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Beroepsvereniging waarschuwt voor dreigend tekort aan reumatologen in België
Belga RT - 11 Okt. 2018

(BELGA) = Er dreigt een tekort aan reumatologen in ons land. "Op dit moment telt België ongeveer 180 actieve reumatologen. Met 5
à 10 geneeskundestudenten die elk jaar kiezen voor een specialisatie reumatologie kan het aantal reumatologen dat binnenkort met
pensioen gaat niet opgevangen worden", waarschuwt de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) donderdag.

Om het beroep van reumatoloog te promoten bij studenten vraagt de vereniging naar aanleiding van Wereldreumadag op 12
oktober dat geneeskundestudenten sneller en vaker in contact worden gebracht met reumatologie. Na een specialisatie inwendige
geneeskunde van drie jaar moeten de studenten kiezen voor een subspecialisatie, maar de meerderheid van de internisten in opleiding
komt nooit in aanraking met reumatologie, waardoor ze er ook minder snel voor kiezen om zich er verder in te subspecialiseren, zegt
professor reumatologie aan de UCL, Bernard Lauwerys. De KBVR wil daarom ambassadeur-reumatologen naar voren schuiven en ook
meer reumatologen aanmoedigen om stageplaatsen aan te bieden.

Voorts pleit de vereniging voor een uitzondering op de geldende quota voor het aantal geneeskundestudenten dat mag starten in de
specialisatie. "Het aantal studenten dat een specialisatie inwendige geneeskunde mag aanvatten is gelimiteerd per universiteit. Als
studenten bij aanvang echter te kennen geven dat ze zich na drie jaar verder willen specialiseren in reumatologie, dan zou ook een
ruimer aantal toegelaten kunnen worden tot de specialisatie inwendige geneeskunde", klinkt het.

In België heeft 1 op de 5 inwoners reumatische klachten en lijdt 1 op de 1.000 kinderen aan kinderreuma. Reuma is een
verzamelnaam voor meer dan 200 acute en chronische reumatische aandoeningen die het bewegingsstelsel en het bijbehorende
bindweefsel aantasten. Inflammatoire reumatische aandoeningen, die naast de gewrichten ook andere organen beschadigen, komen
voornamelijk voor bij jonge mensen. Artrose, of sleet op de gewrichten, is dan weer typisch voor ouderen.
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