep van kraamverzorgster. Het
functieprofiel, de medisch-wettelijke verantwoordelijkheden en de
opleiding van deze laatsten zouden daarbij het voorwerp moeten
uitmaken van nieuwe wettelijke bepalingen. Terwijl delegatie tot een
vergroting van de behoefte aan vroedvrouwen zou moeten leiden,
zou de aanwezigheid van kraamverzorgsters die behoefte
daarentegen net moeten verkleinen. De verschuiving van het

postpartum van ziekenhuis naar thuis zou daarnaast eveneens
gepaard gaan met een wijziging van de werkbelasting per geboorte.
Een dergelijke verschuiving zou namelijk tot een vermindering van
het aantal bedden in de kraamklinieken leiden en dus tot een
vermindering van het aantal benodigde beroepskrachten.
Anderzijds zou de behoefte aan vroedvrouwen per bed echter ook
net kunnen vergroten omwille van de grotere werkbelasting tijdens
de eerste dagen van het postpartum5 en het verschuiven van de
daaropvolgende dagen met een geringere werkbelasting naar de
eigen woonomgeving van de vrouw. Bovendien zou de
tenlasteneming van het postpartum thuis door de vroedvrouwen
voor een stijging van de behoefte aan beroepskrachten zorgen,
louter omwille van het feit van de verplaatsingen.

De organisatie van het beroep wordt voor het overige eveneens
beïnvloed door de bepalingen van de eindeloopbaanregeling.
Concreet bestaan er twee soorten eindeloopbaanregelingen: de
vroegtijdige pensionering en de dienstvrijstellingen. Voor het
verzamelen van de benodigde gegevens over het gebruik dat er van
deze regelingen gemaakt wordt, is er evenwel een 'top-down'-
informatiestroom nodig vanuit de administratie (pensioendienst) en
een 'bottom-up'-informatiestroom vanuit de ziekenhuizen (gebruik
dat er van de dienstvrijstellingen en/of premies wordt gemaakt).

o Financiering van de zorgen.

De huidige financiering van de prenatale zorgen is gebaseerd op
een nomenclatuur per verstrekking. De postpartum financiering
combineert daarbij meerdere financieringsbronnen in functie van de
plaats waar de respectieve prestatie geleverd wordt5 en elke
wijziging van het financieringssysteem zou tot een verandering in
de behoefte aan menselijke middelen kunnen leiden. Een voorbeeld
ter illustratie: een forfaitarisering van de reproductiegerelateerde
zorgen die het hele proces van de preconceptiefase tot het
postpartum zou omvatten, zou de beheerders van de
zorginstellingen ertoe kunnen aanzetten om het forfait te
maximaliseren via substitutie in de richting van goedkopere
beroepskrachten, d.w.z. door alle normale fysiologische
opvolgingen van de zwangerschap en de eutocie aan
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vroedvrouwen toe te vertrouwen en alleen voor de opvolging van
pathologische of risicozwangerschappen en de dystocie nog een
beroep te doen op gynaecoloog-verloskundigen.

 Europese beleidsmaatregelen

Sinds 1990 geldt het vrij verkeer van personen binnen de Europese ruimte
als een grondrecht in de Europese Unie. Volgens dit principe kan elke
Europese burger naar eender welk land van de Europese Unie trekken om
er te gaan studeren of werken. Het onderzoek naar de hieruit voortvloeiende
migratiestromen is dan ook voorzien in het basiskader van het
planningsmodel. Op basis van de analyse van de gegevens van de Franse
Gemeenschap kunnen we in dit opzicht alvast op het aanzienlijke aandeel
Europese burgers in de scholen van de Franse Gemeenschap wijzen (±
30%). De gegevens van de Vlaamse Gemeenschap zijn op dit vlak echter
minder precies. In Vlaanderen blijkt 1 gediplomeerde op 4 zijn diploma
middelbaar onderwijs niet in Vlaanderen behaald te hebben. Om evenwel
de studenten te kunnen kwantificeren, die naar hun land van herkomst
terugkeren ten opzichte van diegenen die blijven en deel gaan uitmaken van
het aanbod aan beroepskrachten in België, is een koppeling van de
gegevens van het Kadaster met die van de gemeenschappen vereist. En
om ook voor een harmonisering van de informatieverzameling en een
afstemming ervan op de behoeften van de Planningscommisie te kunnen
zorgen, is er daarnaast eveneens een zekere mate aan coördinatie tussen
de FOD VGVVKL en de communautaire instellingen nodig, die instaan voor
de verzameling van de respectieve gegevens (ETNIC – Entreprise publique
des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication – en
AHOVOS – Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties & Studietoelagen Afdeling Hoger & Volwassenenonderwijs).
Verder hebben Europese burgers eveneens het recht om zich in eender
welke lidstaat te vestigen om er te werken. De kwantificering van deze
burgers te midden van het aanbod aan vroedvrouwen in België geldt daarbij
als een indicator voor de duurzaamheid van het aanbod aan
arbeidskrachten. Een te grote inschakeling van buitenlandse werknemers
duidt immers op een onaangepast planningsbeleid met betrekking tot het
aanbod aan gezondheidswerkers.46 De algemene gedragscode van de
WHO voor de internationale werving van gezondheidswerkers werd ook nog
veel te ongelijk omgezet door de Europese landen, waarbij we het Verenigd

Koninkrijk ter zake wel als pionier kunnen bestempelen.46 Zo voorziet de
gedragscode meer bepaald een samenwerking tussen de herkomst- en
bestemmingslanden om een win-winsituatie te creëren voor beide landen
en gegevens te verzamelen over de migratiestromen.47 Het
bezuinigingsbeleid dat in Europa geïmplementeerd werd, zorgt echter voor
een aanzienlijke vertraging van de omzetting van de gedragscode en gaat
gepaard met een grote mobiliteit van gezondheidswerkers binnen de
Europese Unie van de armste naar de rijkste landen zonder enige
compensatie voor het land van herkomst. Deze laatste gebruiken de
mobiliteit als een manier om de tekorten aan menselijke middelen
goedkoper in te vullen door te besparen op de opleidingskosten die door de
landen van herkomst gedragen worden.46

De opleiding tot vroedvrouw volgt immers een stramien dat op Richtlijn
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties berust (zie hoofdstuk 3). Niettemin blijkt
uit de internationale vergelijking dat de opleiding tot vroedvrouw 4 jaar duurt
en van universitair niveau is. Mocht het dus tot een grotere substitutie van
verloskundigen door vroedvrouwen komen als gevolg van een
demedicaliseringsbeweging van de geboorte, dan zou een wijziging van de
duur van de studies (en dat met name in Vlaanderen, waar de opleiding drie
jaar duurt) of van de aard van het onderwijs (bv. door een omvorming tot
universitaire opleiding) ontegenzeglijk een impact kunnen hebben op de
planning van het aanbod aan vroedvrouwen.

