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Voorwoord

Deze dissertatie is mede het resultaat van mijn werkzaamheden ten behoeve van
buitenlandse artsen in Nederland.

In mei 2003 vloog ik samen met mijn Bureau Buitenland-collega Hannie van Drie
naar de NAFSA-conferentie te Salt Lake City. Daags voor mijn vertrek ontving ik van
de Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Willem Hendrik Gispen,
een bundel getiteld “Een vogelaar en zijn vogels”. Boven de Atlantische oceaan las ik
over zijn vogelexcursies en over zijn boeiende wetenschappelijke loopbaan en de
wijze waarop hij tegenslagen te boven was gekomen. De bundel was zo inspirerend
dat ik besloot na terugkeer uit de Verenigde Staten een afspraak met hem te
maken. Ik zou hem dan mijn plan voorleggen om een proefschrift samen te stellen
over het onderwerp buitenlandse artsen in Nederland. Toen ik hem vertelde over
mijn plan een proefschrift over dit onderwerp te schrijven, reageerde hij bijzonder
enthousiast. Dat was het feitelijke startschot voor mijn promotie-onderzoek. Zonder
de morele steun van zijn zijde was dit proefschrift er nooit gekomen. Ik ben Willem
Hendrik Gispen bijzonder erkentelijk voor de steun, die zeker niet beperkt bleef tot
het startschot.

Begin jaren negentig kwam ik in mijn werk als studentendecaan en admissions
officer aan de Universiteit Utrecht in aanraking met buitenlandse artsen.
Aanvankelijk was dat sporadisch, maar geleidelijk aan werd de groep buitenlandse
artsen steeds omvangrijker. Dat leidde tot veelvuldig overleg in commissies van
studentendecanen en studie-adviseurs. In 1995 werd een gezamenlijk advies
uitgebracht door studentendecanen en studie-adviseurs van universiteiten met een
medische faculteit aan het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW)
waarin werd bepleit om een centraal aanmeldingspunt voor buitenlandse artsen in
te stellen. DMW keurde dit voorstel goed en zo werd in 1996 de Commissie
Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) opgericht. Vanaf de oprichting van CIBA heb ik
als adviseur geparticipeerd in deze commissie. Op deze plaats bedank ik Michel
Sturkenboom (de veel te vroeg overleden eerste voorzitter van CIBA), An Bastiaans
(tweede voorzitter CIBA), Annelies Ruijs (derde en laatste voorzitter van CIBA),
Annelies Kruijshoop (ambtelijk secretaris CIBA), Ina van der Bent, Gerrit Jan
Deenen, Jennie van Huizen, Ineke Steenhoek, Jaco de Fockert-Koefoed, Anja
Veerman, Frans van der Horst, Marijke Perquin, Scheltus van Luijk, Femke Blokker
en Mirjam Pol voor de bijzonder plezierige en collegiale samenwerking. Bij de
totstandkoming van dit boek heb ik zelden of nooit een vergeefs beroep op de CIBA-
leden gedaan. De meelevendheid heb ik als hartverwarmend ervaren.

In 1990 werd ik studentendecaan aan de Hoofdafdeling Studentenzaken. Onder
leiding van de toenmalige directeur Ruud Sluijs kreeg ik de ruimte om mijn
portefeuille buitenlandse en allochtone studenten te ontwikkelen. Zo ontstond vanuit
een volstrekt onontgonnen terrein een expertisecentrum dat in heel Nederland
bekend was. Mijn bijzondere dank gaat uit Ruud Sluijs maar ook naar Wilma van
der Endt, assistent-studentendecaan. Zij was gedurende mijn jaren bij
Studentenzaken mijn steun en toeverlaat. De aanwezigheid van expertise op dit
terrein leidde tot een adviseurschap van de vice-voorzitter van het Expertise
Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs (ECHO) die tevens lid was van het College
van Bestuur van de Universiteit Utrecht, mw. dr. B.E. van Vught Tijssen.
In 2001 vroeg de directeur van het toenmalige Bureau Buitenland, Jeroen
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Torenbeek, of ik zijn adjunct wilde worden. Aanvankelijk lag er een plan, uitgewerkt
door Jeroen en mij, om het Admissions Office vanuit Studentenzaken mee te nemen
naar Bureau Buitenland. Alle expertise op het gebied van internationalisering
(admission, uitwisseling, diplomawaardering, internationale samenwerking,
huisvesting, vreemdelingwetgeving met betrekking tot studenten en staf,
mobiliteitsobstakels, toelating tot de promotie op grond van buitenlandse
masterdiploma’s, internationaliseringsbeleid, enz.) zou daarmee gebundeld zijn
binnen één centrale afdeling van de Universiteit Utrecht. Dit master-plan bleek
uiteindelijk niet uitvoerbaar. Jeroen Torenbeek maakte mogelijk dat ik mijn
overschot aan verlofdagen kon inzetten voor de uitwerking van mijn promotieplan.
Ook mijn advieswerk voor de medische faculteiten met betrekking tot buitenlandse
artsen kon gecontinueerd worden. Ik ben hem mijn grote dank verschuldigd.

Voordat ik definitieve stappen kon zetten die leiden tot het promotie onderzoek, heb
ik voorbereidende en richtinggevende besprekingen gevoerd met een drietal
collegae die ik op deze plaats wil bedanken voor hun steun. Het gaat om Nathan
Deen (emeritus hoogleraar leerlingbegeleiding UU), Han Entzinger (hoogleraar
migratie- en integratiestudies UU en EUR) en Henk Nederhand (docent Nederlands
als tweede taal aan het James Boswell Instituut). Henk Nederhand was altijd bereid
om mij moreel te ondersteunen. Mijn erkentelijkheid daarvoor is groot.

Bij de totstandkoming van de verschillende onderdelen van het proefschrift ben ik
door diverse collegae ondersteund. Annelies Kruijshoop heeft met grote zorg mijn
artikelen en de samenvatting in het Engels vertaald. Een groot voordeel was dat zij
niet alleen verstand heeft van vertalen, maar ook uitstekend is ingevoerd in de
materie van de buitenlandse artsen. Ik ben haar bijzonder dankbaar. Ook Heulwen
Trienekens-Richards, docent Engels aan de International School in Hilversum heeft
met zorg mijn Engelse teksten gecontroleerd. Ik dank haar daarvoor.
Heleen Bontje heeft mij vakkundig ondersteund bij de opmaak van dit proefschrift.
Ik mocht haar zelfs als zij in het buitenland verbleef om advies vragen. Ik ben haar
daar dankbaar voor.
Prof. dr. Th. ten Cate adviseerde mij onderzoek te doen naar het zelfoordeel van
buitenlandse (CIBA) artsen m.b.t. de competenties die onder de nieuwe VWS-
assessment procedure gemeten worden. Hoofdstuk 8 is daarvan de neerslag. Ik
dank hem voor dat advies. Mariska van der Horst heeft mij professioneel
ondersteund bij de statistische bewerkingen ten behoeve van hoofdstuk 8. Bij deze
bedank ik haar daarvoor.
Ook ben ik dank verschuldigd aan James Hallock, de President van de Educational
Commission for Foreign Medical Graduates in de Verenigde Staten, die mij heeft
ondersteund bij het aanscherpen van de probleemstelling van dit onderzoek. Voor
het uitvoeren van het vergelijkende onderzoek naar het beleid van Europese landen
en universiteiten ten opzichte van niet-EER-artsen (hoofdstuk 7) heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van de informatieverschaffing door bijzonder veel personen. In
bijlage 7 heb ik aangegeven wie, in welk land en vanuit welke funktie mij
ondersteund heeft. Ook hen ben ik veel dank verschuldigd.

Een speciaal woord van dank wil ik ook richten aan de medewerkers van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mijn eerste ontmoeting had ik op
het ministerie van WVC in Rijswijk in 1996 met Patrick de Kroon en Henk Stoop. In
de jaren die volgden heb ik met regelmaat een beroep gedaan op Henk Stoop’s
juridische expertise met betrekking tot buitenlandse artsen. Plezierige kontakten zijn
er verder geweest met Johan Severijns en de voormalige voorzitter van de
Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, dr. J. Merkelbach. Ook
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met diens opvolger, Th. van Berkestijn, was sprake van een collegiale
verstandhouding. Dat gold ook voor de medewerkers van het Verwijspunt
Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid en van het project Assessment
Buitenslands Gediplomeerden Gezondheidszorg, Kim Schön en Michiel Hooyenga.

Op deze plaats wil ik stil staan bij hen die door hun voortijdig overlijden niet in staat
zijn om kennis te nemen van dit proefschrift. In de eerste plaats denk ik dan aan
mijn beide ouders, Tjeu Herfs en Lenie Herfs-van Kuijk, die ongelooflijk trots zouden
zijn geweest. Zij hebben het pad voor mij geëffend, maar mogen deze gebeurtenis
niet meer meemaken. Ik betreur hun afwezigheid in hoge mate. 
Ook mijn schoonvader, Jan de Groot, zou, als hem een langer leven beschoren was
geweest, genoten hebben van dit proefschrift.
In het traject dat leidde naar dit proefschrift heeft ook professor Loek Kater, als
beoogd promotor, een belangrijke rol gespeeld. Ik betreur het dat hij de definitieve
versie niet meer onder ogen heeft gehad.
Mijn veel te vroeg overleden collega’s Ed Kerstiëns, Michel Sturkenboom, Karin
Blaauwendraad en Piet Ernsting mis ik op deze dag in het bijzonder.

Het schrijven van een proefschrift is, zeker in het geval van een ‘buiten-
promovendus’, een eenzame klus. In zo’n situatie is het handig om te beschikken
over een co-promotor die om advies kan worden gevraagd. Co Boonman adviseerde
mij over onderzoeksinstrumenten, non-respons bestrijding, conceptversies van
artikelen, enz. Ik dank hem voor de steun die hij mij gegeven heeft.
Mijn tweede promotor, Dirk Kruijt, kwam eigenlijk pas laat in beeld. Hij heeft mij
geholpen om het beleidsambtenarenjargon zo veel mogelijk uit dit boek te halen. Ik
dank hem voor de geboden ondersteuning en het vertrouwen. Die steun kwam op
een bijzonder belangrijk moment.
Mijn eerste promotor, Jeen Haalboom, was vanaf het prilste begin betrokken bij de
totstandkoming van dit proefschrift. Onze samenwerking startte in het begin van de
jaren negentig en is sindsdien geïntensiveerd. Het plan om een proefschrift te
schrijven viel bij hem direkt in goede aarde. Zijn steun en inzet gedurende vele
jaren hebben het mogelijk gemaakt dat dit traject tot een goed einde is gebracht.
Vaak zei hij bij het verlaten van mijn kamer na vele uren werk: “komt goed”. En het
is goed gekomen. Mijn dank aan hem is bijzonder groot.

Mijn vrouw Gabriëlle en dochter Judith hebben mij heel vaak gemist. Zelden of nooit
is daar een onvertogen woord over gesproken. Ik dank Gabriëlle en Judith voor hun
onophoudelijke en onvoorwaardelijke steun.
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1 Inleiding en probleemstelling

1.1 Inleiding

Dit proefschrift gaat over buitenlandse artsen met diploma’s van buiten de
Europese Economische Ruimte in Nederland. Mijn eerste kennismaking met
buitenlandse artsen deed ik op tijdens mijn werk als studentendecaan voor
buitenlandse studenten. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw
kwam het sporadisch voor dat een buitenlandse arts contact zocht. Maar vanaf
het midden van de jaren negentig begon het aantal buitenlandse artsen dat
verzocht om toelating tot een medische opleiding te groeien. Mijn interesse werd
gewekt en is sindsdien niet meer verdwenen. Het ging bijna altijd om personen
die zich permanent in Nederland gevestigd hadden en die ook graag in
Nederland het beroep van arts wilden uitoefenen. Met vele artsen heb ik
gezamenlijk gezocht naar de kortst mogelijke route om dat doel te
verwezenlijken. Dat was niet altijd eenvoudig. Doordat vele instanties betrokken
waren bij onderdelen van de inburgering moest er op verschillende borden
tegelijkertijd geschaakt worden. Zo kon een buitenlandse arts te maken krijgen
met het ministerie van VWS (erkenning), de NUFFIC (diplomawaardering), de
Immigratie- en Naturalisatie Dienst (verblijf), de Gemeentelijke Sociale Dienst
(voorbereiding op studie en/of studeren aan een universiteit met een uitkering),
een universitair taalinstituut (leren van de Nederlandse taal), een gemeente
(huisvesting), enz. Terwijl het beheersingsniveau Nederlands nog vaak te
wensen overliet, moesten de autoriteiten overtuigd worden van de waarde van
het buitenlandse artsdiploma en de wens van de arts om ook in Nederland te
mogen/kunnen werken als arts. Daarbij stuitten buitenlandse artsen op een
enorme bureaucratie. Veelvuldig bleek ook dat Nederlandse ambtenaren
minachting ten toon spreidden met betrekking tot het niveau van buitenlandse
artsopleidingen.

Ook mijn collegae studentendecanen, werkzaam aan universiteiten met een
medische faculteit, merkten op dat de groep buitenlandse artsen groeiende was.
Studie-adviseurs, verbonden aan de medische faculteiten, kregen ook steeds
vaker te maken met buitenlandse artsen die wilden studeren aan hun faculteit.
De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF merkte eveneens op dat onder hun
cliënten het aantal buitenlandse artsen toenam. Er ontstond behoefte tot
samenwerking en bundeling van expertise. Dat was aanleiding voor het
bepleiten van een landelijk aanmeldingspunt bij het Disciplineoverlegorgaan
Medische Wetenschappen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten. In 1996 stelde de VSNU de Commissie Instroom Buitenlandse
Artsen in. Daarmee was de basis gelegd voor landelijke afstemming over
buitenlandse artsen door de medische faculteiten en ook voor de
professionalisering van studentenbegeleiders ten aanzien van deze bijzondere
categorie studenten.
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1.2 Allochtonen in Nederland

De integratie van allochtonen in Nederland is al jaren onderwerp van een heftig
debat.  In de jaren negentig waren al diverse signalen van onvrede rond
immigratie van allochtonen te horen. Bolkestein1 (VVD) was de eerste die in
1991 zijn zorgen omtrent het mislukken van de integratie beschreef. Hij stond
daar toentertijd alleen in. Tien jaar later verscheen vanuit onverwachte hoek
het  artikel ”Het multiculturele drama” van Paul Scheffer2. Scheffer (PvdA)
constateerde een almaar groeiende kloof tussen een allochtone onderklasse en
de rest van de samenleving. De frictie die het opnemen van grote groepen
allochtonen in de Nederlandse samenleving gaf, werd noch benoemd, noch
herkend in Haagse kringen. Voor een politicus van PvdA-huize was de publicatie
van het multiculturele drama van hoog explosief gehalte. In linkse kringen was
het benoemen van de minder succesvolle aspecten rondom de multiculturele
samenleving één van de laatste taboe’s. Wie dat toch deed, werd al snel in de
hoek gezet van Janmaat en de zijnen. Daarmee werd het vrije debat over de
integratie van allochtonen in Nederland jarenlang gemuilkorfd.  
Diverse incidenten hebben de explosiviteit van het allochtonendebat
aangewakkerd. In Nederland kan de opkomst van en de moord op Pim Fortuyn
(6 mei 2002) en de moord op Theo van Gogh (2 november 2004) genoemd
worden. Internationaal gezien zorgden de aanslagen op verscheidene
burgerdoelen in de Verenigde Staten (9/11), Spanje, het Verenigd Koninkrijk en
Rusland door islamitische terroristen voor een wereldwijde verharding tussen
moslims en andere etnische groepen.

Opvattingen van allochtone moslims over autochtone Nederlanders wijzen nog
steeds op grote culturele verschillen. In het Jaarrapport Integratie 2005 van het
Sociaal Cultureel Planbureau3 wordt gesignaleerd dat de helft van de Turkse en
Marokkaanse bevolkingsgroep van mening is “dat de Westerse leefwijze niet
samengaat met die van moslims en er duidelijk sprake is van een zekere
afwijzing van elkaars leefwijze en familiewaarden.” De helft van de bevolking
vindt dat er te veel allochtonen in Nederland verblijven. Toenadering tussen
allochtonen en autochtonen ligt dus niet echt binnen bereik.
In het genoemde SCP-rapport wordt tevens gesignaleerd dat vanwege het vaak
lage opleidingsniveau en de geringe beheersing van de Nederlandse taal veel
allochtonen kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Het gevolg is een hoge
werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid. De forse vertegenwoordiging van
allochtonen in de criminaliteit en de ongunstige beeldvorming dragen bij aan het
sombere beeld. 
Een bijzondere positie nemen de Iraniërs in. Het SCP constateert dat zij dikwijls
een hoge opleiding gevolgd hebben en Westers georiënteerd zijn. Die oriëntatie
vertaalt zich in veel contacten met autochtonen en een naar verhouding redelijke
arbeidsmarktpositie. De Westerse oriëntatie blijkt de sleutel tot integratie.
Hierdoor wijkt het schoolsucces van hun kinderen niet af van dat van autochtone
kinderen.  
In december 2002 werd, gevoed door onvrede in de Nederlandse samenleving
                    

1 F. Bolkestein: Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt. In: de Volkskrant; 12 september
1991.
2 P. Scheffer: Het multiculturele drama. In: NRC, 29 januari 2000.
3 SCP/WODC/CBS: Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag; 2005.
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m.b.t. de gebrekkige integratie van minderheden, door de Tweede Kamer de
Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid4 ingesteld. Op 19 januari 2004
verscheen het eindrapport van deze parlementaire commissie, getiteld “Bruggen
bouwen”. Na de publicatie werd het rapport verguisd. De conclusie “dat de
integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk geslaagd is” werd door een
groot aantal politieke partijen gezien als een faliekante miskenning van de
problemen met de multiculturele samenleving. Geconstateerd werd dat
allochtone Nederlanders de verkeerde lijsten (criminaliteit, slachtoffers van
vrouwenmishandeling, werkloosheid, afhankelijkheid van uitkeringen, enz.)
aanvoerden. 
De parlementaire commissie heeft zich onder meer bezig gehouden met
inburgering, werk en inkomen, onderwijs, emancipatie van vrouwen en meisjes
en de organisaties van en voor minderheden. Vanwege de enorme
uitgebreidheid van de onderzochte onderwerpen in de rapportage is het
presenteren van een beperkt aantal hoofdconclusies onmogelijk. Zelfs als alleen
naar het hoofdstuk Onderwijs en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen wordt
gekeken, valt op dat over de integratie van hoger opgeleide migranten
(gezinsvormers en asielzoekers/vluchtelingen) zo goed als niets wordt
opgemerkt. De (deel)studies zijn vooral gericht op die allochtone leerlingen die
aan de onderkant van het onderwijsbestel hun intrede doen (de zogenaamde
“onderinstromers”). Voor dit proefschrift, dat gericht is op hoger opgeleiden die
aan de zij-kant van het onderwijsbestel hun intrede doen (de zogenaamde “zij-
instromers”),  is het rapport “Bruggen bouwen” daarom niet bijzonder relevant. 

1.3 De integratie van buitenlandse artsen in Nederland

In dit proefschrift staan buitenlandse medici centraal. Onderzocht is of de
integratie van deze zeer bijzondere categorie allochtonen geschaard kan worden
onder het multiculturele drama of gekenmerkt kan worden als een multicultureel
succes.
De inperking van de onderzoekspopulatie tot buitenlandse medici is gelegen in
het feit dat de omvang van het aantal buitenlandse artsen dat toelating tot de
beroepsuitoefening in Nederland vraagt verreweg de grootste groep is. In veel
mindere mate verzoeken buitenlandse apothekers, verloskundigen en tandartsen
om erkenning. Voor de artsdiplomahouders die onderdaan zijn van een land dat
deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER5) is een
erkenningsrichtlijn vastgesteld door de Raad van Europa (Council Directive
93/16/EEC resp. Council Directive 2005/36/EC).  Daarom wordt in dit onderzoek
niet ingegaan op (houders van) diploma’s die behaald zijn in landen die deel
uitmaken van de EER.
Nederland heeft in de afgelopen decennia te maken gekregen met veranderende
patronen van instroom van migranten (Entzinger; 2002). Onder de nieuwe

                    

4 Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid: Bruggen bouwen; eindrapport. Sdu Uitgevers. Den Haag;
2004.
5 De Europese Economische Ruimte bestond tot 1 mei 2004 uit de 15 EU-landen aangevuld met Liechtenstein,
IJsland en Noorwegen. Zwitserland is niet toegetreden tot de EER, maar heeft desondanks een status die
vergelijkbaar is met een EER-status. Met ingang van 1 mei 2004 zijn de volgende landen toegetreden tot de
Europese Unie: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Tsjechië, Slowakije.
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groepen migranten bevinden zich hoogopgeleiden, die buitenlandse
(para)medische diploma’s bezitten. De immigratieachtergronden van deze
hoogopgeleide migranten met (para)medische diploma’s zijn grofweg onder te
verdelen in:

1. Asielzoekers en vluchtelingen
2. Gezinsvormers

ad 1: Asielzoekers en vluchtelingen zijn afkomstig uit landen die geen deel
uitmaken van de Europese Economische Ruimte. De vluchtelingen met
(para)medische diploma’s die vanaf de jaren negentig asiel gevraagd hebben in
Nederland en vervolgens erkenning vroegen van hun (para)medische diploma’s
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn voornamelijk
afkomstig uit brandhaarden zoals voormalig Joegoslavië, Iran, Irak, Afghanistan,
Somalië.
ad 2: De gezinsvormers die hun verblijfsstatus in Nederland ontlenen aan een
huwelijk of partnerschap met een Nederlandse man of vrouw zijn afkomstig uit
de gehele wereld, maar een aanzienlijk deel van de gezinsvormers met
(para)medische diploma’s is afkomstig uit de Oostbloklanden zoals de
voormalige Soviët Unie en de nieuwe EU-landen. De categorie gezinsvormers
neemt sinds 2001 in omvang toe.

