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DOEL & METHODE

Inzicht opleiding pediatrie in Vlaanderen

Visie ASO’s 
 Huidige opleiding kindergeneeskunde

 Toekomstige werkomstandigheden

 Probleem- en verbeterpunten opleiding

Methode: online enquête – geblindeerd



RESULTATEN – profiel respondenten

 Respons-graad: 121/206 (59%) (vs 52% in 2013)

Wetenschappelijk onderzoek; 25 ASO’s (21%)



Werkweek

nu en later





Tevredenheid opleiding





Enkele stellingen ...

Goede interactie met de eerste lijnszorg is 

belangrijk

Spoedartsen zijn goed opgeleid voor de triage van 

kinderen

100% akkoord

Absoluut geen consensus



Behalen (+ regelmatig herhalen) van het 

reanimatiecertificaat moet verplicht worden

93% akkoord

Integratie PLS cursus in 

opleiding pediatrie



ELKE kinderarts zou zich moeten bekwamen in 
bepaalde subdiscipline

Erkenning van alle subspecialisaties is hoognodig

Kinderartsen met een subspecialisatie moeten NIET 
deelnemen aan de algemene wachten

56% niet akkoord

84% akkoord

65-70% niet akkoord



Subspecialiteiten in de dienst

Frequency Percent
laat me 
neutraal

21 17,4

belangrijk 72 59,5

heel 
belangrijk

28 23,1

Total 121 100,0

Welke subspecialiteit

Frequency Percent
Cardiologie 6 5,0

Endocrinologie 2 1,7

Gastro-enterologie 6 5,0

Hemato-
/oncologie

3 2,5

PICU 4 3,3

Nefrologie 6 5,0

NICU 14 11,6

Neurologie 13 10,7

Pneumo-
/allergologie

11 9,1

Andere 5 4,1

Total 70 57,9

Geen
subspecialiteit

51 42,1

Total 121 100,0



 Intellectuele prestaties moeten meer vergoed

worden.

Belangrijk om later enkele uren per week privé-

consultatie uit te voeren. 

Op de hoogte van het nieuwe zorgprogramma

Pediatrie

63% akkoord

28% akkoord

80% ... neen



CONCLUSIE 

 Tov enquête 2013

 Hogere responsgraad

 Meer globaal beeld (spreiding opleidingsjaren) 

Doelstelling: regelmatig herhalen enquête als

steekproef opleiding vs toekomstideaal Pediatrie



CONCLUSIE

 ASO’s zijn tevreden, maar

 Meer opleiding (1/3)

 Verplichting reanimatie/recertificatiecursus (93%)

 Latere werkomgeving

 Sfeer, subspecialiteiten en paramedici

 Interactie eerste lijn/paramedici (100%)

 MINDER uren/week werken

 Privé-consultatie (28%)

Weinig kennis van zorgprogramma



www.vvkindergeneeskunde.be