Informatiebron

Proefprojecten, Federale Pensioendienst, ziekenhuisgegevens van de FOD
VGVVKL, Gemeenschappen, Kadaster van de gezondheidsberoepen en
RIZIV.

Gezien de zesde staatshervorming en de overheveling van bevoegdheden
in verband met de erkenning van gezondheidswerkers dient een bijzondere
aandacht uit te gaan naar het bepalen van de benodigde gegevens voor de
planningsoefening en de verzameling ervan door de gemeenschappen.
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Onderzoek en technologie

Definitie

Onder de noemer 'technologie' zijn alle factoren opgenomen, die verband
houden met technologie en haar ontwikkeling binnen het zorgsysteem,
d.w.z. niet alleen de technologische ontwikkelingen maar ook de innovatie
en hun verspreiding, geanalyseerd vanuit de invalshoek van hun impact op
de zorgverlening, hun beschikbaarheid, hun gezondheidsresultaten en hun
kosten.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Elke technische, therapeutische of diagnostische innovatie waarmee de
tenlasteneming van de vroedkundige zorg verbeterd kan worden, moet
onder de loep genomen worden vanuit de invalshoek van de impact ervan
op de organisatie van de zorg (bv. innovaties die de tenlasteneming thuis
van het postpartum verbeteren, zoals mobiele screeningtests, mobiel
elektronisch dossier, ...) en op het aanbod aan beroepskrachten (bv.
hardware die een snellere opvolging van de in het ziekenhuis opgenomen
patiënten mogelijk maakt).

Informatiebron

Literatuuronderzoek, RIZIV, raadpleging van stakeholders.

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Definitie

Dit thema omvat de werkgelegenheidsvooruitzichten, de regels van de
arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van het aanbod en de
overeenkomstige vaardigheden.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Voor een beschrijving van de vooruitzichten in termen van werkgelegenheid
moet niet alleen de verwachte evolutie van het aantal geboortes in
aanmerking genomen worden, maar ook de impact van de verschuiving van
het postpartum van het ziekenhuis naar de thuisomgeving, de potentiële
substitutie van verloskundigen door vroedvrouwen en van vroedvrouwen
door kraamverzorgsters en de daadwerkelijke leeftijd waarop de loopbaan
ten einde is, rekening houdend met de vroegtijdige pensioneringen en de
eindeloopbaanregelingen. Deze elementen dienen dan vervolgens
vergeleken te worden met het aantal vroedvrouwen dat werkzoekende is,
dat tewerkgesteld is in niet-gezondheidsgerelateerde sectoren of dat
verpleegkundige functies vervult. De vroedvrouwen die vanaf 2005 opgeleid
werden, zullen immers geen verpleegkundige functies meer mogen
uitoefenen. Aan de hand van de geregistreerde gegevens waar we vandaag
over beschikking, kunnen we echter niet het aandeel vroedvrouwen
bepalen, dat in dat geval verkeert.

Informatiebron

Raadpleging van de stakeholders, FOD Economie, PlanCAD.
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Diensten

Definitie

Deze categorie detailleert de diensten die aan de gebruikers geleverd
worden om aan hun behoeften tegemoet te komen en neemt de kostprijs en
de toegankelijkheid (bv. wachttijd, af te leggen afstand of gebruiksgemak)
onder de loep.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De fysiologische opvolging van niet-pathologische zwangerschappen en de
eutocie gebeurt zowel door gynaecoloog-verloskundigen als door
vroedvrouwen. Op dit moment komt de keuze van wie deze diensten nu
precies verstrekt, daarbij toe aan de patiënten. Deze keuze zou in de Franse
Gemeenschap naar de toekomst toe echter minder vrij kunnen worden
omwille van een ontoereikend medisch aanbod. Uit de tabel blijkt immers
dat er een asymmetrie bestaat tussen de toename van het aantal VTE
gynaecologen-verloskundigen ten opzichte van het aantal geboortes. De
snellere groei van het aantal VTE ten opzichte van het aantal geboortes in
Vlaanderen kan dan weer zijn oorsprong hebben in een aanzienlijke stijging
van de gynaecologische behoeften ten opzichte van de obstetrische
behoeften (zie Tabel 12). Langs Franstalige kant wordt echter net de
omgekeerde situatie vastgesteld, aangezien de verwachte toename van het
aantal VTE hier niet de toename van het aantal geboortes dekt. Mocht deze
situatie in 2037 inderdaad bewaarheid worden, dan zou de behoefte aan
vroedvrouwen hier groter zijn omwille van de substitutie van verloskundigen
door vroedvrouwen om de toegang tot de pre- en postnatale zorgverlening
te kunnen verzekeren.
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Tabel 12 – Vergelijkende raming van het aantal VTE en het aantal geboortes per gefedereerde entiteit in 2037 op basis van de door de Planningscel
opgestelde ramingen

Plaats Evolutie van het aantal VTE in gewogen dichtheid
(/10.000 inwoners)

Evolutie van het aantal geboortes

2012 2037 Verschil (%) 2012 2037 Verschil (%)

Vlaamse Gemeenschap 1,03 1,59 +54,79 67.491 73.435 +8,8

Franse Gemeenschap 1,28 1,29 +1,39

Wallonië 39.064 43.167 +10,53

Brussel 18.562 21.480 +15,72

Bron : http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/scenarios_de_base_medecins.pdf

Deze groeiasymmetrie kan tot een verschuiving van de zorgvraag van de
gynaecoloog-verloskundigen naar de vroedvrouwen leiden om problemen
in verband met de toegankelijkheid tot pre- en postnatale zorgverstrekking
te voorkomen, gelet op de verminderde beschikbaarheid van Franstalige
gynaecoloog-verloskundigen.