1.4 De erkenning van buitenlandse artsdiploma’s

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het vraagstuk van de erkenning in
Nederland van artsdiploma’s die zijn verworven in landen van buiten de Europese
Unie (EU) of de EER. Een asielzoeker/vluchteling of gezinsvormer die afgestudeerd is
als arts, zal op enig moment de vraag voorleggen of het in het buitenland behaalde
artsdiploma erkend wordt in Nederland en welke instantie verantwoordelijk is voor
de erkenningsprocedure. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) is verantwoordelijk voor de afhandeling van erkenningsverzoeken van de
getuigschriften van buitenlandse artsen. Houders van artsdiploma’s behaald in een
van de ‘oude’ landen van de Europese Economische Ruimte krijgen desgevraagd
een vakbekwaamheidsverklaring van de minister van VWS en worden ingeschreven
in het BIG-register, mits zij ook de nationaliteit hebben van het betreffende EER-
land. Een verzoek tot erkenning van het buitenlandse artsdiploma door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan leiden tot drie uitkomsten:

1. Gelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma ten opzichte van het
Nederlandse artsdiploma: zij ontvangen de gehele artsenbevoegdheid.
Deze groep wordt aangeduid als categorie I-artsen.

2. Nagenoeg gelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma ten
opzichte van het Nederlandse artsdiploma. Personen die in deze categorie
worden ingedeeld6, kunnen tijdelijk toegelaten worden tot de
beroepsuitoefening onder beperkingen. Dit houdt in dat men gedurende

                    

6 De VWS-assessment procedure voor buitenlandse artsen die vanaf 1-12-2005 in werking is getreden, maakt
een einde aan de categorie II-artsen.
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maximaal twee jaren onder supervisie van een Nederlandse arts moet
werken, waarbij men zelf een supervisor moet zien te vinden. Vooral het
vinden van een supervisor, die gedurende één of twee jaar het
supervisorschap wenst uit te voeren, blijkt in de praktijk een uiterst
moeilijke opgave te zijn. Deze categorie wordt aangeduid als categorie II-
artsen.

3. Geen gelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma ten opzichte van
het Nederlandse artsdiploma: de feitelijke afwijzing. Deze betrokkenen
worden doorverwezen naar de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen7

(CIBA), een samenwerkingsverband van acht Nederlandse universiteiten
met een medische faculteit. Deze categorie wordt aangeduid als categorie
III-artsen.

Met de komst van hoog opgeleide vluchtelingen en gezinsvormers dienden zich
steeds vaker buiten de EU en EER opgeleide artsen aan aan een van de acht
Nederlandse universiteiten met een medische faculteit. Door universitaire
studentenbegeleiders werd geconstateerd dat buitenlandse artsen ‘shop-gedrag’
vertoonden en tegelijkertijd toelatingsverzoeken indienden bij diverse medische
faculteiten. Omdat dit vanuit een oogpunt van efficiency niet wenselijk was,
ontstond in 1996 een landelijk aanmeldingspunt voor buitenlandse artsen die in één
van de Nederlandse universiteiten wilden instromen: de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA). Vanuit iedere medische faculteit nam een
vertegenwoordiger zitting in de CIBA. Doel van de CIBA was om de verdeling van de
instroomverzoeken van buitenlandse artsen te reguleren.

Een aantal criteria waaraan verzoeken dienden te voldoen werd vastgesteld.

1. De betrokken arts moest een erkenningsverzoek ingediend hebben bij het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het oordeel mocht
geen gelijkwaardigheid inhouden (categorie III)

2. De betrokken arts moest beschikken over een permanente
verblijfsvergunning in Nederland (als vluchteling of vanwege verblijf bij
een Nederlandse partner)

3. De betrokken arts moest het staatsexamen “Nederlands als tweede taal”
(Nt2; programma 2) hebben behaald.

De Commissie Instroom Buitenlandse Artsen verdeelde de aanvragen over de acht
medische faculteiten. De uiteindelijke beslissing over de toekenning van een
opleidingsplaats geneeskunde werd genomen door het College van Bestuur van de
betreffende universiteit of door het bestuur van de Faculteit Geneeskunde, maar niet
door de CIBA. Het aantal beschikbare plaatsen voor instroom in een hoger jaar van
de opleiding geneeskunde was beperkt. Een gevolg van de niet-centrale en dus niet-
uniforme inpassing was, dat uitgaande van een identiek diploma de
examencommissie van de ene universiteit tot een andere inpassing dan de
examencommissie van een andere universiteit kon komen. De verwachting was dat
een nauwere samenwerking tussen de acht medische faculteiten in CIBA-verband,
er toe zou kunnen leiden dat de inpassingen minder dan voorheen uiteen zouden
lopen.

                    

7 CIBA is opgeheven in september 2007 als gevolg van de invoering van de VWS-assessment met ingang van
december 2005.
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In de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is in artikel
7.54a geregeld dat een instelling toelating tot de postpropedeutische fase kan
beperken. De meeste faculteiten geneeskunde reserveerden een beperkt aantal
plaatsen (variërend van 10 tot 15) in de postpropedeutische fase van de opleiding
geneeskunde voor studenten die niet via de loting van het Centraal Bureau
Aanmelding en Plaatsing van de Informatiebeheer Groep een plaats hoefden te
verwerven. Deze studenten moesten dan minimaal vrijgesteld zijn van het
propedeutisch examen geneeskunde en er dienden zwaarwegende redenen te zijn
om de studie geneeskunde in Nederland te willen voortzetten. Permanent verblijf in
Nederland als gevolg van erkend vluchtelingschap en partnerschap met een
Nederlander, in combinatie met niet-erkenning van het buitenlandse artsdiploma
werden gezien als zwaarwegende redenen.
CIBA heeft in de periode van 1996 tot 2007 meer dan 1.000 toelatingsverzoeken
van buitenlandse artsen behandeld.

De Commissie Instroom Buitenlandse Artsen richtte zich in het bijzonder op de
buitenlandse artsen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
waren ingedeeld, c.q. beoordeeld, in categorie III (geen gelijkwaardigheid). Het
ministerie verwees deze personen standaard door naar CIBA. In de achterliggende
jaren werden de meeste houders van artsdiploma’s uit Oost-Europa, Azië en Afrika
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in categorie III ingedeeld.
Het ministerie van VWS beperkte zich tot 2002 tot de afhandeling van
erkenningsverzoeken. Voor artsen die in categorie II (nagenoeg gelijkwaardig)
werden beoordeeld volgde een doorverwijzing naar de Stichting Interculturele
Bedrijfsaspecten en Intercultureel Ondernemerschap (SIBIO). De resultaten van
genoemde stichting waren zeker niet altijd succesvol. Een aantal artsen dat via
SIBIO op een ‘dood spoor’ terecht was gekomen, meldde zich later aan bij CIBA,
omdat via de CIBA-route uitzicht bestond op het behalen van Nederlandse
artsdiploma’s. Beleidsontwikkeling t.a.v. buitenlandse artsen werd aan het
ministerie van VWS tot 2002 niet hoog geprioriteerd8. Waarschijnlijk werd dat
gevoed vanuit het besef dat de universitaire CIBA-route bijzonder succesvol was.

1.5 De probleemstellingen van het huidig onderzoek

De probleemstelling die in dit onderzoek onderzocht worden, luidt:

1. Hoe kan gegarandeerd worden dat een buitenlandse arts, die als arts in
Nederland werkzaam wil zijn, beschikt over de gangbare
kwaliteitsvereisten op het gebied van kennis, vaardigheden en attitude?
Met andere woorden: Hoe is de assessment van deze onderdelen bij
buitenlandse artsen geregeld?

                    

8 Een artikel van gelijke strekking gepubliceerd in de krant van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke
Artsen van november 2001 was aanleiding voor mw. C. Hermann (Groen Links) om in de Tweede Kamer
tijdens de begrotingsbespreking van VWS eind 2001 een motie in te dienen. In de motie, die door bijna alle
fracties behalve de VVD werd ondersteund, werd de toenmalige minister Borst opgeroepen om medische
faculteiten (financieel) in staat te stellen de aanvullende scholing van categorie II en III-artsen te organiseren.
Minister Borst ontried de motie, doch deze werd in stemming gebracht en aangenomen.
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2. Hebben artsen die opgeleid zijn buiten de Europese Economische Ruimte9

na het verkrijgen van permanent verblijfsrecht in Nederland toegang tot
de uitoefening van de professie waarvoor zij in het land van herkomst of
in een ander niet-EER-land zijn gekwalificeerd?
Indien de toegang tot de uitoefening van het artsberoep wordt onthouden,
zijn er dan toch mogelijkheden om die toegang te verwerven?
Meer in het bijzonder is nagegaan welke obstakels buitenlandse artsen
tegenkomen bij hun pogingen toe te treden tot de Nederlandse
volksgezondheidsmarkt en/of noodzakelijke aanvullende opleidingen.
Voorts wordt onderzocht hoe (9) andere EER-landen omgaan met
buitenlandse artsdiplomahouders die als migrant (vluchteling of
gezinsvormer) permanent verblijfsrecht hebben verworven.

Het onderzoek presenteert een inventarisatie van obstakels die buitenlandse
artsen in Nederland ervaren bij hun pogingen om als arts toe te treden tot de
Nederlandse volksgezondheidsmarkt. Na de verkenning van de literatuur in
hoofdstuk 3 wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan één van de grootste
obstakels: de beperkte kennis van de Nederlandse taal door buitenlandse artsen
en de ontwikkeling van de methode Medisch Nederlands voor buitenlandse
artsen die instromen in medische opleidingen aan Nederlandse universiteiten. In
hoofdstuk 5 wordt een onderzoek beschreven waarin de vraag centraal staat of
buitenlandse artsen na het behalen van een Nederlandse artsenbul er in slagen
werk te vinden als arts. Hoofdstuk 6 is een vervolg op dit onderzoek. De artsen
zijn door middel van interviews in staat gesteld om toelichtingen te verstrekken
op de door hen gesignaleerde obstakels bij de toetreding tot de Nederlandse
volksgezondheid.
In hoofdstuk 7 wordt een internationale (Europese) vergelijking gepresenteerd
van de activiteiten die andere EER-landen en/of universiteiten ontplooien ten
aanzien van buitenlandse artsen van wie de buitenlandse artsdiploma’s niet
erkend worden.
In hoofdstuk 8 wordt beschreven welk oordeel de laatste twee CIBA-cohorten
(2004 en 2005) hebben ten aanzien van hun competenties m.b.t. de beheersing
van de Nederlandse taal, de Engelse taal, de kennis van de ICT enz. bij hun start
van de opleiding geneeskunde.
In hoofdstuk 9 is geïnventariseerd welke studievoortgangsproblemen van
buitenlandse artsen zijn gesignaleerd tijdens het eerste jaar van de aanvullende
opleiding geneeskunde aan vijf medische faculteiten. Hiertoe zijn de dossiers van
de volledige jaarcohorten buitenlandse artsen die in 2002 en 2005 zijn
ingestroomd aan vijf faculteiten onderzocht. 

Achtereenvolgens worden de achtergrond van het probleem, de gevolgen en de
oplossingsrichting geschetst:

• Waaruit bestaat het probleem?
Tot 2005 was er nagenoeg geen overheidsbeleid ten opzichte van
buitenlandse artsen van wie de artsdiploma’s als ongelijkwaardig werden
geëvalueerd.

                    

9 De EER bestaat uit de EU-landen aangevuld met de landen Liechtenstein, IJsland en
Noorwegen. Zwitserland is niet toegetreden tot de EER, maar heeft desondanks een status die
vergelijkbaar is met een EER-status.
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• Wat zijn er de gevolgen van?
De universiteiten met een medische faculteit hebben als gevolg van een
ontbrekend landelijk beleid ten aanzien van buitenlandse diplomahouders
die verzoeken om erkenning van het artsdiploma eigen oplossingen
bedacht. Dit leidde tot ongelijkheid in inpassingen, waardoor aanvullende
opleidingstrajecten qua duur en inhoud sterk verschillen. Voor de
individuele student had plaatsing in een opleiding van langere duur zeer
nadelige consequenties (hogere studieschuld, intrekking toestemming van
gemeentelijke sociale dienst om met behoud van uitkering te mogen
studeren, enz.)

• Waaruit ontstaat het probleem?
Door ontbrekend landelijk VWS-beleid is er van een uitgekristalliseerd
instroomprogramma voor buitenlandse artsen geen sprake geweest. De
instroomprogramma’s van de medische faculteiten zijn feitelijk uit nood
geboren. Tot medio 2002 was er nauwelijks sprake van facultair overleg
met betrekking tot de instroomprogramma’s van buitenlandse artsen.
Bij de bespreking van de VWS-begroting eind 2001 in de Tweede Kamer
diende het kamerlid mw. C. Hermann een motie in waarbij de toenmalige
minister van VWS werd opgeroepen om de universiteiten in staat te
stellen aanvullende programma’s te faciliteren voor buitenlandse artsen.
Daarmee werd VWS min of meer gedwongen om samen met de
universiteiten een landelijk beleid ten aanzien van buitenlandse artsen,
van wie de artsdiploma’s nagenoeg of niet gelijkwaardig zijn beoordeeld,
te ontwikkelen.

• Hoe kan het worden opgelost?
Er moet overeenstemming bestaan over de wijze waarop het kennisniveau
van buitenlandse artsen kan worden vastgesteld. Vervolgens moet
overeenstemming bereikt worden over de inhoud van
schakelprogramma’s en de aanvullende medische opleiding.

Ik wil inzicht verschaffen in de obstakels waar buitenlandse artsen tijdens hun
integratieproces in de Nederlandse samenleving mee te maken krijgen. Op
grond van concrete ervaringen in de achterliggende 15 jaren, worden mogelijke
verklaringen gegeven van de zeer trage of zelfs ontbrekende voortgang in de
procedures die moesten leiden tot een versnelde inzet van buitenlandse artsen in
de Nederlandse samenleving. Het onderzoek wordt afgesloten met conclusies en
oplossingssuggesties. Daarbij worden de ervaringen met buitenlandse artsen in
andere Europese landen betrokken. Uiteraard wordt ook stil gestaan bij de
nieuwe assessment procedure voor buitenlandse artsen, die met ingang van 1
december 2005 in werking is getreden.

Reeds gepubliceerde artikelen of rapporten met betrekking tot buitenlandse
artsen:

Hoofdstuk 2:
Migration of International Medical Graduates (2008). Medical Teacher
(submitted).
Auteurs: P.G.P. Herfs, L. Kater en J.R.E. Haalboom.
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2 Migration of International Medical Graduates

2.1 Abstract

This review describes the migration of medical graduates. Part I focuses on the
effects of large-scale migration of International Medical Graduates10 (IMGs) to
Australia, Canada, the United Kingdom and the United States of America. In the
second part a description is given of experiences with small-scale migration of
IMGs to continental Western European countries.

Part I presents a study into the effects of brain drain for source countries (ie the
IMGs’ countries of origin) and the  brain gain effects for host countries.  Many
international medical graduates (IMGs) leave their country of origin for economic
reasons. They try to settle in a new country, where they hope to find more
opportunities (medical career, further medical education, wealth and a welfare
system etc.). In most cases the IMGs leave a poor country to settle in a rich
country. We have found a dichotomous distribution between countries in which
public health is dependent on the influx of IMGs and those where public health is
in no way dependent on IMG influx. In at least four rich western countries public
health is dependent to a large extent upon the influx of IMGs. In Australia,
Canada, the United Kingdom and the United States of America at least 20% of
the medical workforce have obtained their medical degrees outside the host
country.

Part II describes experiences with the small-scale migration of IMGs to
continental Western European countries. In most countries of the European
Economic Area (EEA), except the UK, large-scale migration of International
Medical Graduates (IMGs), i.e. those with diplomas obtained outside the EEA,
does not occur. Of all the doctors in practice in the United Kingdom, 31% were
educated outside the UK, as compared with less than 5% in Germany and
France. In most EEA-countries11 health care is not dependent on the influx of
IMGs. The aim of this part of the study is to present data comparing the ratio of
medical doctors per 100,000 citizens in Western countries to those countries
from which IMGs originate, i.e. their source countries. A special focus has been
put on the Netherlands. Most EEA-countries have a ratio of doctors of about 300
per 100,000 citizens. In countries at war such as Afghanistan and Iraq and in
the former Dutch colonies, Indonesia and Surinam, the ratio of doctors drops
below 60 per 100,000.
Most IMGs in EEA-countries either have a refugee status, or have entered the
country as spouses/partners of EEA-citizens. For countries at war, with a low
ratio of doctors, even the migration of small numbers of medical doctors, can be
detrimental for health care. In new EU-countries (e.g. Hungary and Poland)
                    

10 International Medical Graduates can be defined as medical doctors who obtained their medical
degree in a certain country, the source country, and leave this country in order to migrate to and
settle in another country, the host country. International Medical Graduates are not foreign
students.
11 The European Economic Area (EEA) comprises all (27) European Union countries plus Iceland,
Liechtenstein and Norway. Switzerland has a status comparable to an EEA-country.
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there is a fear that medical doctors might leave their countries of origin and
move to countries with higher standards of living.

2.2 Part I: Large-scale migration of International Medical Graduates to
Australia, Canada, UK and USA12

2.2.1 Introduction

In international literature on the migration of doctors educated abroad or
international medical graduates (IMGs), two important perspectives are usually
brought forward. The first perspective concerns the brain drain which results
from the large scale migration of international medical graduates, focusing on
the so-called source countries, i.e. those that see a large number of their
doctors leave the country. The other perspective focuses on the brain gain, or
the assessment of the level of the international medical graduates in the host
countries. We will discuss how a migrating medical graduate is assessed to
check whether he/she meets the quality requirements set in a limited number of
host countries. The influence of IMG-migration on public health is beyond the
scope of this article.

2.2.2 Brain drain and/or brain gain?

A number of Western countries are highly dependent on the migration of
international medical graduates, the most significant ones being Australia,
Canada, the United Kingdom and the United States of America. The migration of
medical graduates to these four countries takes place on a grand scale. This
typification is used when at least 20% of the doctors at work in the host country
have been trained elsewhere. The migration of medical graduates to other
Western countries (either as refugees or to be with their spouses) takes place on
a much smaller scale and the health care system in those countries is not
dependent on these foreign graduates.
Eastwood et al. (2005) have typified these migrations of IMGs as a “medical
carousel”. Looking for better training opportunities, working conditions and
higher salaries medical graduates migrate from Tanzania, Kenya and Nigeria to
South Africa. South African doctors leave their country - due to an increasing
level of insecurity - and settle in the United Kingdom. Doctors from the United
Kingdom migrate to Canada and the United States of America, while Canadian
doctors migrate to the USA. Every medical graduate leaving the African
continent constitutes a loss of US $ 184,000 (€ 156.170), according to the UN

                    

12 This article has been submitted to Medical Teacher. Authors: Paul G.P. Herfs, Louis Kater &
Jeen R.E. Haalboom.
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Conference on Trade and Development (Ogowe; 1996).  At the same conference
it was announced that 56% of all IMGs come from developing countries and
migrate to developed countries.
In the UK 31% of all doctors in practice were educated abroad and in the USA
23%, whereas in Germany and France the number is less than 5% (Eastwood et
al., 2005). The costs of educating a doctor in the UK amounts to ca £ 250,000
(€ 380,000).  Every overseas doctor migrating to the UK represents, therefore, a
gain of £ 250,000 for the UK. Eastwood et al. have called on the World Health
Organisation to come to an agreement as soon as possible on a standardized
minimum number of medical graduates to be trained in developed countries:
“Without such internationally agreed minimum training targets for developed
countries, the most vulnerable countries will continue to lose a large proportion
of their health workers.” (Eastwood et al. 2005). In an Editorial Comment in the
Lancet an even stronger appeal is launched: “Every rich country can afford and
should aim to train as many health-care workers as it needs. To poach and rely
on highly skilled foreign workers from poor countries in the public sector is akin
to the crime of theft.” (Lancet; 2005).