Informatiebron

PlanCAD, raadpleging van de stakeholders voor de projectiescenario's van
de zorgverleningsbehoeften.
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Organisatiemodel

Definitie

Het organisatiemodel verwijst naar het model waarin de
gezondheidswerkers, ondersteund door de infrastructuren, de beoogde
diensten verstrekken. Bepalende elementen voor dit model zijn de plaats
van prestatie (geïntegreerde zorgen, overdracht van zorgen), de verdeling
van de respectieve competenties (vaardighedenmix), het bestuur, de
ethische aspecten en het wettelijke kader (d.w.z. de normen en de
reglementering, de veiligheidseisen en het ethische kader). Daarnaast
omvat het model voor de organisatie van de zorgverlening ook de scheiding
tussen de openbare en de privésector en de aanvaarding van medisch
toerisme.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Het organisatiemodel van de vroedkundige zorg is een model in volle
verandering, waardoor de onzekerheid over de projecties van de
toekomstige behoeften een bijzonder belangrijke rol speelt. De keuze van
het organisatiemodel voor de postpartum zorgen, de eventuele substitutie
van de gynaecoloog-verloskundigen als gevolg van zowel hun demografie
als de sociologische evolutie die tot een demedicalisering van de geboorte
aanzet, en de eventuele creatie van het beroep van kraamverzorgster, met
inbegrip van de medisch-wettelijke implicaties hiervan en de substitutie van
gynaecoloog-verloskundigen, zijn immers stuk voor stuk elementen die
bijdragen tot de onzekerheid over de toekomstige organisatie van het
Belgische vroedkundige zorgmodel.

De toegang tot het zorgsysteem voor Europese of buitenlandse patiënten
kan de behoeften aan vroedvrouwen anderzijds ook doen toenemen en dat
vooral in de sector van de medisch begeleide voortplanting, waar tal van
patiënten uit het buitenland afkomstig zijn. Zo bleek 15% van de in 2013 ten
laste genomen patiënten niet in België te wonen.48 Het aanbod aan
vroedvrouwen in het domein van de medisch begeleide voortplanting door
middel van in vitro fertilisatie (IVF) dient dan ook onderzocht te worden.

Informatiebron

Beleidsmakers, Proefprojecten, Orde van artsen en Belrap-register.

Arbeidskrachten

Definitie

Kenmerkend voor het aanbod aan beroepskrachten is de omvang van dit
aanbod, de vaardigheden, de productiviteit, de aanwerving, het verloop en
de opleiding. Bij dit thema kunnen daarnaast ook meer kwalitatieve factoren
een rol spelen, zoals de aantrekkingskracht van het beroep, de
verwachtingen van de gezondheidswerkers, de tevredenheid van de
beroepskrachten, de vroegtijdige vertrekken uit de sector of de eventuele
terugkeer naar het beroepsleven.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Voor de bepaling van de demografie van de vroedvrouwen werd het door
de Planningscommissie voorgestelde model gevolgd. De gegevens die
daarbij als nuttig gelden voor de modellering van het aanbod aan
arbeidskrachten, zijn voornamelijk de administratieve databanken van het
PlanCAD, de gegevens van het Kadaster, de door de FOD VGVVKL
geregistreerde informatie, de databanken van het RIZIV en de
communautaire databanken. Hoewel deze gegevens al erg volledig zijn,
heeft de zesde staatshervorming een zekere coördinatie tussen de
verschillende belanghebbende partijen die de gefedereerde entiteiten en de
federale entiteit vertegenwoordigen, nog belangrijker gemaakt.

Informatiebron

PlanCAD, Kadaster, RIZIV, Gemeenschap.
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Opleiding en bijscholing

Definitie

Deze categorie van factoren omvat niet alleen de basisopleiding, maar ook
de bijscholingen die gevolgd moeten worden om de erkenning te kunnen
behouden of de opleidingen waarmee men nieuwe kwalificaties kan
verwerven.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De opleiding tot vroedvrouw wordt gekenmerkt door een noord-
zuidasymmetrie qua duur. Een eventuele verlenging van de opleiding tot
vroedvrouw in Vlaanderen zou daarbij niet zonder gevolgen blijven voor de
planning, aangezien er tijdens het overgangsjaar geen enkele vroedvrouw
zou afstuderen. Niettemin zou de aanzet tot deze potentiële verlenging
gegeven kunnen worden door de organisatie van de postpartum
zorgverstrekking. De waarschijnlijkheid van deze hypothese zou moeten
nagegaan worden tijdens de proefprojecten indien ze de
opleidingsbehoeften van de vroedvrouwen in het kader van een nieuwe
organisatie van de postnatale zorg zouden onderzoeken.

Mocht de hypothese van de creatie van het beroep van kraamverzorgsters
in dit opzicht bewaarheid worden, dan zou dat tot een vermindering van de
behoefte aan bij de zorgverlening betrokken vroedvrouwen kunnen leiden.
Anderzijds zouden de behoeften in verband met de door vroedvrouwen
gegeven opleidingen dan weer net kunnen toenemen. En tot slot zijn er ook
nog andere factoren die tot een toename van de behoeften aan
vroedvrouwleerkrachten bijdragen, zoals de verplichte bijscholingen om de
erkenning te kunnen behouden en de farmacologie-opleidingen die
vroedvrouwen het recht geven om geneesmiddelen voor te schrijven.