Australia, too, is highly dependent on IMGs, especially in the scarcely populated
outback areas. Around 20% of all practising doctors in Australia were educated
abroad (Australian Medical Workforce Advisory Committee, 2004; Spike, 2006).
In spite of an increase in the number of available places at medical schools from
1300 to 2100 (from 2010), Australia will still be dependent on IMGs in the
future. The editors of the Medical Journal of Australia (Van der Weyden & Chew;
2004) blame the Australian government for greatly underestimating the need for
medical doctors since the early nineties. The ethical issues surrounding the
recruitment of medical graduates from developing countries by rich countries
such as Australia are explained away by Spike: “Countries involved in the active
recruitment of doctors from the developing world often need to place these
doctors in areas where local graduates will not usally work. Such recruitment
policies, by a range of providers with vested interests, offer a relatively
inexpensive, quick solution to inadequate resource planning at a local and
national level.”  

The USA are dependent on doctors trained outside the country to a high degree.
In 1995 the Pew Health Professions Commission strongly advised reducing  the
dependence on IMGs. In that year 23% of the doctors practising in the American
health care system were educated abroad. Mullan et al. (1995) pointed out that
a large number of medical students visiting the USA as part of an exchange
programme did not return to their countries of origin but stayed to work as
doctors in the USA. As, at that point, a surplus of doctors was expected, the
American government was advised to prevent IMGs from permanently settling in
the USA. Mick et al. (1997), however, emphasises that foreign doctors form a
safety net for the scarcely populated areas. Ten years later the situation has not
changed and the American health care system is still dependent on IMGs. The
Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), the central
organisation responsible for certifying foreign medical diplomas and the
assessment of foreign doctors, calculated that of the estimated 800,000 doctors
practising in the USA 23% were educated abroad (Hallock et al. 2007).

In Canada, too, 23% of all registered medical doctors have a foreign diploma
(Crutcher et al., 2003). This high percentage indicates that Canada is also highly
dependent on IMGs. In fact, the South African government has requested that
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the Canadian government refrain from actively recruiting South African medical
graduates (Ehman et al., 2001).

2.2.3 The Assessment procedures for IMGs in Australia, Canada, the
United Kingdom and the USA

Due to the large influx of foreign doctors in Australia, Canada, the UK and the
USA, these countries have been forced to develop highly sophisticated
assessment procedures to determine whether migrating medical doctors meet
the quality requirements. Below, we will describe briefly the assessment
procedures used by the four countries mentioned.

2.2.3.1 IMG assessment in Australia

Australia has set an assessment procedure for medical doctors educated abroad
who wish to set up practice permanently and, therefore, request full registration
(Spike, 2006). Apart from checking the immigration requirements, the Medical
Council has the candidates tested as to their proficiency in the English language
and asks them to produce a certificate of moral conduct. The next stage, a
medical knowledge test, is used to determine whether an IMG has the required
knowledge, skills and level of professional behaviour in order to be permitted to
work as a doctor in Australia. The last stage is a clinical examination and a
supervised training period in a hospital.
Occasionally, IMGs are employed on a conditional status and set to work in the
health care system before they have gained full registration. The reason for
cutting the assessment procedure short in these cases is the enormous shortage
of doctors in the scarcely populated outback areas.
Apart from the route leading to full registration with a permanent residence
permit, there is an alternative route for IMGs.  Australian hospitals and health
care centres can recruit IMGs with a temporary residence permit directly and
without any real assessment, except for a credentials check, taking place. This
alternative route around the official assessment procedure for IMGs is reason for
concern (McGrath, 2004; Van der Weyden et al., 2004; Spike, 2006).

2.2.3.2 IMG assessment in Canada

In Canada there are several licensing procedures for foreign medical doctors, as
the ten provinces and three territories have each developed their own
assessment procedures (O’Meara, 2004). The Medical Council of Canada has
recently decided to allocate CAN $ 554,000 to a consortium whose task it is to
realise one uniform national assessment procedure for IMGs. Canada has a
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medical licensing exam: the Medical Council of Canada Qualification
Examination. All ‘regular’ Canadian medical students have to pass this test at the
end of their fourth year of medical school.
In British Columbia, for example, this standard exam is part of the assessment
procedure for IMGs. After having their residency requirements checked, as well
as their proficiency in the English language, IMGs are required to take the
Medical Council of Canada Qualification Examination in order to prove that their
basic medical and clinical knowledge is sufficient. This test is then followed by a
six hours Objective Structured Clinical Examination, during which the IMGs take
case histories and perform physical examinations. Their doctor-patient
communication skills are also assessed. Finally, their medical and clinical skills,
as well as the way they work together in a multi-disciplinary team, are evaluated
during a practical working period of 6 weeks (Andrew & Bates, 2004).

2.2.3.3 IMG assessment in the United Kingdom

IMGs seeking registration as medical doctors in the UK are required to pass the
Professional Linguistic and Assessment Board-Exam (General Medical Council,
2006). The exam consists of a language test, i.e., the International English
Language Testing System exam (IELTS), and two medical knowledge and skills
tests: PLAB (part 1 and 2). For the IELTS-exam an overall score13 of 7 is
required. This relatively high score requirement is indicative of the importance
attached by the General Medical Council to the level of language proficiency of
IMGs. In addition, as part of the certifying process,  checks are carried out to
ascertain whether the foreign medical school issuing the certificate is listed in the
WHO-directory.

2.2.3.4 IMG assessment in the United States of America

The migration of foreign medical doctors to the USA is not a new phenomenon.
Half a century ago the Educational Commission for Foreign Medical Graduates
(ECFMG) issued a certificate to a foreign doctor in the USA for the first time
(Cain et al., 2005). An international medical graduate seeking to practise
medicine in the USA has to follow the ECFMG assessment procedure. The ECFMG
uses the United States Medical Licensing Examination (USMLE, 2006) to test
medical knowledge and skills. Furthermore, the IMG’s medical education
credentials are verified. Among other things a check will be carried out to
conform that the medical school that issued the certificate is listed in the
International Medical Education Directory (IMED).

                    

13 An IELTS overall score of 7 is by no means a walk in the park; the maximum overall score is
9. To illustrate this, most universities in the Netherlands demand an overall score of 6 from
students seeking admission to graduate programmes in English.
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2.2.4 Conclusions (Part I)

2.2.4.1 The necessity for “importing” countries to train more medical 
students

Countries “importing” International Medical Graduates on a large scale should
take measures to reduce their shortages of medical graduates. By doing so the
attraction of IMGs from developing countries could be reduced. The American
Association of Medical Colleges has already called for a 30% increase in
enrollment. In her speech at the OECD conference in Turkey, Dr. Margaret Chan
(2007), the Director-General of the World Health Organisation, drew attention to
the fact that rich countries “increase the burden on health systems at a time
when the health workforce has been depleted. The WHO estimates that an
additional 4 million doctors, nurses and other workers are urgently needed to
maintain essential care in 57 countries.”
Where IMGs have been additionally trained in one of the four “importing”
countries, more attempts should be made to encourage them to return to their
home countries after finishing their training.

2.2.4.2 The necessity for a European policy

Countries with a long-standing migration tradition are more experienced in
assessment procedures. The Educational Commission for Foreign Medical
Graduates in the USA, for example, has over 50 years of experience in assessing
medical degrees. As public health care systems in Australia, Canada, the UK and
the USA are dependent on IMG-influx it is not surprising that these countries
have well-developed assessment procedures. Countries like the Netherlands and
France only developed and introduced an assessment procedure for IMGs in
2005 (Herfs et al., 2007). Public health in most EEA-countries, except the UK, is
not at all dependent on the influx of IMGs.
Over the last two decades migration waves (refugees and those who wish to be
with their spouses or partners) have also brought IMGs  to western countries
that did not have a long-standing migration tradition. Western European
countries without sophisticated assessment procedures are, without any
international coordination, reinventing the wheel regarding IMG-assessment. The
European Commission could play a valuable role in the co-ordination of IMG
assessment procedures.
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2.2.4.3 The necessity for a policy to reverse the brain-drain

It is evident that the health care systems in Australia, Canada, the UK and the
USA are highly dependent on incoming IMGs (Mullan, 2005). The four countries
mentioned draw on a rather large number of medical doctors educated abroad,
much more so than other Western countries. The number of medical doctors
educated in these countries is by far insufficient to meet national demand. What
makes this especially difficult to digest for the source countries is the fact that
the host countries need not put any effort into reducing these shortages. 
English speaking IMGs from developing countries will always seek ways of
improving their living and working conditions, with or without active recruitment.
Hagopian et al. (2004) estimate that 64% of all IMGs in the USA come from “low
income or lower-middle income countries”. Of all the medical doctors from sub-
Saharan countries practising in the USA, Canada and the UK, 86% originate
from three countries: Nigeria, Ghana and South Africa. It is estimated that
nearly half of all South African medical graduates emigrate to English-speaking
Western countries.
This large scale migration has disastrous consequences for the source countries
(Bourassa Forcier et al., 2004). Chen et al. (2005) even speak of “fatal flows”
inflicted upon African sub-Saharan countries by “doctors on the move”. It has
been suggested that countries which are actively recruiting medical graduates
from poor, underdeveloped countries be required to subsidise the source
countries (Stilwell et al., 2003; Hagopian et al., 2004; Van der Weyden et al.,
2004). Pang et al. (2002) mention the fact that Ireland and Thailand have
reached an agreement to reverse the brain drain, through which Thailand is
compensated for the loss of medical doctors and nurses by receiving research
funding and monetary incentives.
Although the conclusion sounds somewhat disheartening, it is probably an
illusion to think that IMG-migration can be regulated or even stopped. For IMGs
the pull factors of rich countries (a medical career and education, wealth,
welfare) are too strong to prevent them from leaving their countries of origin. Of
course we agree with the editorial board of the Lancet (2005), that all rich
countries “should aim to train as many health-workers as it needs.” Our data
(see table 2.1) show, however, that in relative terms the UK trains the very
lowest number of medical doctors in the countries of the European Economic
Area.
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Table 2.1: Number of doctors per 100.000 citizens in 18 EEA-countries14

Country Total number of  
doctors

Number of  doctors per 100.000
citizens

Austria 27.413 338
Belgium 46.268 449
Denmark 15.653 293
Finland 16.446 316
France 203.487 337
Germany 277.885 337
Greece 47.944 438
Iceland 1.056 362
Ireland 11.141 279
Italy 241.000 420
Luxembourg 1.206 266
Netherlands 50.854 315
Norway 14.200 313
Portugal 34.440 342
Spain 135.300 330
Sweden 29.122 328
Switzerland 25.921 361
United Kingdom 133.641 230

So, even without active recruitment, IMGs know for certain that they can build
up a medical career in the UK, the USA, Canada and Australia.

2.2.4.4 The necessity to upgrade the working conditions of medical doctors 
in the new15 EU countries

Since May 2004 medical graduates from 10 ‘new’ European Union member
states have been free to move to, live and to work in most of the ‘old’ EU-
member states. In January 2007 the EU expanded again with two new countries.
In some new EU-member states there are great concerns that large numbers of
their medical work force might leave their country of origin. However, it will not
be easy for a Polish or Czech medical doctor to become a fully-qualified doctor in
another EU-country and, last, but surely not least, become fluent in the
language of the new EU-country. Medical graduates can only be stopped from
leaving their country en masse if they can build up a (medical) career and a
standard of living in general that is comparable to that which could be built up
outside the country of origin.

                    

14 According to the World Health Organisation
(http://wwwwho.int/globalatlas/dataquery/home.asp) and De Grote Bos-atlas (Wolters-
Noordhoff; 2001).
15 The new EU-countries per May 2004 are: Cyprus, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta,
Poland, Slovenia, Slovakia and Czech Republic. As from January 2007 Bulgaria and Romania
entered the EU as well. 
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2.2.4.5 Practice points

• Western countries should be aware of the disastrous effects large scale
migration of doctors can have on health care in the source countries.

• Western countries should in principal train as many doctors as these
countries need. By doing so they can lower the attractiveness for IMGs to
migrate to western countries.

• IMGs should be enabled to pursue addiditional training in western
countries, provided that they return to their home countries after finishing
the training programme.

• Western countries and source countries ought to consider introducing
measures to compensate for the departure of health workers from their
home/source countries.
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2.3 Part II: International Medical Graduates in the United Kingdom: is
the UK changing to a “European” rather than a Commonwealth
model?16

2.3.1 Abstract

In most countries of the European Economic Area (EEA), except the UK, large-
scale migration of International Medical Graduates (IMGs) i.e. those with
diplomas obtained outside the EEA, does not occur. In the United Kingdom
health care is in part dependent on the influx of IMGs. Of all the doctors in
practice in the United Kingdom, 31% were educated outside the UK, as
compared with less than 5% in Germany and France. In most EEA-countries
health care is not dependent on the influx of IMGs.
Recently the UK Health Secretary decided to restrict entry of overseas medical
graduates. As four new medical schools have started it is no longer necessary to
accept overseas graduates into specialist training posts.
The aim of this study is to present data concerning the changes in IMG migration
in the UK since the extension of the European Union in May 2004. Furthermore
data on the ratio of medical doctors per 100.000 citizens in Western countries
and in those countries from which IMGs originate, i.e. their source countries, are
compared with that of the Netherlands.
For this study data from the the General Medical Council in the UK, the World
Health Organisation (WHO) and the Dutch Department of Health were used.
The influx of IMGs in the UK is changing due to changes in the UK policy towards
non-EEA doctors. The influx of IMGs in the Netherlands is described in detail.
Most EEA-countries have a ratio of doctors of about 300 per 100.000 citizens. In
countries at war such as Afghanistan and Iraq and in the former Dutch colonies,
Indonesia and Surinam, the ratio of doctors drops below 60 per 100,000.
Health care in most EEA-countries is not dependent on IMGs, with the exception
of  the UK. Measures have been taken to diminish the dependancy on overseas
medical graduates. Since April 2006 non-EEA medical doctors need working
permits to specialize in the UK. This measure was disputed by many non-EEA
doctors. Most IMGs in EEA-countries other than the UK have backgrounds either
as refugees or as spouses/partners of EEA-citizens. For countries at war, with a
low ratio of doctors, even the migration of small numbers of medical doctors,
could be detrimental for health care. In new EU-countries (e.g. Hungary and
Poland) there is a fear that medical doctors might leave their countries of origin
and move to countries with higher standards of living. In 2005 744 Polish
doctors and 320 Hungarian doctors asked registration with GMC. Two years later
this numbers had decreased to 339 respectively 194.

                    

16 This article will be submitted to Clinical Medicine. Authors: Paul G.P. Herfs, Jeen R.E.
Haalboom, Dirk Kruijt, Peter Trewby & John B. Eastwood.
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2.3.2 Introduction: IMG influx in the United Kingdom and the Netherlands

Over the last two decades international medical graduates (IMGs) with diplomas
obtained in third world countries have been moving towards countries of the
EEA. Most EEA-countries do not actively recruit IMGs; the numbers of
international medical graduates working in EEA-countries, with the exception of
the UK, are small.
In Australia, Canada, the United Kingdom and the United States of America,
however, the migration of IMGs takes place on a large scale. The expression
large-scale IMG-migration is used when at least 20% of the doctors at work in
the host country have been trained elsewhere. The large-scale IMG-migration
movements in Australia, Canada, the UK and the USA were categorised as a
medical carousel (Eastwood et al. 2005). Looking for better education
opportunities, working conditions and higher salaries, IMGs leave their countries
of origin such as Tanzania, Kenya and Nigeria and settle in South Africa. Medical
doctors from South Africa leave their country, due to increasing unsafety, and
settle in the United Kingdom. Medical doctors from the UK migrate to Canada
and the USA and Canadian doctors migrate to the USA. The net result is that the
number of doctors, especially in African countries decreases, with serious
detrimental effects on those countries. Furthermore, these doctors do not return
to their native country after getting a full license in the country they went to.

In the UK solutions for this "medical carousel" phenomenon have been
developed. Four new medical schools have started and futhermore the UK
recently changed its policy towards IMGs from outside the EEA. Since April 2006
IMG’s (non-EEA) who are applying for a specialty training programme need a
working permit. Only when UK- and EEA-citizens are not applying and training
positions are left over it is possible that non-EEA IMGs can obtain a training
position and working permit.  This enactment was challenged by many IMGs
(mostly from India and Pakistan). But the High Court decided on the 9 February
2007 that the new guidance was lawful. The consequence is that IMGs can only
obtain a specialty training position if no one in the UK or in other countries of the
EEA is available (Dyer, 2007).
A survey study of George a.o. (2007) showed that of 1617 IMGs 76% said that
the main reason for migration to the UK was further training.  Cutting of the
training route for non-EEA doctors is strongly criticised (Dyer, 2007).

Most IMGs in e.g. the Netherlands are either refugees or individuals who want to
join their spouses/partners. A study of Herfs and Haalboom (2008) showed that
in 2002 the majority (71%) of IMGs starting with their additional training at
medical schools had a refugee status, while in 2005 the majority (57%) had a
status as spouses of Dutch citizens. The changes in IMGs backgrounds are a
result of the policy changes in Dutch immigration law. Recruitment of medical
doctors hardly occurs in the Netherlands. However, there was one exception to
this rule; the recruitment of medical doctors from South Africa due to short term
shortages in Dutch hospitals. Recently, in February 2007, a Dutch recruiter of
South African doctors was sentenced to 8 months in prison due to a breach of
immigration regulations in the period 1999-2002.
The medical carousel phenomenon is not applicable to EEA-countries with small-
scale IMG-migration. Nevertheless, source countries which many doctors leave,
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in order to settle permanently in other countries, may end up with a low ratio of
doctors. For the source countries the sum of the small numbers of migrating
doctors to EEA-countries might be large. 

2.3.3 Methods

In order to gain an insight into the number of IMGs present in the United
Kingdom and the Netherlands, data from the General Medical Council and from
the Dutch Department of Health were studied. In this study we used the term
“ratio of doctors” to represent the number of doctors per 100.000 citizens of a
country. The aim of this study was to compare the ratio of doctors in the
Netherlands and other Western countries with that of  ‘source countries’ i.e.
countries, mainly from the third world, whose trained medical doctors leave to
work elsewhere. To that end, data on the IMG influx from both the Dutch
Department of Health and from the World Health Organisation (WHO, 2007)
were studied. The WHO has developed records on health care workers in all the
countries in the world. Based on these WHO data, estimations were made about
possible shortages of doctors in the countries that are compared in this study.
For the UK data on IMGs were gathered from the General Medical Council17.

2.3.4 Pull factors for IMGs to choose for the UK and the Netherlands

IMGs may have very different reasons to migrate to either the United Kingdom
or the Netherlands. Medical migration from and to the United Kingdom is very
old (Trewby, 2008). Since 1599 British medical doctors migrated overseas to
India.  In the 18th century British doctors started to train Indians in Western
medicine. Two-sided medical migration processes are a direct result of the
British colonial history. Allthough the Netherlands too have a colonial history,
medical migration was never that extensive as in the UK. In the following
“property space” we present the differences in migration pull factors for IMGs to
establish themselves in the UK or the Netherlands.

                    

17 The General Medical Council (Herfs, 2007) provided the following statistics:
2002:    4456 overseas qualified doctors registered with the GMC
2003:    9336 overseas qualified doctors registered with the GMC
2004:      686 overseas qualified doctors registered with the GMC
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Table 2.2: Property space: pull factors for IMGs

Pull factors for IMGs United Kingdom Netherlands
Long-lasting history of medical migration yes no
Same language as in country of origin yes no
Quick assessment procedure yes, since 1975 yes, since 2005
Medical schools experienced in additional
training of IMGs

yes no

After medical study: working permit
necessary for non-EEA doctors

yes, since 2006 yes, unless
permanent visa

After medical study: possibilities for
consultant training position

yes; until 2006 yes, but only for
locally trained IMGs

Medical staff in hospitals is international yes no
Health care is dependent on IMGs yes no
Better remuneration than in country of
origin

yes yes

Primary reason to migrate: further
medical education

yes no

2.3.5 Results and discussion

The total numbers of IMGs seeking recognition in the Netherlands are listed in
table 2.3. In the year 2000 a total of 257 IMGs, originating from 51 countries,
requested recognition18. Relatively large numbers came from South Africa (33),
Afghanistan (23), Iraq (17), the former USSR (26), Poland (20), Romania (10)
and Surinam (8).

Table 2.3: Numbers of IMGs asking recognition at the Dutch Department of Health

Year Number of International Medical
Graduates

1995 292
1996 362
1997 357
1998 337
1999 274
2000 257
2001 no annual report available
2002 303
2003 no annual report available
2004 no annual report available

                    

18 Out of these 257 doctors 44 received direct recognition, 97 partial recognition and 116 had to obtain a
medical license via the universities. From these 116 IMGs, 47 (40%) came from countries at war, such as
Afghanistan and Iraq. The remaining 69 (59%) were not from countries at war, but merely wished to settle
with their spouses or partners. This picture is mirrored in other EEA-countries. 
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An international comparison showed that the number of migrating IMGs to the
UK was incomparably higher than that of other EEA-countries (Herfs, Kater &
Haalboom, 2007). In the UK the number of IMGs seeking recognition in 2003
amounted to  a total of 13.967 (see table 2.4).