Informatiebron

Beleidsmakers van de federale entiteiten en de gefedereerde entiteiten die
verantwoordelijk zijn voor onderwijs.

Middelen en infrastructuren

Definitie

Deze groep omvat enerzijds de infrastructuren (bv. ziekenhuizen) en
middelen (bv. elektriciteit, water of consumptiegoederen) en anderzijds de
logistiek en het beheer van deze infrastructuren en middelen.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

De verkorting van het ziekenhuisverblijf is niet zonder gevolgen voor de
middelen, de infrastructuren en het beheer ervan. Hoewel in de
ziekenhuizen de functie van hoofd van de verpleegdienst op de
kraamafdeling gewoonlijk vervuld wordt door vroedvrouwen, zou de
tenlasteneming thuis immers enerzijds de aanwezigheid van een
zorgcoördinatrice voor elke patiënte nodig maken, alsook anderzijds
leidinggevend personeel vereisen in de groepspraktijken van de
vroedvrouwen. En ter verzekering van de continuïteit van de zorgverlening
thuis werden daarnaast ook nog andere bijkomende behoeften
geïdentificeerd. De mate waarin deze behoeften gecompenseerd zullen
worden door de mogelijke afname van de behoeften in de ziekenhuizen, is
dus eveneens iets wat in proefprojecten nagegaan zou moeten worden.

De aanzet voor een dergelijke aanpassing van de middelen wordt overigens
ook gegeven door de al eerder vermelde verschuiving van het postpartum
van het ziekenhuis naar de thuisomgeving. Een voorbeeld hiervan is de
manier waarop er op doofheid gescreend wordt in de ziekenhuizen in de
Franse Gemeenschap. De overheveling van deze screening naar de
thuisomgeving zou tot een wijziging van de ziekenhuisinfrastructuren en de
ontwikkeling van draagbare apparatuur voor thuisgebruik leiden. Het gaat
hier bovendien om een test die vandaag in het ziekenhuis in eerste instantie
door een technicus wordt verricht en die thuis door vroedvrouwen uitgevoerd
zou kunnen worden, wat dan weer een ad hoc opleiding van diezelfde
vroedvrouwen noodzakelijk zou maken.

Informatiebron

Proefprojecten
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Gebruikers van de diensten

Definitie

De eindgebruikers van de diensten en de verstrekking van zorgen aan de
gebruikers (bv. de patiënten en de gebruikers van de sociale
zorgverleningsdiensten) vallen onder dit thema. De zorgverstrekking zelf
omvat een werkbelasting, een kwaliteit van de zorgverlening en een ervaring
van de zorgverlening.

Toepassing op de uitoefening van de vroedkundige zorg in België

Bij de tenlasteneming van het postpartum kan de kwaliteit van de
tenlasteneming gemeten worden aan de hand van bepaalde op basis van
de literatuur geselecteerde indicatoren. De volgende indicatoren zouden in
overweging kunnen genomen worden: borstvoedingspercentage,
heropnamegraad, percentage dat gebruikmaakt van de spoedafdeling,
dekkingspercentage van de screenings of percentage niet-gedetecteerde
gevallen van neonatale geelzucht.5 De proefprojecten zouden verder ook
informatie moeten verstrekken over de kwaliteit van de zorgverlening tijdens
een ziekenhuisverblijf van de 'traditionele' duur in vergelijking met een
vroegtijdig ontslag. En daarnaast zouden ze ook naar de tevredenheid van
de moeder en hun omgeving moeten peilen ten aanzien van deze nieuwe
wijze van tenlasteneming van het postpartum.

Informatiebron

RIZIV, IMA/AIM, proefprojecten, ziekenhuizen.

5.3 Conclusie

 De 'horizon scanning'-oefening is een belangrijke stap van de planning
en laat ons toe om een beeld te vormen van de onzekere toekomst
waarin de projectie van het aanbod aan beroepskrachten moet tot
stand komen. Daartoe maakt horizon scanning gebruik van bepaalde
kwalitatieve methoden, zoals Focusgroepen en Delphi-panels. Met
deze laatste techniek kan er een consensus bereikt worden over de
toe te kennen numerieke waarde aan de factoren die aanbod en vraag
van diensten beïnvloeden.

 Het conceptuele kader dat gebruikt werd bij deze voorbereiding op
horizon scanning, brengt de verschillende factoren die een invloed
kunnen uitoefenen op aanbod en vraag van gezondheidsdiensten, in
een aantal thema's samen. Deze thema's worden daarbij gerangschikt
al naargelang ze inherent deel uitmaken van het gezondheidssysteem
of daar net buiten staan. Om de 'horizon scanning'-oefening te kunnen
doen, moet er een groot aantal actoren samengebracht worden in
functie van de aangekaarte thema's (zie Figuur 27). De specifieke
bijdrage van elk van deze actoren in het kader van de vroedkundige
zorg wordt in Tabel 13 samengevat.
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Figuur 27 − Cartografie van de belanghebbende partijen bij de planning van het aanbod aan vroedvrouwen 

Administraties: beleidsorganen en besturen zoals het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming
[samenwerkingsverband tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO), het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), de FOD Sociale
Zekerheid, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), het
Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de Programmatorische
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Pensioendienst
voor de Overheidssector (PDOS), het rijksinstituut voor ziekte en
invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers (RKW), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA), het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen (RSVZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale
en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO), de Rijksdienst voor
Pensioenen (RVP), “Sociaal-Individuele Gegevens – Données
Individuelles Sociales”, een vereniging zonder winstoogmerk die
gegevens beheert in het kader van de Sociale Zekerheid), en de
Openbare Diensten voor Arbeidsbemiddeling van de
Gemeenschappen en Gewesten (VDAB/FOREM/Actiris/ADG)].
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Tabel 13 – Specifieke bijdrage van de verschillende actoren aan de horizon scanning voor de vroedkundige zorg-planning

Informatiebron Parameters Variabelen

Federaal Planbureau Economie Impact van de begrotingsdiscipline op de geboortegerelateerde
gezondheidsuitgaven

FOD Economie Populatie Aandeel moeders < 18 jaar en > 40 jaar

Populatie Meerlingzwangerschappen

Populatie Hoge pariteit

Populatie Zwangerschapsduur

Samenleving Buitenechtelijke geboorte

Populatie Opleidingsniveau van de moeder

Gezondheid Percentage aangeboren misvormingen

Gemeenschappen Arbeidskrachten Erkenning van de beroepskrachten met registratie van de voor de planning
benodigde gegevens

Opleiding Duur van de opleiding tot vroedvrouw

Opleiding Verzameling van informatie over de aanvatting van de opleiding tot vroedvrouw
(herkomst van het middelbaar diploma, ...)