Table 2.4: IMG-registration figures from the General Medical Council (2002-2007)

Country 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bulgaria 14 14 37 48 27 92
Czech Rep 28 31 228 270 137 110
Cyprus 0 0 0 0 0 0
Estonia 1 1 12 25 12 2
Hungary 21 41 189 320 228 194
Latvia 3 4 21 52 25 11
Lithuania 1 2 38 129 65 31
Malta 17 18 32 39 55 40
Poland 21 19 498 744 532 339
Slovakia 3 5 49 85 76 42
Slovenia 0 3 3 5 7 3
Romania 31 37 65 74 87 175
Total
international
applicants

6828 13967 10407 9934 6159 5055

United
Kingdom

4398 4734 4333 5164 5620 6133

Total 11226 18701 14740 15098 11779 11188

This represents no less than 10,5% of all UK-doctors (see table 2.5). In the
Netherlands in 2002 a total of 303 IMGs applied. Had they all been recognised,
they would have represented only 0,5% of all Dutch doctors. Had this number
been repeated in 2003, then, with the two years combined, they would only
have represented about 1% of all Dutch doctors.
The same pattern holds true for the IMG influx into Scandinavian countries,
Austria and Belgium (Flanders only). In the above-mentioned EEA countries, the
countries of origin of the IMGs appeared to be very similar. All countries received
requests for recognition from IMGs originating from Afghanistan, Iraq, Russia
and other former Eastern bloc countries. However, in the UK, by contrast, the
majority of requests came from IMGs originating from countries belonging to the
British Commonwealth (Herfs, 2009).  The UK pattern of large influxes of IMGs
from Commonwealth countries has changed since the ending of  'section 19' in
2003. Section 19 gave de facto recognition of overseas qualifications. This
allowed doctors with qualifications obtained in the Commonwealth countries to
obtain full registration in the same way as those who held a UK primary medical
qualification i.e. without entrance examinations. The termination of section 19 in
2003 explains the higher figures for that year. Since the termination of section
19, the number of source countries for UK IMGs has tended to diversify more, to
include a higher number of other European countries.
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More than 20% of medical doctors in countries with large-scale IMG-migration,
i.e. Australia, Canada, the UK and the USA, have foreign medical degrees (Herfs
et al. 2008). For these countries this could imply that a shortage of medical
personnel is effectively replenished with IMGs. In most EEA-countries, with the
exception of the UK, the shortage is less obvious. The data in table 2.5 show
that, in the United Kingdom, the ratio of indigenous doctors is lower than in
other EEA-countries.

Table 2.5: Number of doctors per 100.000 citizens in 18 EEA-countries

Country Total number of  
doctors

Number of  doctors per 100.000
citizens

Austria 27.413 338
Belgium 46.268 449
Denmark 15.653 293
Finland 16.446 316
France 203.487 337
Germany 277.885 337
Greece 47.944 438
Iceland 1.056 362
Ireland 11.141 279
Italy 241.000 420
Luxembourg 1.206 266
Netherlands 50.854 315
Norway 14.200 313
Portugal 34.440 342
Spain 135.300 330
Sweden 29.122 328
Switzerland 25.921 361
United Kingdom 133.641 230

The average ratio of doctors for these 18 EEA-countries is 336, for the United
Kingdom it is 230.

Table 2.6 shows the numbers of medical doctors and the ratio of doctors in three
G8 (Group of Eight) countries and in Australia. In these countries the number is
more similar to the United Kingdom than to the numbers in the other EEA-
countries.

Table 2.6: Numbers of  doctors per 100.000 citizens in 4 non-EEA countries

Countries Total number of
doctors

Number of doctors per
100.000 citizens

Canada 66.583 214
USA 730.801 256
Japan 251.889 198
Australia 47.875 247
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With regard to the countries from which many IMGs originate i.e. the source
countries, the data regarding remaining medical doctors and the the ratio of
doctors are listed in table 2.7.

Table 2.7: Numbers of doctors per 100.000 citizens in countries of origine of IMGs
settling in the Netherlands

Country Total number of
doctors

Number of doctors per
100.000 citizens

Afghanistan 4.104 19
China 1.364.000 106
Iran 60.791 87
Iraq 17.022 66
Russian Federation 609.043 425
Ukraine 143.202 295

Afghanistan, a country with a very low ratio of doctors, has, during the last 10
years, been confronted with a large emigration of medical doctors to mostly
Western European countries. The same movement occurred in Iraq. The
Netherlands and other Western European countries granted many Afghan and
Iraqi refugees permanent residency and enabled the refugee-doctors to obtain
doctors licenses in these host countries. These relatively massive flows of Afghan
and Iraqi doctors could possibly have serious consequences for the health care in
their native countries, as can be deduced from the data in table 2.6. In countries
where the ratio of doctors was already low before the start of emigration, even
the migration of a limited number of medical doctors can have severe
consequences. After the normalization of living conditions in these countries,
refugees might consider returning to their country of origin. But as yet (2007),
no signs of normalization of living conditions can be noticed in these two
countries and there is no demonstrable return of doctors. In 2008 the Iraqi
government requested their doctors, who had fled the country during the war, to
return home because of a severe shortage of medical doctors.
Due to the relatively high ratio of doctors in the Russian Federation and the
Ukraine, the emigration of medical doctors will presumably not damage health
care in these countries to the same extent as in countries such as Afghanistan
and Iraq.

Because of the former relations of the Netherlands with Indonesia and Surinam,
some data concerning the numbers of medical doctors in these two countries are
also presented (table 2.8).

Table 2.8: Numbers of medical doctors per 100.000 citizens in the former Dutch
colonies

Country Total number of
doctors

Number of doctors per
100.000 citizens

Indonesia 29.499 13
Surinam 191 45
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The fact that a certain percentage of the total number of medical doctors are
leaving Indonesia and Surinam in order to settle in the Netherlands, may
damage health care provision in those countries. In Surinam, the consequences
of migrating IMGs could be particularly severe.

On May 1 2004 ten more European countries joined the European Union. On
January 1 2007 the European Union extended with Bulgaria and Romania. The
numbers of medical doctors and the ratio of doctors in these countries are
represented in table 2.9.

Table 2.9: Numbers of doctors per 100.000 citizens in 12 new EU-countries

Country Total number of
doctors

Number of doctors per
100.000 citizens

Bulgaria19 28.128 291
Cyprus 1.864 234
Czech Republic 35.960 351
Estonia 6.118 448
Latvia 6.940 301
Lithuania 13.682 397
Hungary 32.877 333
Malta 1.254 318
Poland 95.272 247
Romania 42.538 524
Slovakia 17.172 318
Slovenia 4.475 225

In these “new” EU-countries the average ratio of doctors is 310, which is
comparable with the “old” European Union countries (with an average of 336).
Medical doctors in these countries (except Bulgaria and Romania), who started
their medical education after May 1 2004 will be covered by Directive
2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September
2005, regarding the recognition of professional qualifications. This implies that
after graduating as medical doctors they can apply succesfully for recognition of
their degree in any EU-country. For medical doctors who graduated before the
extension of the European Union, successful recognition is not guaranteed. The
pending “easy” recognition leads to the fear in some new European Union
countries, e.g. Hungary (NRC20, 2005) and Poland (NRC, 2004), that large
numbers of medical doctors will eventually leave their country to settle in
European countries with higher social standards and, especially, higher salaries.
Groups of medical doctors and nurses in Poland have already demonstrated in
2006 for higher salaries; they threatened to leave the country if their terms were
not met.

                    

19 Bulgaria and Romania joined the European Union per January 1 2007. The other 10 countries joined the EU
per May 1 2004.
20 NRC is the abbreviation for the Nieuwe Rotterdamse Courant; a quality newspaper in the Netherlands.
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2.3.6 Conclusions

1. The composition of the groups of IMGs in Western European countries, with
the exception of the UK, is fairly uniform. They consist of both refugees and
those seeking to be with their spouses/partners. In the UK many IMGs originate
from Commonwealth countries. IMG migration to the UK decreased after 2003
(the end of “section 19” recognition of overseas qualifications). After the
extension of the EU in 2004 the influx of IMGs originating from the new EU-
countries grew strongly. Especially Polish and Hungarian doctors came in great
numbers to the UK. In 2005 744 Polish doctors and 320 Hungarian doctors went
overseas. However in 2007 these numbers decreased to respectively 339 and
194.
2. In some of the new European Union countries, e.g. Hungary and Poland, it is
feared that large numbers of medical doctors will leave after these countries
have joined the European Union as recognition will easily be covered by an EU-
directive.  It appeared that this fear was not misplaced.
3. In contrast with Australia, Canada, the UK and the USA, there is no large-
scale IMG-migration in most Western countries. In these four countries there
seems to be a dependency on the IMG-influx; more than 20% of practising
medical doctors are holders of foreign medical degrees. In Western European
countries with small-scale IMG-influx health care is not dependent on IMGs. 
4. Since the source countries of IMGs with a non-European background have as
a rule a low ratio of doctors, the emigration of doctors to Western countries
could have severe consequences for their health care provision.
5. In an action plan launched in the summer of 2007, the European Commission
calls on its members to educate as many medical personnel as they each need,
so as to prevent them from recruiting medical personnel from developing
countries (Hel, 2006).
6. There are remarkable differences between the IMGs going to the UK and
those going to the Netherlands. In the UK foreign trained medical professionals
are handed on a silver platter. The UK government facilitates their access to the
medical profession. In the Netherlands however their access is not easy at all.
Their educational background is often questioned. Besides IMGs coming to the
Netherlands do not master the national language as opposed to the IMGs going
to the UK. 
7. Since October 2008 the influx of Eastern European citizens in the UK is rapidly
changing due to the global financial crises. The consequences of this crises could
imply a tendency of return migration.

2.4 General conclusions (Part I and II)

1. The migration of IMGs is probably an unstoppable phenomenon and it
creates great problems for the so-called source countries. The direction 
migration goes in is mainly from poor to rich countries. This applies to
countries importing IMGs on a large as well as on a small scale. However,
the motives of IMGs for settling in those countries which import on a large
scale are different from those of IMGs who settle in countries which import
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on a small scale. The latter are either refugees or they are joining their
spouses or partners. Mostly these IMGs are not familiar with the language
of the country they settle in, so they are not primarily seeking residency
as medical doctors, but as husbands, wives or partners.
IMGs who wish to settle in Australia, Canada, the UK or the USA do so as
to benefit from better training, working and living conditions. In many
cases the principal objective is to gain residency as a medical doctor.
Moreover, many IMGs already have a thorough command of the English
language.

2. All countries, especially those which import IMGs on a large scale, should
train as many doctors as they need. By reducing shortages in the medical
workforce, IMGs from poor countries will not be encouraged to leave their
countries. IMGs holding temporary residency for additional medical
training should be encouraged to return to their countries after finishing
their medical training.

3. IMG migration is a global and very complex problem. The source
countries, especially those where English is the first or second language,
are confronted with massive IMGs migration flows. The World Health
Organisation (WHO, 2008) could again try to advocate to the host
countries a change of policy concerning the importing of IMGs and
encourage agreements to reverse the brain drain. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3 De Nederlandse beleidscontext

In dit hoofdstuk stel ik de beleidscontext aan de orde omtrent de opvang van
buitenlandse artsen in Nederland. Ik doe dit aan de hand van een chronologische
bespreking van de centrale academische en beleidspublicaties die op dit terrein
vanaf 1990 zijn verschenen.
In de loop van de achterliggende 20 jaar zal de lezer zien waar de belangrijkste
problemen zich hebben gemanifesteerd. Ik doe dit aan de hand van twee
beleidsprioriteiten.

Ten eerste: hoe kan gegarandeerd worden dat een buitenlandse arts, die als
arts in Nederland of in een ander, derde land werkzaam wil zijn, beschikt over
de gangbare kwaliteitsvereisten op het gebied van kennis, vaardigheden en
attitude? Met andere woorden: Hoe is de assessment van deze onderdelen bij
buitenlandse artsen geregeld?

Ten tweede: hebben artsen die opgeleid zijn buiten de Europese Economische
Ruimte21 na het verkrijgen van permanent verblijfsrecht in Nederland toegang
tot de uitoefening van de professie waarvoor zij in het land van herkomst of in
een ander niet-EER-land zijn gekwalificeerd? En indien de toegang tot de
uitoefening van het artsberoep wordt onthouden, zijn er dan toch mogelijkheden
om die toegang te verwerven?

In dit gehele hoofdstuk maak ik gebruik van vier soorten beleidsdocumenten. Dit
zijn:

• Nota’s gericht op regelgeving m.b.t. buitenlandse diplomahouders
(§ 3.1)

• Nota’s gericht op voorlichting van buitenlandse diplomahouders (§ 3.2)
• Commentaren op de afhandeling van erkenningsprocedures door de

minister van WVC respectievelijk VWS (§ 3.3)
• Toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de stroomlijning van aanvullende

scholingsprogramma’s voor buitenlandse artsen (§ 3.4)

Tot 1993 was het mogelijk dat een buitenlandse arts van wie het diploma als
niet gelijkwaardig werd beoordeeld, toch als arts werkzaam kon zijn. Als een
ziekenhuis een buitenlandse arts, ondanks het negatieve VWS-oordeel, wenste
aan te stellen, dan kon dat. Vanaf 1993 kon dat niet langer. Vanaf dat moment
vindt er een gestage groei plaats van het aantal buitenlandse artsen dat
toelating vraagt tot een hoger jaar van de opleiding geneeskunde aan een van
de medische faculteiten.
Langzaam maar zeker gaan de medische faculteiten bij de opvang van
buitenlandse artsen aan betekenis winnen. Buitenlandse artsen genieten
absoluut geen beleidsprioriteit binnen het ministerie van VWS. Vanaf medio
jaren negentig beperkt de rol van het ministerie van VWS zich meer en meer tot
diplomawaardering. Daar komt bij dat het merendeel van de buitenlandse artsen
negatieve beschikkingen (niet gelijkwaardig artsdiploma) ontvangt, zodat deze

                    

21 De EER bestaat uit de EU-landen aangevuld met de landen Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Zwitserland
is niet toegetreden tot de EER, maar heeft desondanks een status die vergelijkbaar is met een EER-status.



44

artsen zich voor aanvullende studie massaal bij de medische faculteiten melden.
Het is niet verbazend dat juist in die tijd de behoefte ontstaat tot landelijke
afstemming tussen de medische faculteiten. De universiteiten met een medische
faculteit stellen daarom in 1996 de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen in.
Hoewel al in 1984 zorgen zijn geuit door de Staatssecretaris van WVC over het
belang van een goede taalbeheersing door buitenlandse artsen (EG en niet-EG)
die werkzaam zijn in de volksgezondheid is het bij deze constatering gebleven.
Op initiatief van prof. dr. J.R.E. Haalboom (UMC Utrecht) is een methode
Nederlands voor anderstalige artsen ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht.
Vanaf het gereedkomen van de methode “Hoe zit het met staan?”22 is een cursus
Medisch Nederlands verplicht voor alle buitenlandse artsen die instromen aan
een van de medische faculteiten. Voor de co-financiering van deze methode, het
ging tenslotte om een landelijk probleem voor alle (EER en niet-EER)
buitenlandse artsen en specialisten, werd vergeefs een beroep gedaan op het
ministerie van VWS. 
Pas nadat de Tweede Kamer in 2001 door middel van een motie (zie bijlage 9)
haar ongenoegen uit over de opstelling van het ministerie van VWS ten aanzien
van buitenlandse artsen, is het ministerie gedwongen om in samenwerking met
de medische faculteiten verantwoordelijkheid te nemen voor de aanvullende
scholing van buitenlandse artsen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot invoering van
de assessmentprocedure in december 2005. Vanaf de invoering van de
assessmentprocedure heeft het ministerie van VWS de coördinatie in het dossier
buitenlandse artsen overgenomen van de medische faculteiten.

3.1 Wettelijke toelatingsregimes van het ministerie van WVC resp.VWS
m.b.t. buitenlandse diplomahouders sinds 1984

Voor de lezer is het aantrekkelijk om de regelgeving schematisch weer te geven.
In deze paragraaf geef ik de regelgeving van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en later van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) chronologisch weer om die vervolgens
kort te bespreken. In figuur 3.1 geef ik dit overzicht van richtlijnen en
circulaires.

                    

22 Palenstein Helderman-Susan, L.H.M. van, Bekedam, L.M., Haalboom, J.R.E, Herfs, P.G.P. & Pescher-ter Meer,
A. (2000): Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. Bohn Stafleu en Van Loghum;
Houten.
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Figuur 3.1: de WVC- en VWS-regelgeving m.b.t. buitenlandse (para)medici

2 juli 1984:
WVC-circulaire over toelating

buitenlandse artsen
(§ 3.1.1)

20 augustus 1993:
WVC-circulaire toelating

buitenlandse diplomahouders
(§ 3.1.2)

1 december 1997:
inwerkingtreding artikel 3 van de

Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (BIG)

(§ 3.1.3)

15 juli 1998:
VWS-circulaire buitenslands

gediplomeerden volksgezondheid
(§ 3.1.4)

3.1.1 De auteurs van de circulaire van 9 juli 1984 (WVC) maken een
onderscheid tussen artsen die zowel een diploma als de nationaliteit bezaten van
een EG-lidstaat en artsen die beschikten over diploma’s van buiten de EG en
geen EG-onderdaan waren. Buitenlandse EG-artsdiplomahouders waren op
grond van EG-richtlijnen van 16 juni 1975 volledig bevoegd om in Nederland de
geneeskunst uit te oefenen. Een aparte ministeriële beschikking was voor deze
artsen niet langer vereist. Voor diplomahouders uit niet-EG-lidstaten was een
ministeriële beschikking wel noodzakelijk. Het ministerie verstrekte deze
beschikkingen met terughoudendheid, zoals blijkt uit de volgende overwegingen
die ik letterlijk citeer.

“Mede in het licht van de toenemende werkloosheid onder artsen zal een
aanvrage voor een dergelijke toelating door mij in beginsel slechts worden
gehonoreerd als aan (tenminste) één van de volgende criteria kan worden
voldaan:

• Met de aanwezigheid van de buitenlandse arts is een wezenlijk Nederlands
volksgezondheidsbelang gediend.

• Er is sprake van een officieel bilateraal uitwisselingsprogramma in het
kader van internationale culturele betrekkingen.

• Er is sprake van een van overheidswege goedgekeurd of goed te keuren
(opleidings)project in het kader van ontwikkelingssamenwerking of
humanitaire hulpverlening aan een ander land.

• Het verblijf van betrokkene in Nederland heeft een duurzaam karakter,
bijvoorbeeld door huwelijk met een Nederlander, gezinshereniging,
vluchtelingenstatus of asielverlening.
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• Er is sprake van “verworven rechten” (de betrokkene verkreeg gedurende
een reeks van jaren toestemming voor vakantiewaarneming in een
bepaald ziekenhuis).”

De Staatssecretaris van WVC voegde de volgende passage toe:

“Tot slot vermeld ik dat besturen van instellingen het – mijns inziens
terecht – als een bezwaar zien, wanneer een buitenlandse arts de taal van
het land waarin praktijk moet worden uitgeoefend niet machtig is en in
zo’n geval niet tot aanstelling overgaan. Een dergelijke maatregel ligt
binnen de verantwoordelijkheid van de directie van de instelling.”

Het is overigens opmerkelijk dat de Staatssecretaris dit voorbehoud wel maakte
voor diplomahouders uit niet-EG-lidstaten, maar niet voor EG-diplomahouders.
Hoewel al in 1984 aandacht voor voldoende taalbeheersing bestond is er geen
beleidsinstrument ontwikkeld om hier gevolg aan te geven.

3.1.2 Een tweede circulaire, die de eerste van 2 juli 1984 verving,
verscheen op 20 augustus 1993 en kreeg de naam “Toelating buitenlandse
diplomahouders”. De auteurs motiveerden de nieuwe circulaire als volgt:

“Vervanging is onder meer nodig omdat de circulaire van 2 juli 1984
toelaat dat houders van een buitenlands diploma met een opleiding die
wezenlijk onderdoet voor de Nederlandse (basis)opleiding, hier te lande
hun beroep kunnen gaan uitoefenen. Dit is uit het oogpunt van kwaliteit
van de zorg ongewenst.”

Tot de inwerkingtreding van deze circulaire kon de minister van WVC negatief
beschikken ten aanzien van een verzoek ter verlening van de algehele
bevoegdheid op basis van een buitenlandse artsdiploma. Tegelijkertijd kon hij
ook toestemming geven aan een werkgever in de gezondheidszorg om de
betreffende houder van het buitenlandse artsdiploma aan te stellen als arts. Er
kon in de praktijk dus, ondanks een afwijzing door de minister van WVC, toch
een aanstelling volgen. Aan de andere kant achtten de ambtenaren deze praktijk
vanuit het oogpunt van kwaliteitsbewaking onacceptabel. Bij de inwerkingtreding
van deze circulaire was het niet langer mogelijk dat een werkgever een
buitenlandse artsdiplomahouder kon aanstellen, van wie het diploma als niet
gelijkwaardig was beoordeeld. Onder het regime van de nieuwe circulaire werd
mogelijk dat:

“de minister van WVC kan

1. een arts al dan niet voor bepaalde tijd en onder door hem te stellen
beperkingen toelaten tot de uitoefening van de geneeskunst in
Nederland; en

2. een arts de bevoegdheid verlenen de geneeskunst in Nederland uit te
oefenen.

De bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 1965 (Stb. 436) ingestelde
Commissie Buitenlandse Geneeskundigen heeft tot taak de minister
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desgevraagd bij de uitoefening van beide bevoegdheden van advies te
dienen. De commissie is vrij in het bepalen van haar werkwijze.”

3.1.3 Per 1 december 1997 trad de wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG) in werking. Deze wet, tot op heden vigerend, beoogt de
kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te
bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en
onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De belangrijkste doelstelling
van de Wet BIG is het scheppen van voorwaarden daartoe.  Een systeem van
titelbescherming is geïntroduceerd voor een aantal beroepsgroepen. De
uitoefenaar van een wettelijk geregeld beroep, mag een publiekrechtelijk
beschermde beroeps- of opleidingstitel voeren. De beroepsbeoefenaar moet
voldoen aan een aantal wettelijke eisen, waarvan de belangrijkste betrekking
heeft op de gevolgde opleiding. Bij wet worden acht beroepen geregeld:
apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen,
psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Voor de
acht beroepen stelt de rijksoverheid registers in, zogenaamde BIG-registers.
Alleen geregistreerde personen mogen de beroepstitel voeren en alleen zij vallen
onder het tuchtrecht. Beroepsbeoefenaren die geregistreerd willen worden,
moeten een verzoek tot inschrijving indienen bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Dat wordt alleen ingewilligd als de aanvrager voldoet aan de
eisen. De belangrijkste eis is die van de gevolgde en erkende opleiding.

3.1.4 In 1998 verscheen een nieuwe circulaire, de circulaire van 199823.
Deze circulaire regelde de inschrijving voor buitenlandse diplomahouders in het
BIG-register. Inschrijving in een van de BIG-registers stond niet alleen open
voor houders van Nederlandse diploma’s, maar ook voor houders van
buitenlandse diploma’s. De circulaire bevatte een lijst van met naam genoemde
artsdiploma’s van landen die deel uitmaken van de Europese Economische
Ruimte (EER):

“Indien het om een diploma gaat dat is behaald in een land dat deel
uitmaakt van de EER en op bovengenoemde regeling voorkomt, geldt
eveneens als voorwaarde dat de houder ervan in het bezit is van de
nationaliteit van een land dat deel uitmaakt van de EER. Buitenslands
gediplomeerden die een beroep doen op de Regeling categorale
aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg kunnen rechtstreeks
een verzoek om inschrijving indienen bij het BIG-register. Buitenslands
gediplomeerden die niet in het bezit zijn van een in de Regeling categorale
aanwijzing buitenlandse diploma’s gezondheidszorg genoemd diploma of
wel zo’n diploma bezitten maar niet de nationaliteit van een EER-land,
kunnen, indien zij in aanmerking wensen te komen voor inschrijving in
een register, een verklaring als bedoeld in artikel 41, eerste lid,

                    

23 Diverse recentere circulaires verschenen in de achterliggende periode. De meest recente versie trad per 5
mei 2006 in werking. Het belangrijkste verschil met voorgaande circulaires is dat in de
vakbekwaamheidsprocedure voor de beroepsgroep artsen het afleggen van kennis- en vaardighedentoetsen
(de zogenaamde assessment procedure) een grotere rol dan voorheen vervult.
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onder b, van de Wet BIG (vakbekwaamheidsverklaring) bij de minister
(Bureau Buitenlandse Diplomahouders) aanvragen.”

Deze bepaling sloot uit dat een niet-EER-onderdaan, maar met een EER-
artsdiploma uit bijvoorbeeld Duitsland of Italië, zich als arts kon laten registreren
in het BIG-register (in Nederland). Een EER-onderdaan met een artsdiploma
behaald in een EER-land daarentegen kon en kan zich beroepen op een
zogenaamde categorale regeling (Council Directive 93/16/EEC en Directive
2005/36/EC). Een categorale regeling impliceert dat er niet individueel getoetst
wordt. Een categorale afwikkeling van vakbekwaamheidsverzoeken bestond en
bestaat niet voor onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de EER en
in het bezit zijn van artsdiploma’s uit niet-EER-landen. In bijlage 2,
overgenomen uit de jaarverslagen van het ministerie van VWS, is weergegeven
uit welke niet-EER-landen artsen afkomstig zijn die vakbekwaamheidsverzoeken
indienden.

3.1.5 Sinds 1984 is het beleid voor toelating van buitenlandse artsen
geleidelijk aan aangescherpt. Zo heeft de inwerkingtreding van de WVC-
circulaire toelating buitenlandse diplomahouders in 1993 de toelating tot de
beroepsuitoefening in Nederland voor buitenlandse diplomahouders bemoeilijkt.
Vòòr augustus 1993 kon een buitenlandse arts die een werkgever vond, ondanks
een afwijzende WVC-beschikking, toch werken als arts. Na 1993 was dat niet
langer mogelijk. Daar kwam bij dat de ambtenaren op het ministerie van WVC
(en later VWS) bij de evaluatie van buitenlandse artsdiploma’s steeds vaker
concludeerden dat er sprake was van ongelijkwaardigheid (categorie III) van
buitenlandse artsdiploma’s. Dat betekende dat voor een buitenlandse arts, van
wie het diploma als ongelijkwaardig werd beoordeeld, dat er alleen via een
aanvullend universitair traject – als student geneeskunde – perspectief bestond
om in Nederland als arts te kunnen werken. In bijlage 2 vermeld ik in detail de
achtereenvolgende jaarverslagen van het Ministerie van VWS (bijlage 2). Daaruit
blijkt dat het merendeel van de buitenlandse artsdiploma’s als ongelijkwaardig
ten opzichte van het Nederlandse basisartsdiploma werd geëvalueerd.

3.2 Voorlichting aan buitenlandse diplomahouders

Ook bij de voorlichting aan buitenlandse diplomahouders schortte het. Artsen uit
het buitenland die toelating zochten tot de Nederlandse volksgezondheid,
benaderden het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en later het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor adequate informatie. Om
een analyse te geven van de kwaliteit van deze voorlichting bespreek ik de
belangrijkste brochures terzake.
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3.2.1 In 1991 verscheen de eerste voorlichtingsbrochure “Buitenlandse
Diplomahouders”24 die als ondertitel meekreeg: “Informatie met betrekking tot
de toelating van houders van een buitenlands diploma van apotheker,
apothekers-assistent, arts, paramedicus, tandarts, verloskundige,
verpleegkundige en ziekenverzorgende in Nederland”. Deze brochure was
gedurende de eerste helft van de jaren negentig de enige schriftelijke
informatiebron die beschikbaar was voor houders van buitenlandse
volksgezondheidsdiploma’s. In de brochure verstrekte het Bureau Toelating
Buitenlandse Diplomahouders informatie over de op dat moment geldende
procedures ten aanzien van toelating tot de beroepsuitoefening in Nederland van
houders van buitenlandse diploma’s op het terrein van de volksgezondheid. De
auteurs van de brochure maakten onderscheid tussen onderdanen met
(para)medische diploma’s afkomstig uit de Europese Gemeenschap en daar
buiten. Op grond van richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap
was de onderlinge erkenning van diploma’s van artsen, apothekers, tandartsen
en verloskundigen goed gereguleerd en weinig problematisch. Voor onderdanen
afkomstig van buiten de Europese Gemeenschap ontbraken echter richtlijnen
voor de erkenning van de diploma’s. Een verzoek tot toelating van een niet-EG-
onderdaan/arts werd slechts gehonoreerd als voldaan werd aan tenminste één
van de criteria die eerder vastgesteld waren in de circulaire van 1984 (zie
§ 3.1.1). Hieraan werd één nieuw criterium toegevoegd, namelijk dat de
betrokkene de Nederlandse nationaliteit moest bezitten.

Na toetsing van deze criteria kon de buitenlandse arts al dan niet onder
beperkingen toegelaten worden tot de uitoefening van het beroep. De betrokken
arts kon vervolgens na geruime tijd in Nederland op grond van beperkte
toelating gewerkt te hebben (in de meeste gevallen circa twee jaar) bij de
Minister van WVC een verzoek indienen om de volledige bevoegdheid te
verkrijgen. Indien een positief advies werd afgegeven door een commissie van
deskundigen werd vervolgens een ministeriële beschikking opgesteld, waarbij de
betrokken arts de bevoegdheid tot uitoefening van het beroep in Nederland werd
verleend. “De commissie van deskundigen25 adviseerde de minister aan de hand
van de beschikbaar gekomen gegevens betreffende de in het buitenland
gevolgde opleiding, over de beheersing van de Nederlandse taal en over
eventuele omstandigheden die de beroepsuitoefening in Nederland ongewenst
doen zijn.”

3.2.2 In 1996 werd de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA)
opgericht. Vanwege het steeds groter wordende aanbod van buitenlandse
diplomahouders achtte deze commissie een nieuwe voorlichtingsnota
onontbeerlijk. Dit werd de nota “Erkennning van buitenlandse artsdiploma’s”
(1996)26. Hierin werd de erkenningsprocedure beschreven die het Ministerie van
                    

24 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1991): Buitenlandse Diplomahouders; informatie met
betrekking tot de toelating van houders van een buitenlands diploma van apotheker, apothekers-assistent, arts,
paramedicus, tandarts, verloskundige, verpleegkundige en ziekenverzorgende in Nederland. Rijswijk.
25 De samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie zijn geregeld in het Besluit buitenslands
gediplomeerden volksgezondheid (Stb. 1996, 69). De commissie baseert haar advies primair op aan haar
overgelegde documenten en desgewenst op de diplomawaardering door de Nederlandse organisatie voor
internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs (NUFFIC) over de door de aanvrager genoten opleiding.
26 Herfs, P.G.P. (1996): Erkenning van buitenlandse artsdiploma’s; een verhaal apart. Afdeling
Studentenzaken; Universiteit Utrecht. De auteur maakte samen met M. Sturkenboom en A. Kruijshoop, beiden
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgde, samen met de mogelijke uitkomsten
van een dergelijk erkenningsverzoek. De procedure werd als volgt verhelderd:
een verzoek tot erkenning van een buitenlands artsdiploma door het ministerie
van VWS kon leiden tot drie uitkomsten (zie ook § 2.2): Ten eerste:
gelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma aan het Nederlandse
artsdiploma; diegene van wie het artsdiploma gelijkgesteld werd aan het
Nederlands artsdiploma ontving de algehele bevoegdheid. Ten tweede:
nagenoeg gelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma aan het
Nederlandse artsdiploma; personen die in deze categorie ingedeeld werden,
konden tijdelijk (maximaal 2 jaar) toegelaten worden tot de beroepsuitoefening,
maar onder beperkingen. Ten derde: geen gelijkwaardigheid van het
buitenlandse artsdiploma aan het Nederlandse artsdiploma. Diegene van wie het
buitenlandse artsdiploma niet gelijkgesteld werd aan een Nederlands
artsdiploma, ontving een afwijzende beschikking. Zij werden doorverwezen naar
de ambtelijk secretaris van de CIBA, gehuisvest aan de medische faculteit van
de Universiteit Utrecht.

CIBA werd als het landelijk aanmeldingscentrum in 1996 ingesteld door het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van de Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) met als doel ‘shop-gedrag’
van buitenlandse artsen te voorkomen. De signalering hiervan door het
Studieadviseurs Overleg Geneeskunde (STOG) en de Kommissie Buitenlandse
Studerenden (KBS) van het Landelijk Beraad Studentendecanen, leidde tot een
voorstel aan het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van
de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) om een
landelijk aanmeldingscentrum voor buitenlandse artsen in het leven te roepen.
Bij brief van 28 juni 1995 besliste het DMW, dat een landelijk
aanmeldingscentrum gerealiseerd kon worden. Iedere medische faculteit werd
verzocht een vertegenwoordiger voor de CIBA aan te wijzen. Benadrukt werd
dat de CIBA zich specifiek zou richten op artsen van wie de diploma’s door de
minister van VWS als niet gelijkwaardig werden beoordeeld. De artsen met
diploma’s die als nagenoeg gelijkwaardig werden beoordeeld konden vanaf de
oprichting van het landelijk aanmeldingscentrum niet langer rekenen op
instroom in een hoger jaar van een van de opleidingen geneeskunde via CIBA.
De artsen die nagenoeg gelijkwaardig beoordeeld werden, moesten (zelfstandig)
supervisieplaatsen trachten te vinden. Tenslotte deed het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) een beroep op de
beroepsverenigingen van de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de
Geneeskunst om supervisieplaatsen beschikbaar te stellen.

Tijdens de oprichtingsvergadering van de CIBA in februari 1996 werd een aantal
criteria vastgesteld waaraan toelatingsverzoeken dienden te voldoen. Deze
criteria waren: ten eerste: de betrokken arts moet een erkenningsverzoek
ingediend hebben bij het Ministerie van VWS; de houder van een buitenlands
artsdiploma moet zijn diploma overleggen aan het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alleen de artsen van wie het ministerie
bepaald heeft dat de buitenlandse diploma’s niet gelijkgesteld worden aan een
Nederlands artsdiploma (categorie III), kunnen deelnemen aan de CIBA-
procedure. Ten tweede: De betrokken arts moet beschikken over een
permanente verblijfstitel in Nederland; er moet sprake zijn van een permanent

                                                               
verbonden aan de afdeling Onderwijs- en Studentzaken van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit
Utrecht, deel uit van de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA).
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verblijf in Nederland. Dat wil zeggen dat de betrokken arts een A- of een C-
status27 moet hebben. Ook kan de buitenlandse arts een permanente status
hebben vanwege verblijf bij een (Nederlandse) partner. Ten derde: De
betrokken arts moet geslaagd zijn voor het Staatsexamen Nederlands als
tweede taal, programma twee (Nt2); de betrokken arts die toegelaten wil
worden tot één van de opleidingen aan de faculteit geneeskunde, moet aantonen
dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. De nota bevatte voorts
standaardformulieren die nodig waren voor het indienen van het
erkenningsverzoek bij het ministerie van VWS, de niet-schorsingsverklaring28 en
het aanmeldingsformulier voor de CIBA. Tenslotte was in de nota ook een
stappenplan voor de buitenlandse arts en een verklarende afkortingenlijst
opgenomen.
De verwachting van CIBA was dat een nauwere samenwerking tussen de acht
medische faculteiten er toe zou kunnen leiden dat de inpassingen minder dan
voorheen uiteen zouden gaan lopen. In de praktijk bleek dat de inpassingen aan
de verschillende faculteiten sterk verschilden. Hieronder volgt een korte
evaluatie.

3.2.3 In oktober 1997 bestond de CIBA bijna twee jaar. In die maand
publiceerde CIBA een tweede nota getiteld “De Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen; terugblik en toekomstvisie”29 (1997). Deze nota was
bedoeld om de werkzaamheden van de commissie te evalueren en signaleerde
de volgende problemen: Buitenlandse artsen werden dikwijls van de ene
instantie naar de andere gestuurd (van universiteiten naar het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice versa). Een tweede probleem was dat
buitenlandse artsen (nog steeds) toelatingsverzoeken indienden bij soms wel
drie of vier universiteiten/medische faculteiten. Een derde probleem was dat de
inpassing van buitenlandse artsen aan de acht medische faculteiten verschilde in
de duur van de opleiding en af te leggen examens, zodat een buitenlandse arts
met een toelatingsbeschikking van universiteit X dikwijls alsnog toelating vroeg
aan universiteit Y. Een vierde probleem was dat het aantal beschikbare plaatsen
voor de toelating tot de post-propedeutische fase van de opleiding geneeskunde
soms zo klein was, dat er wachtlijsten werden aangelegd voor toelating.
Buitenlandse artsen kregen dan bijvoorbeeld van instelling U in 1995 te horen
dat zij in 2000 aan de beurt waren. De artsen die dit overkwam zochten
vervolgens toelating aan instelling V of W waar eerdere plaatsing mogelijk was.
Een vijfde probleem tenslotte was dat Instelling Z een dermate stringent
regiocriterium30 hanteerde dat buitenlandse artsen die, op grond van het
regiocriterium daar afgewezen werden, hun heil zochten bij instellingen die veel
verder verwijderd waren van de woonplaats van de buitenlandse arts.

                    

27 Vluchtelingen die beschikten over een A-status (permanente verblijfsvergunning vanwege erkend
vluchtelingschap) of een C-status (permanente verblijfsvergunning vanwege humanitaire gronden) hadden tot
2001 (voor de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000) een permanente verblijfsstatus in Nederland.
De beslissingsbevoegdheid m.b.t. verblijfsvergunningen rust bij de minister van Justitie.
28 Door invulling van een zogenaamde niet-schorsingsverklaring geeft een buitenlandse arts te kennen dat
hij/zij door de autoriteiten in het land van herkomst niet geschorst is m.b.t. de uitoefening van het artsberoep.
29 Herfs, P.G.P. (1997): De Commissie Instroom Buitenlandse Artsen; terugblik en toekomstvisie. Studenten Service
Centrum; Universiteit Utrecht.
30 Hiermee wordt bedoeld dat de aanvrager in een straal van ongeveer 15 kilometer ten opzichte van de
betreffende universiteit woonachtig moet zijn.



52

Ook werd de verdeling van buitenlandse artsen over de acht medische
faculteiten sinds de oprichting van CIBA gepresenteerd. Toewijzing van CIBA aan
een medische faculteit bleek geen garantie voor toelating. Deze kon bijvoorbeeld
uitblijven als de betrokken kandidaat niet slaagde voor het verplichte
Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma twee (Nt2). De opsteller
van de nota concludeerde onder meer dat: shopgedrag effectief werd
tegengegaan. Voorts dat de acht medische faculteiten in gezamenlijkheid bereid
waren om buitenlandse artsen perspectief te bieden op instroom aan een
medische faculteit. Ook dat door de toename van ervaringen met inpassing
grotere uniformiteit bewerkstelligd kon worden. Door uitwisseling van
inpassingsadviezen door examencommissies kon een bijdrage geleverd worden
aan terugdringing van (te) grote inpassingsverschillen. Tenslotte dat de
samenwerking in CIBA-verband vergroting van expertise opleverde met
betrekking tot waardering van buitenlandse diploma’s, verblijfsrechtelijke
kwesties en eisen ten aanzien van de beheersing van de Nederlandse taal.

3.2.4 In oktober 1998 verscheen in Medisch Contact het artikel “De
inpassing van buitenlandse artsen in het Nederlands medische curriculum; het
Utrechtse model”31. De auteurs hadden uit hoofde van hun functie veel ervaring
met de inpassing van buitenlandse artsen. De verschillende wijzen van inpassing
die de acht medische opleidingen hanteerden werden beschreven. In de
onderstaande tabel 3.1 is de verdeling over de faculteiten weergegeven zoals
deze in 1996 en 1997 via CIBA  plaatsvond.

Tabel 3.1: De verdeling van buitenlandse artsen door CIBA per faculteit32

Universiteit 1996 1997 totaal %   
Universiteit van Amsterdam en
Vrije Universiteit33

17 24 41 28

Katholieke Universiteit Nijmegen 7 14 21 14
Universiteit Maastricht 3 8 11 7,5
Rijksuniversiteit Groningen 9 8 17 12
Rijksuniversiteit Leiden 2 5 7 4,8
Universiteit Utrecht 17 21 38 26
Erasmus Universiteit Rotterdam 4 7 11 7,5
Totaal 59 87 146 100

De wijze van inpassing was per faculteit sterk verschillend. De waardering van
buitenlandse geneeskunde-opleidingen en de inpassing waren afhankelijk van de
ontvangende examencommissie. Van onderlinge afstemming was geen sprake.
Ook de aantallen buitenlandse artsen die opgenomen werden conform artikel
7.54a van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
liepen sterk uiteen. In het artikel kwam vervolgens ter sprake hoe

                    

31 Haalboom, J.R.E. en Herfs P.G.P. (1998): De inpassing van buitenlandse artsen in het Nederlandse medische
curriculum. Medisch Contact; 53e jaargang, 30 oktober 1998, nummer 44.
32 De verdeling van de buitenlandse artsen over de verschillende faculteiten in de periode van 1996 tot en met
2004 is weergegeven in bijlage 3.
33 In de beginfase van CIBA verdeelden de Amsterdamse universiteiten de aan de UvA en VU toegewezen
aanvragen.
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ontwikkelingen in het buitenland de instroom plotsklaps kon wijzigen: in de
periode 1992 – 1996 was er een relatief grote instroom van artsen uit voormalig
Joegoslavië. Vanaf 1994 ontstond een grote instroom uit landen als Iran, Irak en
de voormalige Soviët Unie. Weer later dienden zich overwegend Afghaanse
artsen aan; een groot deel van hen beschikte over Russische artsdiploma’s.
De auteurs analyseerden met name de instroom van buitenlandse artsen van de
Universiteit Utrecht. Probleem daar was niet zo zeer het gebrek aan kennis en
kunde van de instromende buitenlandse artsen. Neen, het grootste obstakel
werd gevormd door de matige beheersing van de Nederlandse taal. Omdat
hoger inplaatsbare buitenlandse artsen al vrij snel na hun inpassing te maken
kregen met patiënten, was de verbetering van het taalbeheersingsniveau van
essentieel belang. Daarom werd speciaal voor de groep buitenlandse artsen in
samenwerking met het James Boswell Instituut34 van de Universiteit Utrecht een
nieuwe taalmodule ontwikkeld. Daarvoor werd o.a. een inventarisatie gemaakt
van idiomatische uitdrukkingen waarin lichaamsdelen voorkomen. Voorbeelden
daarvan zijn: “ergens je buik vol van hebben”, “op je wenkbrauwen lopen” en
“iets onder de leden hebben”. Neerlandici van genoemd instituut hebben voor de
ontwikkeling van deze module zaalvisites, polikliniek- en huisartsenbezoeken
bijgewoond en zoveel mogelijk typisch Nederlandse medische woorden en zinnen
opgenomen. Voor een nadere analyse van de ingangseisen met betrekking tot
de beheersing van de Nederlandse taal, die gelden voor alle buitenlandse
studenten in het hoger onderwijs, en de specifieke taaleisen die gelden voor
buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding
geneeskunde verwijs ik naar hoofdstuk 4.