Opleiding Verzameling van gegevens over de gediplomeerden (herkomst van het middelbaar
diploma en integratie in de Belgische gezondheidssector)

Opleiding Evaluatie van de behoeften aan vroedvrouwen in het secundair onderwijs en de
opleiding tot bachelor alsook de behoeften in het kader van bijscholingen en de
farmacologieopleiding die het recht toekent aan vroedvrouwen om geneesmiddelen
voor te schrijven

Opleiding Evaluatie van de behoeften aan vroedvrouwen voor de eventuele opleiding van
kraamverzorgsters volgens een opleidingsprogramma in overeenstemming met de
door de centrale instanties geformuleerde definitie van het beroep

PlanCAD Arbeidskrachten Onderzoek naar de evolutie van de verschillende parameters die in het 'stock & flow'-
model ingebouwd werden, met inbegrip van de retentie van buitenlandse diploma's
en migratiestromen

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Werkloosheidspercentage

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Vroegtijdige pensioenen en dienstvrijstellingen

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Tewerkstelling buiten het gezondheidssysteem

Organisatiemodel Gekruiste planning met de gynaecoloog-verloskundigen
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RIZIV Middelen en infrastructuren Identificatie van innovaties die het benodigde aanbod aan beroepskrachten
verminderen en de benodigde tijd voor intrede op de markt verkorten

Arbeidskrachten RIZIV-profiel van de verschillende gezondheidswerkers en impact van de
nomenclatuur op deze profielen

IMA/AIM Gezondheid Identificatie van de risicofactoren tijdens de zwangerschap omwille van
voorafbestaande ziekten

CEPIP/SPE Populatie Aandeel moeders < 18 jaar en > 40 jaar

Populatie Meerlingzwangerschappen

Populatie Hoge pariteit

Populatie Zwangerschapsduur

Samenleving Buitenechtelijke geboorte

Populatie Opleidingsniveau van de moeder

Gezondheid Evaluatie van de obesitasepidemie

Gezondheid Percentage aangeboren misvormingen

Gezondheid Ligging bij de bevalling

Proefprojecten Kwaliteit van de postpartum zorgen Percentage heropnames, zowel voor moeder als kind, dekking door de neonatale
screenings, percentage zware geelzucht

Gebruik van de diensten Onderzoek naar de kosten vanuit meerdere invalshoeken (federale en
communautaire overheidsuitgaven, verzekeringen, patiënten en ziekenhuizen),
rekening houdend met de kwaliteit van de zorgverlening in de verschillende geteste
organisatiemodellen

Gebruikers Tevredenheid van de gezinnen

Samenleving Impact van sociaal-economische factoren op de duur van de tenlasteneming thuis,
de duur van het verblijf in het ziekenhuis en op de gezondheidsresultaten

Cultuur Benodigde tijd voor ouderschapsopvoeding

Organisatiemodel Benodigd aantal beroepskrachten voor de zorgcoördinatiefunctie

Organisatiemodel Plaats van de functie van kraamverzorgster in het ziekenhuis en thuis Impact in
termen van kosten en vermindering van de behoefte aan vroedvrouwen

Organisatiemodel Samenwerking met andere gezondheidsactoren (ONE, vroedvrouwen die aan huis
komen, geboortehuis, ...) en impact van de kortere verblijfsduur op de behoeften aan
vroedvrouwen bij deze actoren

Middelen en infrastructuren Evaluatie van de mogelijke vermindering van het aantal ziekenhuisbedden
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Middelen en infrastructuren Evaluatie van de werkbelastingstoenam per bed

Middelen en infrastructuren Evaluatie van de benodigde investeringen voor het materiaal om de tenlasteneming
thuis te kunnen verrichten

Beleid Aantal ten laste genomen patiënten per VTE vroedvrouwen thuis ten opzichte van
het ziekenhuis

Populatie Raming van het percentage gezinnen dat in aanmerking komt voor een vroegtijdige
terugkeer naar huis Opstelling van een lijst van criteria om hiervoor in aanmerking
te komen

Opleiding Evaluatie van de opleidingsbehoeften van de vroedvrouwen om zich aan een nieuw
type van tenlasteneming van het postpartum aan te passen en van de behoeften
aan vroedvrouwen om deze opleidingen te geven

ONE/K&G Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Huidige bezigheid van vroedvrouwen

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Toekomstige behoeften aan vroedvrouwen in de context van een korter verblijf in het
ziekenhuis na de bevalling

Beroepsverenigingen (vroedvrouwen en
verloskundigen)

Milieu Percentage vruchtbaarheidsproblemen en risicozwangerschappen als gevolg van
milieufactoren

Vaardighedenmix

Organisatiemodel Medisch-wettelijke denkoefening over de verschillende 'skill mix'-scenario's met
betrekking tot de behoeften aan menselijke middelen, inclusief scenario's met
kraamverzorgsters

Cultuur Benodigde tijd voor ouderschapsopvoeding

Beleidsmakers Financiering Impact van de politieke keuzes met betrekking tot de financiering van de pre- en
postnatale zorgen op de behoeften aan menselijke middelen

Organisatiemodel Impact van het medisch toerisme op de behoeften aan vroedvrouwen (bv. medisch
begeleide voortplanting)

Beleid Eventuele in leven roepen van het beroep van kraamverzorgster (wettelijke definitie
van het beroep en het activiteitsgebied, impact qua vaardighedenmix en medisch-
wettelijke verantwoordelijkheden)
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6 AANBEVELINGEN

De in de synthese geformuleerde aanbevelingen zijn van toepassing op alle gezondheidszorgberoepen waarvan de planning aan menselijke middelen omkaderd
wordt door de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
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 APPENDICES APPENDIX 1. AMÉNAGEMENT DE FIN DE
CARRIÈRE ET DISPENSE DE SERVICE
Les mesures de fin de carrière ont été instaurées par l’accord social de
2000 et sont appliquées depuis le 1er juillet 2001 dans le secteur public et le
1er août 2001 dans le secteur privé.