De auteurs benadrukten een ander obstakel dat zij omschreven als “culturele
ruis”. Zij doelden hier op een cultureel bepaald gedragsrepertoir. Een voorbeeld
is dat de arts uit angst voor gezichtsverlies niet durft toe te geven het antwoord
op een bepaalde vraag niet te weten. In de co-schap groepen deden zich ook
herhaaldelijk problemen voor, die hun oorsprong vonden in de verschillen in
culturele achtergrond en/of attitudes. Zo kwam het bijvoorbeeld voor dat een
islamitische student zich beklaagde over het feit dat tijdens de afsluiting van de
week alcoholische dranken werden genuttigd door niet-moslims.

3.3 Commentaren op de afhandeling van erkenningsverzoeken door de
minister van WVC respectievelijk VWS

In deze paragraaf worden publicaties besproken van personen die direct
betrokken waren bij de afhandeling van erkenningsverzoeken van buitenlandse
diplomahouders. Enkele publicaties zijn samengesteld door medewerkers die
beroepsmatig betrokken waren bij erkenningsverzoeken, terwijl andere
publicaties geschreven zijn door onderzoekers of ervaringsdeskundigen.

                    

34 Het James Boswell Instituut is een onderdeel van de Universiteit Utrecht en verzorgt onder meer cursussen
aanvullend onderwijs (Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, enz.)
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3.3.1 In 1995 schreven Dokter en Storm een artikel getiteld “Toelating
van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte; mogelijkheden tot
beroepsuitoefening in Nederland”35. Dit artikel beschreef de juridische context
van buitenlandse artsen die in Nederland het artsberoep wilden uitoefenen (zie
ook § 3.2.1). De werkwijze van de Commissie Buitenlandse Geneeskundigen
(CBG) was als volgt. Alleen buitenlandse artsen die (nagenoeg) gelijkwaardig
werden beoordeeld, konden toelating krijgen tot de beroepsuitoefening. De CBG
adviseerde de minister van Volksgezondheid over tijdelijke toelating. De mate
van deskundigheid van de verzoekers werd gebaseerd op documenten als
diploma’s, studieprogramma’s (inhoud en duur), werkervaring en
wetenschappelijk werk. Ook werd regelmatig advies ingewonnen bij de afdeling
“Diplomawaardering & Onderwijsvergelijking” van de NUFFIC te Den Haag.
Als een verzoeker referenties opgaf, schreef men de referenten aan. In moeilijke
gevallen ontving een kandidaat een uitnodiging deel te nemen aan een
kennistoets en/of vaardighedentoets. De CBG hechtte grote waarde aan de
beheersing van de Nederlandse taal. De commissie achtte het Staatsexamen
Nederlands als tweede taal, dat de universiteiten van buitenlandse studenten
eisten, het meest geschikt.

Verzoekers die als nagenoeg gelijkwaardig werden beoordeeld, dienden zelf een
supervisor te vinden. Iedere in Nederland bevoegde arts kon als zodanig
optreden. Supervisor en verzoeker kwamen een werk/opleidingsprogramma
overeen van maximaal twee jaren. Iedere zes maanden diende de supervisor
een beoordeling van het functioneren van de arts op te stellen. De beoordelingen
werden voorgelegd aan de Minister van WVC en de Inspectie. Bij onvoldoende
resultaten zegde de supervisor de overeenkomst op. Bij een gunstig oordeel kon
de minister de volledige bevoegdheid verlenen.
Voor verzoekers die ingeschreven wensten te worden in het Register voor
Medisch Specialisten, het Register voor Huisartsen en Verpleeghuisartsen of het
Register voor Sociaal Geneeskundigen was een beoordelingsprocedure van de
betreffende registratiecommissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) van groot belang. De auteurs merkten
op dat het van praktisch belang kon zijn om de beide beoordelingen (WVC en
KNMG) met elkaar te verbinden: dit zou kunnen door de toelatingssupervisie te
laten samenvallen met de beoordelingsstage in het kader van het register.

In de kanttekeningen in het artikel werden enige kwesties genoemd. In de CBG
bleken soms gemengde gevoelens te bestaan als geadviseerd moest worden de
bevoegdheid te verlenen aan een Zuid-Afrikaanse of Surinaamse arts. Men vroeg
zich daarbij af “of de mensheid niet beter gediend was, als zo’n arts in eigen
land zou blijven.” Het is voor het eerst dat er over wat nu bekend staat als
“brain drain” wordt gesproken. De CBG merkte op dat een enkele maal een
asielzoeker in opleiding werd genomen met behoud van uitkering; dus zonder
kosten voor de werkgever. Tenslotte constateerde de commissie dat vacatures,
die het gevolg waren van een te krappe instroom in de specialistenopleiding, te
gemakkelijk ingevuld werden door buiten de EER te werven. Het kwam
regelmatig voor dat een niet-EER-arts onbevoegd de geneeskunst uitoefende.

                    

35 Dokter, H.J. en Storm J.R. (1995): Toelating van artsen van buiten de Europese Economische Ruimte;
mogelijkheden tot beroepsuitoefening in Nederland. Medisch Contact; 50e jaargang, 31 maart 1995, nummer 13. Prof.
Dokter was de voorzitter en mr. Storm de secretaris van de Commissie Buitenlandse Geneeskundigen van het
ministerie van WVC.
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3.3.2 In 1996 gaf de minister van VWS opdracht aan de Universiteit
Maastricht om onderzoek te verrichten naar de toelating van niet-EER-
gediplomeerde artsen en tandartsen in Nederland36. Aanleiding vormde de
circulaire van 20 augustus 1993 (zie § 3.1.2) die anderhalf jaar na de invoering
ervan, geëvalueerd diende te worden, tezamen met de sterke toename van het
aantal niet-EER-artsen dat een erkenningsverzoek bij de minister van VWS
indiende. In 1993 verzochten 70 niet-EER-artsen om toelating, in 1994 en 1995
was dit aantal opgelopen tot respectievelijk 201 en 198. Het onderzoeksrapport
was aanvankelijk alleen voor intern gebruik bedoeld, maar het werd door de
opdrachtgever vrijgegeven nadat een journalist een beroep deed op de Wet
Openbaarheid van Bestuur. De aanvankelijke reserve om het rapport vrij te
geven was gelegen in de kritiek die op het ministerie van VWS werd gegeven.
Het onderzoek bestond uit dossieronderzoek en interviews met betrokken
artsen.

De kritiekpunten die in het rapport beschreven werden, waren: ten eerste dat de
behandelingstijd van het toelatingsverzoek gemiddeld 42,5 weken bedroeg; de
spreiding liep uiteen van 7 tot 128 weken (méér dan 2½ jaar!). Ten tweede dat
de opdracht van de minister aan de NUFFIC m.b.t. de diplomawaardering van
buitenlandse artsdiploma’s niet adequaat was. De CBG hoorde de minister te
adviseren over de (nagenoeg) gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma
aan het Nederlandse artsdiploma. De Nuffic werd nu echter ook gevraagd om
een uitspraak te doen over de (nagenoeg) gelijkwaardigheid van de
vooropleiding, die toelating geeft tot de desbetreffende artsopleiding, en de
(nagenoeg) gelijkwaardigheid van de artsopleiding aan het doctoraal examen
geneeskunde. Men moet zich daarbij realiseren dat het doctoraal examen niet
gelijk is aan het niveau van het artsexamen. (In hoofdstuk 10 wordt hier nader
op ingegaan). Ten derde constateerden de onderzoekers dat de interpretatie van
Nuffic-adviezen door de buitenlandse artsen voor grote verwarring kon zorgen,
vooral als de kennis van de Nederlandse taal en de opleidingsstructuur beperkt
was. Dit gold te meer daar de Nuffic-adviezen voor de CBG niet allesbepalend
waren. Ten vierde werden de resultaten van de kennistoetsen (in Utrecht)
negatief beïnvloed door de zeer hoge eisen, die gesteld werden aan de
leesvaardigheid van de deelnemers. Beheersing van de Nederlandse taal was
een punt van grote zorg voor de adviescommissie. Ten vijfde stelden de
onderzoekers vast dat de CBG bij gelijkwaardige gevallen tot (inconsistente)
variatie in adviesvorming besloot. Ten zesde stelden de onderzoekers vast dat
de CBG daadwerkelijk inzicht in het niveau van de verschillende buitenlandse
opleidingen ontbeerde en dat er grote problemen bestonden bij het vaststellen
van feitelijk aanwezige kennis en vaardigheden. De Nuffic-adviezen moest in
deze lacune voorzien, maar konden aan deze verwachting niet tegemoet komen.
Ten zevende wezen de onderzoekers erop dat het ontbreken van vastgelegde
criteria en richtlijnen voor oordeelsvorming problematisch was. Ten achtste
stelden de onderzoekers vast dat het van groot belang was dat verzoekers reeds
bij het begin van de behandeling van een aanvraag gewezen werden op de
noodzaak van een goede beheersing van de Nederlandse taal. De aanbevelingen
van de onderzoekers kenden twee verschillende perspectieven.
Perspectief I richtte zich op verbetering en betrof met name de administratieve

                    

36 Govaerts, M.J.B. en Wijnen W.H.F.W. (1997): Onderzoek inzake de toelating van niet-EER-gediplomeerde artsen en
tandartsen tot de uitoefening van hun beroep in Nederland; eindrapport. Vakgroep Onderwijsontwikkeling en
Ondewijsresearch; Universiteit Maastricht.
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organisatie. Genoemd werden onder meer termijnbewaking, verbetering van de
efficiency in gegevensverzameling en -beheer en bewaking van de
outputkwaliteit. Ten aanzien van de adviesvorming stelden de onderzoekers voor
om te komen tot toetsbare beoordelingscriteria en systematische registratie van
relevante gegevens bij advies- en besluitvorming voor vergelijkbare gevallen.
Ook werd voorgesteld om praktijkgegevens te registreren die systematisch
waren vergaard door de verschillende faculteiten geneeskunde.

Perspectief II was gericht op volledige herziening van het vigerende
toelatingsbeleid. De onderzoekers gaven de voorkeur aan een toelatingsbeleid
waarbij toetsing van kennis en vaardigheden een standaardonderdeel, c.q. de
kern, vormden. Door gebruik te maken van toetsen zou de subjectiviteit in de
besluitvorming geminimaliseerd worden. De onderzoekers stelden voor om
iedere verzoeker een examen te laten afleggen, zoals gebruikelijk in het
Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Afhankelijk van de uitkomst van
dit examen zou de kandidaat vervolgens toegelaten kunnen worden tot de
beroepsuitoefening (supervisietraject), dan wel verwezen naar de faculteiten
voor aanvullende opleiding.

3.3.3 Het artikel “Supervisie werkt niet voor buitenlandse artsen”37 dat
verscheen in 1999, schreef de voormalige voorzitter van de Commissie
Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid op persoonlijke titel. De inhoud
van het artikel werd niet door alle VWS-collega’s onderschreven. Merkelbach
beschreef in het artikel de route die buitenlandse artsen in Nederland doorlopen,
die als nagenoeg gelijkwaardig zijn beoordeeld (categorie II). Deze artsen
mochten ‘onder beperking’ ingeschreven worden in het BIG-register. De
zogenaamde geclausuleerde inschrijving in het BIG-register kon maximaal twee
jaren duren. Tot oktober 1993 was het gebruikelijk dat voor iedere buitenlandse
arts, voor wie door een werkgever een aanvraag werd gedaan, een toelating
met de beperking ‘supervisie’ werd afgegeven. Jaren later volgde dan de
aanvraag voor de algehele bevoegdheid. De WVC-circulaire van 1993 maakte
aan deze gang van zaken een eind (zie § 3.1.2).
De dossiers werden onderzocht van 143 buitenslands gediplomeerden die in de
periode 1994 tot en met 1997 nagenoeg gelijkwaardig beoordeeld werden en
onder supervisie mochten werken. Een derde van de 143 artsen had geen
supervisor kunnen vinden. Geconstateerd werd dat supervisie niet bij wet
geregeld was. In een juridische procedure (casus VWS versus Bitan) merkte de
Raad van State op “dat men privaatrechtelijk zaken trachtte te regelen, die
publiekrechtelijk niet geregeld zijn.” In de supervisieovereenkomsten werden
geen eisen gesteld ten aanzien van werkvergunning, verblijfsvergunning,
contract, salaris, contractuele verhouding met ziektekostenverzekeraar,
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en professionele relatie. De opvattingen
van supervisor en supervisant over de uitleg van hun overeenkomst liepen
vervolgens ook nog wel eens uiteen. Het werkprogramma van de supervisor had
geen vaste vorm en de uitvoering kon niet worden gecontroleerd. Voorts
constateerde Merkelbach dat de supervisierapporten regelmatig ver na de
afgesproken termijn werden toegestuurd aan VWS en dat de inhoud soms

                    

37 Merkelbach, J.W. (1999): Supervisie werkt niet voor buitenlandse artsen. Medisch Contact; 54e jaargang, 30 april
1999, nr. 17.
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summier was.
De geclausuleerd in het BIG-register ingeschreven arts heeft alle rechten en
plichten van een arts. Hij is ook tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor zijn
handelen. Maar onduidelijk is of de supervisor bij tekortschietende supervisie
tuchtrechtelijk en civielrechtelijk vrijuit gaat. In het artikel werden daar
vraagtekens bij geplaatst aangezien in een uitspraak van het Centraal Medisch
Tuchtcollege werd gesteld dat een opleider elke notitie van een arts-assistent in
het medisch dossier dient te paraferen. Arts-assistenten zijn ongeclausuleerd
ingeschreven artsen in het BIG-register.
De autonomie van de spelers in het veld, in casu de Medisch Specialisten
Registratie Commissie en de diverse Wetenschappelijke Verenigingen, maakte
het voor het Ministerie van VWS vrijwel onmogelijk om eisen te stellen  aan het
supervisietraject. Zo bleek slechts de helft van ‘geslaagde’ beoordelingsstages te
leiden tot inschrijving in de betreffende specialistenregisters.
De conclusies in het artikel waren vergaand. Geadviseerd werd dat de minister
van VWS het instrument  van supervisie niet langer toe zou moeten passen,
alvorens de spelregels daarvoor nader zouden zijn uitgewerkt en een wettelijk
kader zouden hebben verkregen. Bepleit werd de buitenlandse arts objectief te
toetsen, gevolgd door een op zijn specifieke tekorten toegesneden aanvullende
opleiding aan een universiteit, waarbij verwezen werd naar de geschetste
praktijk zoals beschreven door Haalboom en Herfs in 199838. De conclusie van
het stuk luidde dat, zolang het begrip ‘supervisie’ niet nader was omschreven in
de wet BIG, een toets en inpassing in een universitair curriculum de voorkeur
genoot.

3.3.4 In 2002 verscheen van de hand van Hubert Smeets het boek
getiteld “Welkom in het Koninkrijk; gevangen in de medisch-juridische
bureaucratie” 39, 40. Vijf jaar eerder publiceerde41 hij een voorloper van dit
kritische boekwerk. Smeets toonde zich in beide publicaties een boos en
gefrustreerd burger. Hij beschreef (in zijn bewoording) de ‘martelgang’ die
buitenlandse specialisten moeten doorstaan bij een erkenningsverzoek.
Smeets is gehuwd met Olga Polsatsjova, een Russische allergologe, die na de
huwelijksvoltrekking in 1994 naar Nederland is geëmigreerd. De kennismaking
met een groot aantal commissies in en buiten het ministerie van VWS volgde.
Het echtpaar ging ervan uit dat de in Rusland zeer gewaardeerde medisch
specialiste ook in Nederland erkenning zou krijgen. Als de routes van het labyrint
eenmaal duidelijk zouden worden, zou de erkenning in zicht komen, zo
vermoedde Smeets. Zijn echtgenote was daar veel minder van overtuigd. Haar
vertrouwen in overheidsorganen was nooit erg groot geweest. Smeets kon en
wilde niet geloven dat Nederlandse (semi-) overheidsorganen zich konden meten
met de Soviët Russische.
Smeets en zijn echtgenote liepen op tegen het ‘dubbeltraject’ van de erkenning.
                    

38 Haalboom, J.R.E. en Herfs P.G.P. (1998): De inpassing van buitenlandse artsen in het Nederlandse medische
curriculum. Medisch Contact; 53e jaargang, 30 oktober 1998, nummer 44.
39 Smeets, H. (2002): Welkom in het Koninkrijk; gevangen in de medisch-juridische bureaucratie. Mets &
Schilt, Amsterdam.
40 Deze publicatie wordt in dit boek opgenomen om te illustreren hoe de tot dan toe gebruikelijke
inpassingsmethode op betrokkenen kunnen overkomen. Hoewel het boek geen wetenschappelijke pretenties
kent, is het als aanvulling toegevoegd.
41 Smeets, H. (1997): Op zoek naar een bestuurlijk beginsel; een minister zonder kleren. In: De Gids, nummer
11/12. Uitgeverij Meulenhoff.
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De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport doet bij een
erkenningsverzoek uitspraak over de gelijkwaardigheid, de nagenoeg
gelijkwaardigheid of de ongelijkwaardigheid van het buitenlandse artsdiploma
ten opzichte van het basisartsdiploma. De minister van VWS doet evenwel geen
uitspraak over de erkenning van een medisch specialisme. Die bevoegdheid ligt
namelijk bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). De
buitenlandse specialist die de MSRC kan overtuigen van voldoende kennis en
vaardigheden, naast voldoende beheersing van de Nederlandse taal, kan
erkenning krijgen. Dit geldt uiteraard alleen voor erkende medische
specialismen. Het ministerie van VWS ‘volgt’ de eventueel positieve MSRC-
beslissing, zodat de buitenlandse specialist ingeschreven kan worden in het BIG-
register. In het geval van mevrouw O. Polsatsjova besloot het Concilium
Allergologicum, de wetenschappelijke beroepsvereniging van allergologen, dat er
substantiële discrepanties bestonden tussen de specialistische opleiding in
Rusland en Nederland. Bovendien was in Nederland de allergologie niet als
klinisch specialisme erkend. Met ingang van 12 augustus 1996 werd de
allergologie een onderdeel van de interne geneeskunde; een allergoloog moet
derhalve eerst de opleiding tot internist afgerond hebben. De Nederlandse
opleiding duurt alleen al drie maal langer dan die in Rusland en dat verschil in
opleiding kon niet alleen maar worden gecompenseerd met een
beoordelingsstage. Haar twaalfjarige beroepsuitoefening als allergoloog was
volgens de beroepsgroep der allergologen sterk eenzijdig geweest. Het
Concilium Allergologicum wees het verzoek van een beoordelingsstage af.
Aangezien de wetenschappelijke beroepsvereniging van allergologen geen
overheidsorgaan is kon tegen die uitspraak niet in beroep worden gegaan. De
MSRC kon uiteraard het advies van de beroepsvereniging niet negeren. Daarmee
was mevrouw O. Polsatsjova terug bij het ministerie van VWS. Vervolgens
besloot de minister van VWS om de Russische artsopleiding als niet
gelijkwaardig te beoordelen. Mevrouw O. Polsatsjova kreeg het advies om
contact op te nemen met de medische faculteit van de Universiteit Utrecht voor
een inpassingsgesprek. Het resultaat van het ‘dubbeltraject’ eindigde in een
tweetal afwijzingen: door de Medische Specialisten Registratie Commissie en dus
geen erkenning als specialist en door de minister van VWS en dus geen
erkenning als basisarts.
Na diverse zienswijzegesprekken en bezwaarschriften drong het echtpaar zelfs
door tot de minister van VWS. Minister Borst erkende “dat de procedure
bijzonder ingewikkeld is, soms zelfs Kafkaiaanse trekken vertoonde, maar dat
het zeker niet de bedoeling was en is buitenlandse artsen te weren.”