Ces mesures ont été modifiées dans le cadre de l'Accord relatif aux secteurs
fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral
et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et dans
le protocole n° 148/2 du Comité commun à l’ensemble des services publics
des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005. La Convention collective
de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire
des services de santé, est rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre
2008, publié au Moniteur belge du 27 novembre 2008.

Appendix 1.1. Quelles sont les professions de santé
concernées ?

Dans le cadre des mesures de fin de carrière, les membres du personnel
qui ont atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit à une dispense de
prestations de leur temps de travail (entrée en vigueur à partir du 1er jour du
mois au cours duquel les âges sont atteints).

Appendix 1.1.1. Bénéficiaires d’office « droit automatique »

Les bénéficiaires qui ont droit automatiquement à la mesure, à condition
qu’ils effectuent réellement la fonction, sont :

 le personnel infirmier et le personnel soignant ;

 les kinésithérapeutes / ergothérapeutes / logopèdes / diététiciens ;

 les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins ;

 les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans
les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;

 les psychologues, orthopédagogues et pédagogues occupés dans les
unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique ;
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 les ambulanciers des services d’urgence qui font partie du personnel
des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux
de la santé et ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces
personnes sont reprises ;

 les technologues en laboratoire, les technologues en imagerie
médicale, les techniciens du matériel médical, notamment le personnel
occupé dans les services de stérilisation ;

 les brancardiers ;

 les pharmaciens et les assistants en pharmacie ;

 les travailleurs qui portent l’assistance morale, philosophique et
religieuse ;

 les assistants en logistique ;

 les assistants en soins hospitaliers ;

 les personnes visées par les articles 54bis et 54ter de l’arrêté royal n°
78 du 10 novembre 1967 ;g

 les chefs et chefs de service adjoints qui encadrent directement ces
catégories de personnel.

Le personnel infirmier bénéficie des mesures sur base du diplôme ; les
autres catégories de personnel en bénéficient sur base de la fonction
réellement exercée.

g Les « articles 54bis » sont les personnes qui ne satisfont pas aux conditions
de qualification prévues à l’article 21quater sur l’exercice de l’art infirmier de
l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions
des soins de santé, mais qui, à la date du 1er janvier 1990, ont été occupées
pendant au moins 3 ans dans un établissement de soins et qui se sont fait

Appendix 1.1.2 Personnel assimilé

Les sages-femmes ne sont pas reprises dans la liste des ayants-droit
automatiques mais peuvent bénéficier des mesures en tant que personnel
assimilé. Le personnel assimilé est celui qui, en raison d’horaires
comportant un volume de prestations irrégulières caractéristiques dans le
secteur des soins à savoir le travail de nuit, du week-end et les jours fériés,
est assimilé au personnel infirmier, soignant et paramédical; le personnel
assimilé doit avoir prouvé un nombre d’heures de prestations irrégulières
(200 heures pour un travail à temps plein) chez le même employeur dans
les 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l’âge de 45, 50 ou
55 ans, pour lesquelles il a perçu le supplément pour prestations irrégulières
ou toute autre indemnité relevant d’une convention collective de travail ou
d’un protocole d’accord, ou a bénéficié d’un repos compensatoire suite à
ces prestations.

Appendix 1.2. Quels sont les secteurs de santé concernés ?

Cet accord signé le 26 avril 2005 s’applique aux institutions du secteur
public et du secteur privé appartenant aux secteurs fédéraux de la santé, à
savoir :

 Hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées ;
 Maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins

et centres de soins de jour ;
 Centres de revalidation (y compris centres d’avortement) ;
 Soins infirmiers à domicile;
 Services intégrés de soins à domicile ;
 Service sang de la Croix-Rouge ;
 Centres médico-pédiatriques;
 Maisons médicales.

connaître à la commission médicale compétente ; ces personnes peuvent
continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens
de l’art infirmier effectuant ces prestations. En ce qui concerne les « articles
54ter », il s’agit du même système que les « articles 54 bis » mais pour les
professions paramédicales.
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Appendix 1.3. Droit à la dispense de prestations

Le quota annuel d’heures de dispense de prestations est fixé comme suit
pour les travailleurs à temps plein :

a) 96 heures à partir de 45 ans, soit 12 jours de 8 heures, répartis à raison
d’un jour par mois ;

b) 192 heures à partir de 50 ans, soit 24 jours de 8 heures, à raison de 2
jours par mois ;

c) 288 heures à partir de 55 ans, soit 36 jours de 8 heures, à raison de 3
jours par mois.

Les membres du personnel travaillant à temps partiel ont droit à un nombre
d’heures de dispense de prestations calculé au prorata de leur temps de
travail (calcul identique pour la prime des praticiens de l’art infirmier).

Les travailleurs à temps plein conservent leur contrat de travail à temps plein
et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur temps de travail
contractuel.

Seuls les praticiens de l’art infirmier (infirmiers gradués et brevetés,
assistants en soins hospitaliers) peuvent également opter pour le maintien
des prestations sans dispense de service mais assorti d’une prime de
respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 % calculée sur leur salaire à
temps plein.

Appendix 1.4. Application de la mesure aux sages-femmes
par tranche d’âge pour les 3 années les plus
récentes disponibles (2008-2010)

Les sages-femmes peuvent uniquement bénéficier de la dispense de
prestations et ne peuvent pas opter pour le maintien des prestations assorti
d’une prime.

Le tableau ci-dessous rapporte le nombre de sages-femmes ayant bénéficié
de la dispense de prestations par tranche d’âge en 2008, 2009 et 2010 :

2008 2009 2010

1ère tranche (45 ans) 763 829 882

2ème tranche (50 ans) 304 359 419

3ème tranche (55 ans) 93 102 117

Les premières mesures en faveur du personnel soignant âgé de 45 ans et
plus, adoptées en 2001, sont renforcées par une nouvelle convention
collective de travail du 26 octobre 2005 relative à la dispense de prestations
de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l’octroi de
congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du
personnel. Réservés initialement au personnel infirmier et soignant, des
congés d’aménagement de fin de carrière bénéficient désormais à toutes
les catégories professionnelles excepté les médecins dans les institutions
de soins subsidiées par l’Etat fédéral, à savoir principalement les hôpitaux,
les homes pour personnes âgées, divers centres de soins ainsi que le
secteur des soins infirmiers à domicile. A partir de 45 ans ou de 50 ans selon
les fonctions exercées, le nombre de congés croît suivant différentes
tranches d’âge jusqu’à 55 ans. L’avantage en faveur du personnel plus âgé
prend la forme d’une dispense de prestations de travail avec maintien de la
rémunération et du temps de travail contractuel.
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APPENDIX 2.CALCUL DE L’IMPACT
MAXIMUM DE L’AMÉNAGEMENT DES FINS
DE CARRIÈRE
Ce calcul se base sur l’hypothèse que l’ensemble des aménagements de
carrière représentent la durée maximale de réduction du temps de travail.
Le nombre de jour œuvré est estimé à 230 sur base de l’année 2016. Le
nombre de congé annuel est fixé à 20 jours (minimum légal) et le nombre
de jours fériés est fixé à 11 jours. Le nombre de sages-femmes est le
nombre de sages-femmes enregistrées dans les bases de données du
Cadastre des professions de santé. Par simplification, l’ensemble de ces
sages-femmes sont considérées comme exerçant en milieu hospitalier. Les
populatios d’étude sont les sages-femmes de 2008 à 2010 ;

Tabel 14 – Evaluation du nombre de jours œuvrés

Libellé n

Nombre de jours annuel 366

Nombre de jours de week-end 105

Nombre de jours fériés légaux 11

Nombre de jour de congés payés 20

Nombre de jours œuvrés 230

Tabel 15 – Population des sages-femmes pouvant prétendre à une
dispense de service (Belgique 2008-2010)

Catégorie d’âge 2008 2009 2010

45-49 1160 1255 1300

50-54 635 759 881

55-59 354 390 422

60-64 180 220 251

Total 2329 2624 2854
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Tabel 16 – Evaluation de l’impact maximum des dispenses de service sur la force de travail

2008 2009 2010

n % population % ETP n % population % ETP n % population % ETP

1ère tranche

(45 ans)

763 65.8 3.4 829 66.1 3.4 882 67.8 3.5

2ème tranche

(50 ans)

304 47.8 5.0 359 47.3 4.9 419 47.6 5.0

3ème tranche

(55 ans)

93 17.4 2.7 102 16.7 2.6 117 17.4 3.0
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APPENDIX 3. ANALYSE COMPARATIVE DE
L’APPORT DE FINHOSTA ET DU RHM
POUR LA DESCRIPTION DE LA FORCE DE
TRAVAIL DES SAGES-FEMMES EN MILIEU
HOSPITALIER
MZG

In de MZG-tabel EMPLOPER (P1) kunnen functies en kwalificaties van
personeel teruggevonden worden. Voor iedere onderverdeling wordt verder
NUMBER_FTE_PAYED, NUMBER_FTE-38_WEEK en
NUMBER_PERSONS gerapporteerd voor de betreffende registratieperiode
(begin van een kwartaal). Voor vroedvrouwen zijn de volgende kwalificaties
(code Q) en functies (code F) pertinent:

 Kwalificaties

o Q10001: Diploma van doctor in de sociale
gezondheidswetenschappen, behaald door een verpleegkundige of
een vroedvrouw

o Q10002: Universitair diploma in de sociale
gezondheidswetenschappen, behaald door een verpleegkundige of
een vroedvrouw: vb. master in de verpleegkunde en de vroedkunde,
master in het management en beleid van gezondheidszorg, master
in de gezondheidsvoorlichting en bevordering Categorie 2
(Bachelor/gegradueerde)

o Q22001: Diploma van kaderopleiding in de verpleegkunde, behaald
door een verpleegkundige of een vroedvrouw

o Q20002: Diploma van gegradueerde vroedvrouw/bachelor in de
vroedkunde

 Functies

o F12001: Hoofdvroedvrouw

o F12002: Adjunct-hoofdvroedvrouw

o F22001: Vroedvrouw

Omdat onder de categorieën Q10001, Q10002 en Q22001 zowel
verpleegkundigen als vroedvrouwen kunnen geklasseerd worden, kan men
hier weinig informatie uit bekomen. Categorie Q20002 is daarentegen wel
nuttig en geeft een idee over het aantal tewerkgestelde vroedvrouwen in de
verpleegeenheid.

Tabel EMPLODAY (P2) lijkt minder nuttige informatie aan te kunnen leveren
door de brede categorie-indeling die gebezigd wordt waardoor geen
onderscheid mogelijk is tussen verpleegkundigen en vroedvrouwen.

 CAT001: Verpleegkundige/vroedvrouw met een universitair diploma
(Doctor/master/licentiaat)

 CAT002: Verpleegkundige/vroedvrouw met een diploma van het hoger
onderwijs (Bachelor/gegradueerde)

De MZG-tabellen EMPLOPER (P1) en EMPLODAY (P2) kunnen gekoppeld
worden aan de tabel CAMPUNIT (S3) die op haar beurt gekoppeld kan
worden aan de tabel UNITINDX (S4). In deze tabel zijn velden voorzien voor
de invoer van codes voor de bedindex (CODE_BEDINDEX: indien er
meerdere bedindexen op een verpleegeenheid zijn, dan worden er
meerdere records voor die verpleegeenheid geregistreerd), het aantal
bedden (S4_NUMBER_BED) en het kostencentrum (S4_COST_CENTRE).
Dit geeft een beeld van het aantal bedden bestemd voor kraamzorg en
bijgevolg indirect ook van de nood aan vroedvrouwen in het verpleegkundig
team.