3.4 Toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de stroomlijning van aanvullende
scholingsprogramma’s voor buitenlandse artsen

In een relatief kort tijdsbestek verschenen tussen 2001 en 2003 diverse
publicaties m.b.t. de aanvullende scholingsprogramma’s voor buitenlandse
artsen. De organisaties verantwoordelijk voor deze publicaties waren het
ministerie van VWS, de Commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid, het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW)
van de VSNU, de NUFFIC en de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF.
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3.4.1 In 2001 verscheen het rapport getiteld “Nooit meer wachten;
minder toetredings-belemmeringen voor medische beroepen”42. Het rapport
kwam tot stand in opdracht van het kabinet. De opdracht aan de
(interdepartementale) werkgroep Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit (MDW) luidde: “het maken van een inventarisatie van
toetredingsbelemmeringen voor de beroepsgroepen artsen (huisartsen en
medisch specialisten), tandartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen en het
doen van voorstellen om niet gewenste toetredingsbelemmeringen aan te
passen of weg te nemen.” In het rapport werd gerapporteerd over de numerus
fixus43 bij de reguliere opleidingen geneeskunde en tandheelkunde, over de
belemmeringen bij de specialistenopleidingen en over de ophoging van het
aantal opleidingsplaatsen geneeskunde. Slechts een klein deel van het rapport
was gericht op toelating van buitenlandse diplomahouders. Gesteld werd “dat
toetredingsbelemmeringen voor buitenlandse beroepsbeoefenaars te
rechtvaardigen zijn vanuit het publieke belang van de bescherming van de
consument. Preventief kwaliteitstoezicht door de overheid is gewenst, omdat de
zorgvrager (i.c. de patiënt) in het algemeen slechts beperkt medisch onderlegd
is.” Daarom was de werkgroep van mening dat een kwalitatieve toets bij
toetreding tot de Nederlandse arbeidsmarkt nodig zou zijn. De werkgroep was
overigens van mening dat de invloed van de beroepsgroep op de toelating van
buitenlands gediplomeerden te groot was. Zij suggereerde dan ook dat de
advisering door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid
vervangen zou moeten worden door een toelatingsexamen voor buitenlands
gediplomeerden. Door middel van een dergelijk examen zouden de leemten in
de kennis en vaardigheden van de buitenlandse beroepsbeoefenaar kunnen
worden vastgesteld, die vervolgens via een toegesneden opleidingstraject
zouden kunnen worden opgevuld.

3.4.2 Het rapport “Vakbekwaamheid zonder grenzen?”44 verscheen in
2001 en werd samengesteld door de Commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid (CBGV). Het rapport was een logisch vervolg op het rapport
getiteld “Nooit meer wachten” (zie § 3.4.1), dat werd samengesteld door
ambtenaren van de ministeries van VWS, OC&W, Economische Zaken, Justitie en
Financiën. Eén van de aanbevelingen die deze interdepartementale werkgroep
aan het Kabinet deed was, dat er een toelatingsexamen ontwikkeld diende te
worden voor iedere buitenslands medisch of paramedisch gediplomeerde.
De CBVG verliet in haar advies aan de minister van VWS al snel de term
“toelatingsexamen” en verving die door “assessment procedure”. Vanwege het
internationale erkenningsverdrag van EER-getuigschriften kwam de nadruk te
liggen op houders van diploma’s behaald buiten de Europese Economische
Ruimte (EER). De minister kreeg het advies om de onderwijsinstellingen
nadrukkelijk te betrekken bij de vaststelling van de vakbekwaamheid45. In het
                    

42 Werkgroep Toetredingsbelemmeringen Medische Beroepen (2001): Nooit meer wachten; minder
toetredingsbelemmeringen voor medische beroepen. Den Haag.
43 Een numerus fixus wordt vastgesteld door de Minister van OC&W. Het betreft het maximale aantal studenten
dat per jaar wordt toegelaten tot de opleidingen geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, enz.
44 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (2002): Vakbekwaamheid zonder grenzen? Een advies
over een assessmentprocedure voor buitenslands gediplomeerden die willen werken in de Nederlandse
gezondheidszorg. Den Haag.
45 Dit was een trendbreuk van formaat. Niet eerder was bij (de beleidsafdeling van) het ministerie van VWS
blijk gegeven van enige behoefte aan dan wel bereidheid tot samenwerken met de onderwijsinstellingen inzake
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advies werden drie factoren besproken die voor een succesvolle afronding van
de assessmentprocedure door de buitenslands gediplomeerde van groot belang
zijn, te weten: ten eerste de beheersing van de Nederlandse taal, ten tweede
een adequate vooropleiding(en) en ten derde het bezit van een wettelijke
verblijfsstatus. Over de beheersing van de Nederlandse taal stelde men dat het
staatsexamen Nederlands als tweede taal (programma 2) niet toereikend kan
worden geacht voor het succesvol volgen en afronden van een deel van de
opleiding geneeskunde. Ook voor het maken van voortgangstoetsen is kennis
van de Nederlandse taal een vereiste. De auteurs wezen in het rapport op
bepalingen in de Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst
(WGBO) waarin staat dat een hulpverlener moet kunnen communiceren in de
taal van de patiënt en met andere hulpverleners. Ook voor het voldoen aan de
dossierplicht in verband met continuïteit van de hulpverlening is kennis van de
Nederlandse taal noodzakelijk. Met betrekking tot de wettelijke verblijfstatus
merkten de auteurs op dat een kwart tot een derde van de aanvragers van een
verklaring van vakbekwaamheid niet beschikt over een Nederlandse
verblijfsstatus46. Onder de huidige wet- en regelgeving is een verblijfsstatus
echter niet vereist voor het indienen van een aanvraag bij en het in behandeling
nemen van die aanvraag door de minister van VWS.

De invoering van de assessment procedure zou in eerste instantie gericht
moeten zijn op de beroepsgroepen artsen, tandartsen, verpleegkundigen,
verloskundigen en fysiotherapeuten. Gesignaleerd werd dat het invoeren ervan
een verbetering met zich mee zou brengen van de rechtsgelijkheid,
vereenvoudiging en versnelling van de procedure en inschatting van
competenties. Met behulp van een assessment procedure moest vastgesteld
worden of een buitenslands gediplomeerde beroepsoefenaar in de
gezondheidszorg naar Nederlandse maatstaven competent is. Die vaststelling
wordt niet alleen verkregen door het bezit van een diploma, maar ook door
opgedane beroepservaring. Kennis en vaardigheden kunnen vastgesteld worden
aan de hand van toetsen. Bij de toetsing zal aandacht besteed moeten worden
aan specifieke kenmerken van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel wat
betreft structuur, als wat betreft cultuur, attitude en professioneel gedrag. De
CBGV bepleitte ook het gebruik van zogenaamde EVC-procedures (Erkenning
van elders Verworven Competenties) waarmee gedoeld werd op competenties,
die bij de beroepsuitoefening en bijv. tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk
werden opgedaan. Deze competenties kunnen aan de hand van een
portfolioprocedure beschreven worden. Een portfolio bevat leeropbrengsten van
formele en informele leertrajecten. De toetsing kon wat betreft de CBGV niet
alleen gebaseerd zijn op slechts één toelatingsexamen, maar op een proces van
gegevensverzameling, gericht op de vaststelling van leerresultaten en
competenties. De CBGV gaf daarom de voorkeur aan het gebruik van de term
“assessment procedure” boven een “toelatingsexamen”.

3.4.3 In januari 2003 verscheen het rapport getiteld “Gevluchte arts van
wachtkamer naar spreekkamer”47. Het rapport werd geschreven in opdracht van

                                                               
de aanvullende scholing van buitenlandse artsen.
46 Voor toelating in een hoger jaar van een opleiding geneeskunde is toetsing van de (permanente)
verblijfsgrond een standaard onderdeel van de procedure.
47 Arkel, P. v. en Engelkes E. (2003): Gevluchte arts van wachtkamer naar spreekkamer; een onderzoek naar
de mogelijkheden van een efficiëntere instroom van gevluchte artsen in de Nederlandse gezondheidszorg.
Stichting voor Vluchteling-studenten UAF; Utrecht.
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de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF verwierf subsidie van het
Ministerie van VWS en het Europees Vluchtelingenfonds voor het (laten)
verrichten van onderzoek naar verbetering van procedures rond de instroom van
gevluchte artsen in de Nederlandse gezondheidszorg. Het UAF is een
belangenorganisatie voor vluchtelingstudenten en bestaat 60 jaar. De aandacht
van het UAF voor de vluchtelingartsen komt door het feit dat een grote groep
artsen deel uitmaakt van het UAF-cliëntenbestand. Eind 200248 stonden 358
artsen als cliënt ingeschreven. Van die 358 artsen waren er 165 bezig met
voorbereiding op toelating, terwijl 193 artsen waren ingeschreven aan de
medische faculteiten.
De belangrijkste conclusies waren: ten eerste dat procedures voor de
beoordeling van vakbekwaamheid en toelating tot de gezondheidszorg nodeloos
lang duren, weinig effectief, niet doorzichtig en sterk gefragmenteerd zijn; ten
tweede dat er per medische faculteit/UMC aanzienlijke verschillen bestaan in
beoordelingsprocedures en toelating tot onderwijsprogramma’s; ten derde dat er
over het algemeen niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de
werkervaring en specialisatie van de gevluchte arts; een EVC-beoordeling
ontbreekt; ten vierde er bestaan nauwelijks op het individu toegespitste
opleidingstrajecten; ten vijfde de organisatie van beoordelingsstageplaatsen
voor specialisten laat te wensen over.

Om de gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken wordt geadviseerd te
komen tot de oprichting van een Assessment Instituut voor Medici (AIM) ten
behoeve van een versnelde instroom van artsen met diploma’s van buiten de
EER. In het AIM zouden taken uitgevoerd moeten worden als: centrale
dossiervorming, informatievoorziening, diplomawaardering, toetsing,
beoordeling van de vakbekwaamheid en vaststelling van de noodzakelijke
(vervolg)opleidingseisen. In de oriënteringsfase zou per individu een portfolio
samengesteld moeten worden. Ten aanzien van de toetsing wordt voorgesteld
dat er één landelijke kennis- en vaardighedentoets ontwikkeld zou moeten
worden door vertegenwoordigers van alle medische faculteiten.

3.4.4 In 2003 verscheen tevens het rapport “Naar een stroomlijn voor
buitenlandse artsen”49. Het rapport was afkomstig van een commissie die in
opdracht van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van
de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) was
ingesteld. De zogenaamde “commissie Splinter” is vernoemd naar haar
voorzitter prof. dr. T. Splinter (Erasmus Universiteit Rotterdam) en kreeg de
opdracht om een stroomlijn voor buitenlandse artsen te ontwerpen. In december
2001 werd besloten tot het instellen van een projectgroep met de opdracht om
te adviseren over maatregelen, die leiden tot: ten eerste een verhoging van het
tempo van de afhandeling van verzoeken en procedures voor artsen van
categorie II (nagenoeg gelijkwaardig) en III (niet gelijkwaardig). Ten tweede een
betere, meer uniforme toetsing van deze artsen met het oog op diagnostische
informatie over hun kennis en vaardigheid om beter te kunnen bepalen welke
                    

48 Per januari 2005 stonden bij het UAF 278 buitenlandse artsen als cliënt geregistreerd. Van dit totale aantal
waren 182 cliënten ingeschreven als student geneeskunde en 96 bereidden zich voor op toelating.
49 Splinter, T.A.W., Herfs, P.G.P., Ruijs, A.J.E.M., Luijk, S.J. van, Wijkhuijs, N.P. (2003): Naar een nieuwe
stroomlijn voor buitenlandse artsen; een rapport van de Opleidingscommissie Geneeskunde van het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (OCG-DMW).
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nadere eisen aan hun opleiding moeten worden gesteld. Ten derde het ontstaan
van eenheid in de aanvullende eisen o.a. door vaststelling van de terreinen,
waarop aanvullend onderwijs gewenst is. Ten vierde gelijkheid van eisen en
efficiëntie van onderwijs. Overwogen moet worden welk onderwijs centraal, welk
onderwijs decentraal met landelijk vergelijkbaar materiaal en/of methoden en
welk onderwijs individueel op locatie uitgevoerd moeten worden. Aanleiding voor
de instelling van de commissie Splinter door de Opleidings-Commissie
Geneeskunde (OCG) van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen
(DMW) waren maatschappelijke discussies op een drietal niveaus.
Ten eerste: maatschappelijke discussies op politiek niveau; met enige regelmaat
worden Kamervragen gesteld en moties ingediend, die gekenmerkt worden door
de vraag op welke wijze zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt zou kunnen
worden van het potentieel aan buitenlandse artsen, mede in het licht van het
tekort aan artsen in Nederland. Ter verlichting van het artsentekort is op
voordracht van de Vereniging van Academisch Ziekenhuizen (VAZ) en het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) de numerus fixus
verhoogd van 2140 in 2001 naar 2550 in 2002 en 2800 in 2003. Het effect op
het artsentekort van die verhoogde instroom zal echter pas na 10 jaar merkbaar
zijn. Verlichting op kortere termijn is mogelijk door zij-instroom, gevolgd door
een verkorte opleiding, van studenten met een biomedische vooropleiding,
bijvoorbeeld de zogenaamde SUMMA-opleiding in Utrecht, en van buitenlandse
artsen. Naar schatting zijn er in Nederland 1200 artsen met een buitenlands
diploma en komen er jaarlijks gemiddeld 200 bij. Vanaf 1996 zijn met hulp van
de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) ongeveer 1.000
buitenlandse artsen afgestudeerd, nog in opleiding aan één van de UMC’s, of
staan op de wachtlijst bij één van de UMC’s.
Ten tweede maatschappelijke discussies van buitenlandse artsen. Voor de
buitenlandse artsen is het moeilijk te begrijpen dat de Nederlandse overheid en
medische faculteiten, gezien het bovenbeschreven artsentekort, hen niet met
open armen ontvangen en opleiden voor een plaats in de gezondheidszorg. De
buitenlandse arts ziet zich geconfronteerd met uitgebreide regelgeving en
uiteenlopende instanties. De spelers in dit veld zijn talrijk: onder andere het
ministerie van Justitie, het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
(CIBG) en de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)
van het ministerie van VWS, het ministerie van OC&W, de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA), de Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF), de
Stichting Vluchtelingenwerk, de Stichting Emplooi, de Stichting Interculturele
Bedrijfsaspecten en Intercultureel Ondernemerschap (SIBIO), gemeentelijke
instanties en ‘last but not least’ acht medische faculteiten (UMC’s).
De procedure tot inschrijving als arts in het BIG-register is vaak zeer lang, variërend
van één tot meer dan vijf jaar, of wordt niet voltooid. Financiële ondersteuning
tijdens het studietraject is afhankelijk van gemeentelijk beleid en steun van de
Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF). Dit alles wordt emotioneel gekleurd door
de meestal lage waardering van het eerder behaalde buitenlands diploma in
Nederland, ondanks de vaak jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en de
daaraan gekoppelde vaak belangrijke status van arts in het land van herkomst en
uiteraard de actuele situatie van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland.
Ten derde maatschappelijke discussies in de Universitaire Medische Centra. De
aantallen zij-instromende50 buitenlandse artsen aan de UMC’s zijn toegenomen van

                    

50 De term “zij-instromers” staat tegenover de term “onder-instromer”. Een onderinstromer begint aan de
opleiding geneeskunde in het eerste semester van het eerste jaar. Een zij-instromer heeft elders reeds
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gemiddeld 8 in 1996 naar gemiddeld 15 per UMC vanaf 200051. Navenant is de
aandacht voor de opleiding van de buitenlandse artsen gegroeid en zijn in de UMC’s
verschillende onderwijsprogramma’s opgesteld. De onderwijsprogramma’s zijn
samengesteld door inschatting van kennis en vaardigheden van de buitenlandse
artsen en door hun of door de staf ervaren tekortkomingen tijdens de opleiding tot
arts.
De UMC’s werden tot voor kort met de volgende problemen geconfronteerd. Ten
eerste: het verplichte staatsexamen Nederlands op Nt2-niveau is een absoluut
onvoldoende basis om met een hulpvragende, zieke patiënt te kunnen
communiceren. Ten tweede: de kennis van de structuur van de Nederlandse
gezondheidszorg, ethische vraagstukken en moderne methoden van diagnostiek
moet verworven worden. Kennis van de Engelse taal (leesvaardigheid) is
wisselend of ontbreekt. Ten derde de individuele inschatting van kennis- en
vaardigsheidsniveau is een groot probleem. Daarin speelt een rol dat de meeste
buitenlandse artsen vier of meer jaren hun vak niet meer hebben uitgeoefend.
Ook komt het voor dat zij vaak gedurende lange tijd een functie gehad op een
zeer beperkt terrein in de gezondheidszorg van het land van herkomst, zoals
bijvoorbeeld een ‘gynaecoloog’ met de feitelijke functie van vroedvrouw
gedurende x jaren. Ten vierde: de attitude ten opzichte van patiënten, met
name in het geval van een geslachtsverschil tussen arts en patiënt, wijkt vaak af
van die van Nederlandse artsen. De attitude ten opzichte van collega’s,
verpleegkundigen en opleiders is vaak niet bevorderlijk voor de in Nederland
gebruikelijke manier van samenwerken. Tezamen met problemen in de
communicatie kan dit leiden tot een uitzonderingspositie van de buitenlandse
arts met een negatief effect op de opleiding.
Op 17 juni 2002 organiseerde de projectgroep een ronde tafelconferentie met als
doel te komen tot bouwstenen voor de stroomlijning van beleid ten aanzien van
buitenlandse artsen. De kern van de nieuwe stroomlijningsprocedure is dat niet
langer de medische faculteiten verantwoordelijk zijn voor de controle op
voldoende beheersing van de Nederlandse taal, de toetsing van medische kennis
en kunde en de uiteindelijke inpassing in medische opleidingen van de
buitenlandse artsen. Na het doorlopen van het inburgeringstraject worden
buitenlandse artsen verwezen naar een centrale organisatie die belast is met
voorlichting over de procedure, het houden van een intake, dossiervorming, de
organisatie van de basistoetsen, de organisatie van de kennis- en
vaardigheidstoetsen en het uiteindelijke advies. De centrale organisatie wordt
gevormd door het ministerie van VWS en verder door de CIBG, CBGV en de
medische faculteiten. De bouwstenen voor een nieuwe Assessment Procedure die
tijdens de ronde tafelconferentie aangedragen werden, zijn door de commissie
Splinter als volgt in een stroomschema verwerkt.

                                                               
geneeskunde gestudeerd en stroomt, als gevolg van vrijstellingen, in een latere fase van de opleiding
geneeskunde in. Voor een helder overzicht m.b.t. de verschillende categorieën allochtone studenten in het
Nederlands hoger onderwijs wordt verwezen naar bijlage 8.
51 De instroomgegevens tot en met 2004 zijn opgenomen in bijlage 3. Tot 2005 was de jaarlijkse instroom
redelijk vergelijkbaar.
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3.4.5 In 2003 verscheen tevens een rapport getiteld “Portfolio in een
opleidingsgerichte EVC52-procedure voor buitenlands gediplomeerde
geneeskunde studenten”53. Het NUFFIC-rapport kwam tot stand in opdracht van
het Kenniscentrum EVC. Genoemd centrum wordt gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en het beijvert zich om EVC-procedures in diverse sectoren van
de samenleving ingang te laten vinden. Bij EVC-procedures maakt men gebruik
van het portfolio-instrument. In het portfolio beschrijft de gebruiker van de EVC-
procedure de (al dan niet in het buitenland) opgedane leer- en werkervaringen,
zodat de toegang tot de arbeidsmarkt efficiënter en effectiever kan
plaatshebben.
De indruk bestond dat na de toelating van buitenlandse artsen aan
geneeskundeopleidingen inpassing op maat nauwelijks plaatsvond. De
onderzoekers waren van mening dat bij inpassingsprocedures weinig rekening
gehouden werd met de medische kennis en vaardigheden die buitenlandse
artsen eerder opgedaan hadden tijdens hun opleiding en/of werkervaring.
Daarom is door middel van een pilot-project, uitgevoerd aan de medische
faculteit van de Universiteit Utrecht, onderzocht of door gebruikmaking van het
portfolio met daarin de beschreven leer- en werkervaringen beter vorm gegeven
kon worden aan een opleidingsprogramma op maat.

De voorgestelde inpassingsprocedure voor buitenlandse artsen bij de Universiteit
Utrecht zou er als volgt uit komen te zien:

   
 5-jarig opleidingstraject

Nt 2  Medisch Nederlands  Inpassingstoets 3 jarig opleidingstraject

2-jarig opleidingstraject

Voorwaarden voor deelname aan de inpassingstoets zijn resp. het slagingsbewijs
voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2, programma 2) en
succesvolle deelname aan de cursus Medisch Nederlands. De uitslag van de
inpassingstoets is (mede-)bepalend voor de duur van het opleidingstraject. Bij
gebleken succes van de portfolio-methodiek kan ook het portfolio meegenomen
worden in de bepaling van de duur van het opleidingstraject.