De tabel CAMPUNIT (S3) kan ook gekoppeld worden (via o.a. veld
CODE_UNIT, in combinatie met de velden CODE_AGR, YEAR_REGISTR
en PERIOD_REGISTR) aan tabel STAY_UNIT (A5) waar het veld
STAYNUM geregistreerd wordt. Alternatief bestaat de mogelijkheid om deze
koppeling tussen tabel CAMPUNIT (S3) en tabel STAYHOSP (A2) via de
tabellen HOSPCAMP (S2), HOSPITAL (S1) en PATHOSPI (A1) te
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realiseren (met behulp van de velden CODE_AGR, YEAR_REGISTR en
PERIOD_REGISTR) om zo het unieke verblijfsnummer in het veld
STAYNUM te achterhalen.

Via het veld STAYNUM kan in de tabel STAYHOSP (A2) de geverifieerde
opnamediagnose opgezocht worden voor dat patiëntenverblijf. Hetzelfde
geldt voor eventuele nevendiagnoses in tabel DIAGNOSE (M1). Door een
analyse van de hoofddiagnoses en nevendiagnoses van alle verblijven in
deze verpleegeenheid gedurende één of meerdere registratieperioden kan
dan nagegaan worden of kraamzorg inderdaad het hoofdbestanddeel of
minstens een essentieel onderdeel vormt van de activiteiten van de
betreffende verpleegeenheid en of toewijzing van vroedvrouwen aan het
verpleegkundig team beantwoordt aan een daadwerkelijke behoefte aan
vroedkundige expertise.

Tabel STAY_UNIT (A5) kan ook een gekoppeld worden aan tabel
ITEMDIVG (N1) waarin verpleegkundige gegevens gecodeerd worden
(velden N1_CODE_ITEM_DIVG en veld N1_SCORE_ITEM_DIVG). Met
name de codes van de klasse W (domein 5: W100, W200, W300, W400 en
W500) beschrijven specifieke kraamzorg-activiteiten, en laten via een
tweede methode toe om na te gaan of deze activiteiten een substantieel
onderdeel van de uitgevoerde taken in de verpleegeenheid uitmaken en dus
of toewijzing van vroedvrouwen aan het verpleegkundig team gebeurt in het
kader van een reële behoefte aan vroedkundige expertise. Problematisch is
wel dat een gegeven verpleegkundige code slechts éénmaal per patiënt per
dag mag geregistreerd worden. Kwantificatie is daarom niet mogelijk maar
een kwalitatieve analyse moet in principe wel haalbaar zijn.

FINHOSTA

In tabel 13 worden per kostenplaats de personeelslasten en –gegevens
geregistreerd. Een van de doelgroepen is het verplegend personeel
(categorie 3 in veld ITEM_08) waarvan de graad/functie wordt gespecifieerd
met behulp van codes in veld ITEM_10. Hoofdvroedvrouwen-diensthoofd,
hoofdvroedvrouwen, adjunct- hoofdvroedvrouwen en vroedvrouwen krijgen
hier respectievelijk de codes 24163, 24164, 24165 en 24166. Het veld
ITEM_14 verduidelijkt vervolgens of de gerapporteerde gegevens het aantal
fysieke personen of het aantal betaalde voltijds-equivalenten betreft.

Het nut van deze gegevens is eerder beperkt aangezien volgens het
boekhoudkundig begrip “kostenplaats” wordt geregistreerd zonder enige
aanwijzing over de aard van de verpleegkundige en/of vroedkundige
activiteiten die er verricht worden. Koppeling met het veld
S4_COST_CENTRE in de tabel UNITINDX (S4) van de MZG-
gegevensinzameling is in theorie haalbaar en zou in dat verband zeker
nuttige informatie kunnen toevoegen, maar de nodige velden lijken te
ontbreken in FINHOSTA-tabel 13 om met zekerheid een unieke en correcte
koppeling te garanderen.

FINHOSTA-tabel 131 (“GEGEVENS BETREFFENDE DE SOCIALE
AKKOORDEN: EINDE-LOOPBAANMAATREGELEN”) bevat daarentegen
wel informatie die voor een inschatting van het beschikbare
arbeidspotentieel uiterst nuttig kan zijn. In deze tabel wordt per jaar, per
registratiekwartaal, per personeelslid (geanonimiseerd),en per functie
(codes 24163, 24164, 24165 en 24166 voor vroedvrouwen) de gekozen
optie (45+, 50+ en 55+: vrijstelling of premie), de wekelijkse arbeidstijd en
de geboortedatum (indicatief voor de opleiding en de inzetbaarheid van het
personeelslid: enkel als vroedkundige of als vroedkundige/verpleegkundige)
gerapporteerd. Maar ook hier geldt de beperking dat de registratie per
kostenplaats en niet per verpleegeenheid gebeurt.

Doc P

In deze documenten kan men per verstrekker de aangerekende
nomenclatuurcodes terugvinden zoals ook de plaats van de verstrekking, de
bijkomende bekwaming van de vroedkundige en het al dan niet uitvoeren
van de verstrekking in samenwerking met andere zorgverstrekkers.

Dit laat toe een beeld te verkrijgen van de kwantiteit en de regelmaat van
eventuele zorgactiviteiten gerealiseerd door vroedkundigen buiten hun
deeltijdse tewerkstelling in ziekenhuizen en kan helpen om een meer
verfijnde inschatting te maken van het aantal vroedkundigen nodig om te
beantwoorden aan de toegenomen vraag naar post-partem begeleiding bij
een veralgemeende inkorting van de ziekenhuisverblijfsduur na een
normale bevalling.
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