De portfolio’s van de buitenlandse artsen die deelnamen aan het pilot-project
hadden de volgende opbouw:

• Persoonsgegevens
• Algemeen vormend onderwijs

                    

52 De afkorting EVC staat voor Erkenning van eerder of elders Verworven Competenties.
53 Scholten, A.M., Teuwsen, R., Mak, A.M.A. (2003): Portfolio in een opleidingsgerichte EVC-procedure voor
buitenlandse gediplomeerde geneeskunde studenten. In opdracht van het Empowerment centre EVC te Houten.
Nuffic. Den Haag.
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• Medisch onderwijs
• Onderwijs in Nederland
• Werkervaring in het buitenland
• Werkervaring in Nederland
• Expertise opbouw
• Reflectie op gezondheidszorg in buitenland en Nederland

Het gebruik van computers bij de beschrijving van de diverse onderdelen van
het portfolio en het vermogen te reflecteren op de verrichte werkzaamheden in
de gezondheidszorg was voor de buitenlandse artsen die deelnamen in het pilot
project problematisch. Het bleek dat zij duidelijk behoefte hadden aan
begeleiding bij het maken van een portfolio; een methode die voor de meesten
totaal nieuw was. Er kon niet volstaan worden met het geven van voorlichting
over de gewenste inhoud en onderwerpen van een portfolio.

3.5 De toetsing van de beleidsprioriteit kwaliteitsvereisten

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik twee beleidsprioriteiten genoemd. In de
paragrafen 3.5 en 3.6 stel ik de bevindingen rond deze prioriteiten aan de orde.
De eerste beleidsprioriteit was de volgende: Hoe kan gegarandeerd worden dat
een buitenlandse arts, die als arts in Nederland of in een ander, derde land
werkzaam wil zijn, beschikt over de gangbare kwaliteitsvereisten op het gebied
van kennis, vaardigheden en attitude? Met andere woorden: Hoe is de
assessment van deze onderdelen bij buitenlandse artsen geregeld?

Dit probleem blijft uiteraard niet alleen beperkt tot Nederland. Uit de studie over
Large-scale migration of IMGs to Australia, Canada, the UK and the USA54,
elders in deze dissertatie behandeld, komt naar voren dat in landen waarin de
volksgezondheid in hoge mate afhankelijk is van migrerende buitenlandse artsen
fors geïnvesteerd is in de ontwikkeling van assessment procedures. In Nederland
is sinds december 2005 de nieuwe assessmentprocedure in werking getreden.
De Amerikaanse United States Medical Licensing Examination-procedure
(USMLE) heeft in grote lijnen model gestaan voor de Nederlandse procedure.

De Verenigde Staten, waar al meer dan 50 jaar geleden de USMLE-procedure is
ontwikkeld door de Educational Commission for Foreign Medical Graduates
(ECFMG), bleek een voorloper op dit terrein. Iedere buitenlandse arts, ongeacht
het land van herkomst en het artsdiploma, moet het USMLE succesvol afronden
alvorens deze bevoegd is om in de Verenigde Staten als arts werkzaam te
kunnen zijn. Het Verenigd Koninkrijk kent ook een centrale assessment
procedure: de Professional and Linguistic Assessment-Board exam (PLAB).
Canada heeft, georganiseerd op niveau van de provincies, decentrale
assessment procedures. Er wordt nagestreefd om een centrale assessment
procedure te ontwikkelen. Australië kent een centrale assessment procedure
voor buitenlandse artsen die een full registration wensen. Niettemin blijkt dat die

                    

54 Large-scale migration of IMG’s to Australia, Canada, UK and USA in Medical Teacher (submitted
2008).
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procedure omzeild wordt. Als een ziekenhuis in een afgelegen gebied opteert
voor een tijdelijke vergunning t.b.v. een buitenlandse arts, wordt er alleen
gecontroleerd op authenticiteit van het artsdiploma.

In dezelfde studie wordt beschreven welke onderdelen getoetst worden in de
betreffende assessment procedures in de bovengenoemde Engelstalige landen.
Naast controle op verblijfsvergunningsvereisten en authenciteit van
artsdiploma’s, worden de volgende onderdelen in assessment procedures
gecontroleerd: ten eerste beheersing van de Engelse taal, ten tweede de
toetsing van medische kennis, ten derde de toetsing van klinische kennis, ten
vierde de toetsing van klinische vaardigheden, ten vijfde de toetsing op attitude
jegens patiënten d.m.v. een supervisieperiode, ten zesde de toetsing van
communicatievaardigheden en ten zevende de toetsing van goed gedrag.

De Nederlandse assessmentprocedure toetst de volgende onderdelen: in de
Algemene Kennis- en Vaardighedentoets wordt de beheersing van de
Nederlandse taal- en communicatievaardigheid, leesvaardigheid Engelse taal,
kennis van de ICT en kennis van de Nederlandse volksgezondheid getoetst. In de
beroepsinhoudelijke toets wordt de medische basiskennis, de klinische kennis en
de klinische vaardigheden getoetst. Op basis van de uitkomsten volgt een advies
van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid.

3.6 De toetsing van de beleidsprioriteit toegang tot de professie als arts

De tweede beleidsprioriteit is de volgende: hebben artsen die opgeleid zijn
buiten de Europese Economische Ruimte55 na het verkrijgen van permanent
verblijfsrecht in Nederland toegang tot de uitoefening van de professie waarvoor
zij in het land van herkomst of in een ander niet-EER-land zijn gekwalificeerd? 
En indien de toegang tot de uitoefening van het artsberoep wordt onthouden,
zijn er dan toch mogelijkheden om die toegang te verwerven?

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de mogelijkheden
voor buitenlandse artsen om toegang te krijgen tot werken in de
volksgezondheid beperkter geworden. Ik geef hieronder acht knelpunten bij de
ontwikkelingen weer die in Nederland zijn opgetreden.

Knelpunt 1. Vòòr 1993 kon een arts, die opgeleid was buiten de Europese
Economische Ruimte, alleen als arts in Nederland werken als deze een
werkgever vond die bereid was hem/haar aan te stellen. De werkgever moest
verder bereid zijn ten behoeve van de buitenlandse arts een verzoek tot
beroepsuitoefening in te dienen bij de minister van Volksgezondheid (zie
§ 3.1.1). Na 1993 is een vernieuwde WVC-circulaire van kracht geworden, die de
geschetste route slechts laat voortbestaan voor “nagenoeg gelijkwaardig”
beoordeelde diplomahouders. Probleem daarbij bleef het ontbreken van
perspectief om te werken als arts in Nederland voor niet gelijkwaardig

                    

55 De EER bestaat uit de EU-landen aangevuld met de landen Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Zwitserland
is niet toegetreden tot de EER, maar heeft desondanks een status die vergelijkbaar is met een EER-status.
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beoordeelde buitenlandse artsen (de zogenaamde categorie III-artsen).

Knelpunt 2. Diplomahouders die “nagenoeg gelijkwaardig” zijn beoordeeld en die
onder supervisie moeten werken, dienen die supervisor zelf te vinden. Zij
kunnen daarvoor niet terugvallen op het ministerie van Volksgezondheid en/of
beroepsorganisaties van artsen (zie § 3.3.3). Het supervisietraject biedt geen
garantie voor succes, hetgeen aanleiding was voor de (ex-)voorzitter van de
Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid om zijn voorkeur uit
te spreken voor het CIBA-traject boven het supervisietraject. Probleem daarbij
blijft dat nagenoeg gelijkwaardig beoordeelde artsen (zogeheten VWS-categorie
II-artsen) zelf een supervisor moeten vinden en daar dikwijls niet in slagen.

Knelpunt 3. In 1996 wordt de procedure beschreven die een buitenlandse arts
van buiten de EER moet doorlopen bij een verzoek tot erkenning van diens
buitenlands artsdiploma door de minister van Volksgezondheid en de mogelijke
uitkomsten van het erkenningverzoek (zie § 3.2.2). In geval van niet-erkenning
of ongelijkwaardigheid staat de mogelijkheid open om via de interuniversitaire
Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) toelating te verwerven tot een
hoger jaar in de opleiding geneeskunde. De daarop volgende toelating en
inpassing geschiedden onder verantwoordelijkheid van de (acht)
examencommissies. Er was geen sprake van coördinatie bij de waardering van
diploma’s, de waardering van werkervaring, de bepaling van het nog te volgen
onderwijsprogramma, enz. (zie § 3.2.3). Het probleem daarbij blijft dat na
afhandeling van erkenningsverzoeken van buitenlandse artsdiploma’s door het
ministerie van VWS de overheidsverantwoordelijkheid voor buitenlandse
diplomahouders vervalt. Na oprichting van een interuniversitair
samenwerkingsverband blijft het perspectief op een medische loopbaan in
Nederland aanwezig, ook na de ontvangst van een afwijzende VWS-beschikking.

Knelpunt 4. De afhandeling van erkenningsverzoeken van buitenlandse
artsdiploma’s leidt tot klachten en processen. De Vakgroep
Onderwijsontwikkeling en Onderwijsresearch van de Universiteit Maastricht
verricht in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop
genoemd ministerie de erkenningsverzoeken uitvoert. In het rapport is een groot
aantal kritiekpunten beschreven (zie § 3.3.2). Het probleem is dat de
behandeltijd buitensporig lang is. De waardering van buitenlandse artsdiploma’s,
waarbij ook de vooropleiding wordt meegewogen door de NUFFIC, is
verwarrend. De voornaamste klacht heeft betrekking op de inconsistentie in de
advisering; bij gelijkwaardige casussen volgt variatie in de advisering.

Knelpunt 5. Na de installatie van de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen in
1996 werd de instroommogelijkheid voor buitenlandse artsen (VWS-categorie
III) in de medische faculteiten gerealiseerd. Niettemin bestonden er grote
verschillen tussen de acht medische opleidingen. Een probleem dat aan iedere
faculteit gesignaleerd werd was het matige beheersingsniveau van de
Nederlandse taal bij de toelating van buitenlandse artsen. Aan de Universiteit
Utrecht is eind jaren negentig de ontwikkeling van een cursus medisch
Nederlands voor buitenlandse artsen ter hand genomen (zie § 3.2.4 en § 4.3).
Het probleem is dat er aanvankelijk grote verschillen in het aantal beschikbare
opleidingsplaatsen per faculteit bestonden. Ook waren er aanzienlijke verschillen
in inpassing waardoor de opleidingsduur per faculteit aanmerkelijk uiteen liep.
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Knelpunt 6. De procedures die doorlopen moeten worden alvorens erkenning te
krijgen van het artsdiploma en/of het specialistendiploma zijn uitermate
tijdrovend en niet transparant voor belanghebbenden (zie § 3.3.3 en § 3.3.4).
Het probleem is dat buitenlandse artsen die als ‘nieuwe Nederlanders’ een
beroep doen op de Nederlandse overheid en/of beroepsorganisaties van medisch
specialisten de indruk hebben dat zij van het spreekwoordelijke kastje naar de
muur worden gestuurd. 

Knelpunt 7. De buitenlandse artsen, die een afwijzende VWS-beschikking op het
erkenningsverzoek ontvangen hebben, vinden in toenemende mate hun weg
naar het interuniversitair aanmeldingscentrum CIBA. Dit loopt meer en meer
tegen capaciteitsbegrenzingen op. Hoewel het aantal beschikbare
opleidingsplaatsen is toegenomen, is de vraag naar opleidingsplaatsen nog
sterker gestegen. Het ministerie van VWS blijft bij haar standpunt dat
buitenlandse artsen met een afwijzende beschikking (VWS-categorie III) niet
vallen onder verantwoordelijkheid van dit ministerie (zie § 3.4.1).
Het probleem was dat categorie III artsen na ontvangst van de negatieve VWS-
beschikking aan het vrije spel der krachten zijn overgeleverd. Zij kunnen voor
een noodzakelijk aanvullend medisch programma niet terugvallen op steun van
een Nederlands overheidsorgaan. Een motie van Groen Links-kamerlid mw. C.
Hermann die tijdens de begrotingsbesprekingen in 2001 bijna kamerbreed
ondersteund werd, dwong minister Borst om de medische faculteiten te
faciliteren bij het organiseren van aanvullende scholing voor categorie II en III
artsen. De invoering van de nieuwe assessmentprocedure is het directe gevolg
van de motie van mw. C. Hermann.

Knelpunt 8. In kort tijdsbestek kwamen drie rapporten over buitenlandse artsen
vanuit verschillende organisaties beschikbaar. De organisaties zijn respectievelijk
de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid van het ministerie
van VWS (zie § 3.4.2), de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF (zie
§ 3.4.3) en de medische faculteiten (zie § 3.4.4). De gemeenschappelijke
uitkomst van de drie rapporten leidden tot de uiteindelijke invoering van de
assessmentprocedure. Het ministerie van VWS en de medische faculteiten
besloten om gezamenlijk op te treden bij de ontwikkeling van een aanvullend
opleidingstraject voor buitenlandse artsen, daarmee gevolg gevend aan de motie
van mevrouw C. Hermann. Het betekent het voorlopige einde van de situatie
waarin de medische faculteiten hoofdverantwoordelijk zijn voor de
inpassingsprogramma’s voor buitenlandse artsen. Vanaf december 2005 is het
ministerie van VWS hoofdverantwoordelijk voor de assessment procedure van
buitenlandse artsen in Nederland. In hoofdstuk 10 kom ik op het functioneren
van de nieuwe assessmentprocedure terug.
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4 De beheersing van de Nederlandse taal bij de toelating van
buitenlandse studenten/artsen tot het wetenschappelijk
onderwijs

4.1 Inleiding

Voor de communicatie tussen arts en patiënt en tussen beroepsbeoefenaren in
de gezondheidszorg onderling is taal en taalbeheersing erg belangrijk. In de
Troonrede uitgesproken door Koningin Beatrix op 16 september 2008
benadrukte ook het Kabinet het grote belang van een goede beheersing van de
Nederlandse taal: “Goede taalbeheersing is een basisvoorwaarde om in onze
maatschappij te kunnen meedoen.”
In de vorige hoofdstukken is geconstateerd dat de aantallen buitenlandse artsen
die toelating vroegen aan medische faculteiten in de jaren negentig sterk is
toegenomen en daarmee de noodzaak voor deze artsen om goed Nederlands te
leren. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe kan gegarandeerd
worden dat een buitenlandse arts, die in Nederland werkzaam wil zijn, beschikt
over de gangbare kwaliteitsvereisten op het gebied van kennis, vaardigheden en
attitude? Met andere woorden: hoe is de assessment van deze competenties bij
buitenlandse artsen geregeld? Een en ander wordt geëxpliciteerd in hoofdstuk 3.
De vraagstelling van dit hoofdstuk betreft het leren van de Nederlandse taal aan
de verschillende universiteiten en medische faculteiten en hoe dit is geregeld. Dit
hoofdstuk heeft niet de gebruikelijke opbouw van een wetenschappelijk artikel,
aangezien er slechts van retrospectie sprake kan zijn. Desondanks worden de
ontwikkelingen op het deelterrein van de Nederlandse taal zo veel mogelijk
geanalyseerd.

4.2 Overzicht

In het Nederlandse hoger onderwijs is de voertaal (nog) Nederlands. Een
buitenlandse student moet, om tot dit onderwijstype toegelaten te worden,
aantonen de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Het besluit daartoe is
genomen na een advies van de Kommissie Buitenlandse Studerenden (KBS)56

van het Landelijk Beraad Studentendecanen. Een buitenlandse student moet
ofwel het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma 2 (Nt2)
afleggen ofwel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) dat
wordt georganiseerd door de verschillende universitaire taalinstituten. De

                    

56 De Kommissie Buitenlandse Studerenden is omstreeks 1980 opgericht als onderafdeling van het Landelijk
Beraad Studentendecanen. De KBS-leden zijn studentendecanen van alle Nederlandse universiteiten.
Buitengewone leden zijn vertegenwoordigers van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, de afdeling
Diplomawaardering en Onderwijscertificering van de NUFFIC, het LOS-HBO, het Studentenpastoraat en de
Foreign Student Service. Aandachtsvelden van de KBS zijn onder meer: studenten met een buitenlandse
vooropleiding, allochtone studenten, rechtspositie, taaleisen, diplomawaardering, verblijfsvergunningen, nieuwe
wetgeving.
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universiteiten gaan er tegenwoordig van uit dat de studenten het Nt2 examen
afleggen; van het ITN wordt alleen nog in uitzonderingsgevallen gebruik
gemaakt. Het Nt2 dient beschouwd te worden als een start- of minimumniveau.
Verdere taalontwikkeling wordt echter niet getoetst. In het Nt2 examen (en in
het ITN) wordt niet getoetst op bijvoorbeeld medische terminologie of
nomenclatuur.
In 1991 werd door de minister van O&W vastgesteld dat men na het behalen
van het Nt2 examen programma 2 toegelaten kon worden tot het Middelbaar
Beroepsonderwijs (MBO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het
Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Dit ministerieel standpunt was gebaseerd op
de werkzaamheden van de Adviescommissie Invoering Certificaten Nederlands
als Tweede Taal, ook wel de commissie Hulstijn57 geheten. In de relevante
artikelen (onder meer 7.30 lid 2) in de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW) wordt bepaald dat:

”Het instellingsbestuur vrijstelling kan verlenen van de in het eerste lid bedoelde
eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien
dat diploma naar het oordeel van het instellingsbestuur ten minste gelijkwaardig
is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten
Nederland afgegeven diploma betreft, kan het instellingsbestuur daarbij bepalen
dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat ten
genoegen van de desbetreffende examencommissie het bewijs is geleverd van
voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen
volgen van het onderwijs.”

Toelating van buitenlandse studenten tot opleidingen in het hoger onderwijs in
Nederland geschiedt (voor het merendeel) op grond van de artikelen 7.28
(buitenlands diploma gelijkwaardig aan VWO-diploma), 7.29 (colloquium doctum)
en 7.30 (toelating tot de post-propedeutische fase op grond van een afgelegd
propedeutisch examen of equivalent) van de WHW. Voor buitenlandse artsen die als
student toegelaten worden tot de post-propedeutische fase van de geneeskunde
opleiding is artikel 7.30 van toepassing. De WHW-artikelen tonen aan dat niet de
minister van OCW bepaalt of iemand die geslaagd is voor het Staatsexamen Nt2
programma 2 toegelaten kan worden, maar de examencommissie van de
desbetreffende opleiding. Het is deze wettelijke basis die het mogelijk maakt om
aanvullende voorwaarden aan de taalbeheersing te stellen. Enkele faculteiten
rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit en Universiteit Utrecht) eisen al sinds medio
jaren negentig een hoger niveau van taalbeheersing58.

                    

57 Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gaf in november 1991 het eindrapport van genoemde
commissie uit onder de titel “Certificaten Nederlands als tweede taal”. Het eindrapport droeg de opmerkelijke
ondertitel “Startbewijzen voor onderwijs en arbeidsmarkt”.
58 H. André de la Porte en L. Zegveld (1995): Het Europa van de student; Studentenmobiliteit binnen de
Europese Unie. In: Aers Aequi, jaargang 44-9.
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4.3 Methode

In deze paragraaf wordt de invoering van de methode Medisch Nederlands
besproken samen met de toetsing daarvan. Medio jaren negentig verandert de
situatie met betrekking tot instromende buitenlandse artsen. Er komen meer artsen
uit niet-Europese landen (onder andere uit Irak, Iran, Afghanistan) en voor hen is
het leren van de Nederlandse taal een groter probleem. Door de functionarissen van
de medische faculteiten, die bij de inpassing van deze artsen betrokken zijn, onder
meer vertegenwoordigd in CIBA, wordt steeds vaker aangegeven dat het niveau Nt2
voor buitenlandse artsen die in een hoger jaar willen instromen ontoereikend is. Men
moet zich daarbij realiseren dat deze artsen, na hun toelating als studenten, vrijwel
direct met patiënten in contact komen, waarmee ze in het Nederlands moeten
kunnen communiceren. In 1997 is door een projectgroep van de Universiteit Utrecht
gestart met de ontwikkeling van een methode Medisch Nederlands voor anderstalige
artsen. Het werk is gesubsidieerd door het Expertise Centrum allochtonen Hoger
Onderwijs (ECHO), de K.F. Hein Stichting, de Faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Utrecht en het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. De
methode is ontwikkeld door de sectie Neerlandistiek van het James Boswell
Instituut59. Daartoe hebben twee docenten vele gesprekken bijgewoond tussen
artsen en patiënten in het UMC Utrecht, bij huisartsen en in een consultatiebureau.
Van deze gesprekken zijn protocollen gemaakt, die de basis vormden voor een
groot aantal oefeningen die zijn samengevoegd in het boek “Hoe zit het met staan?”
(van Palenstein Helderman-Susan e.a.; 2000). Inmiddels is een tweede, herziene
druk (Bekedam e.a.; 2006) verschenen, die ten opzichte van de eerste druk is
uitgebreid met twee hoofdstukken en een CD-rom, waarmee de gesproken tekst is
te horen; dat is een belangrijke aanwinst.
Ieder hoofdstuk begint met een gesprek tussen arts en patiënt. De belangrijkste
terreinen uit de geneeskundeopleiding komen aan de orde. Ieder hoofdstuk heeft
een identieke vorm. Allereerst wordt een geluidsopname van een gesprek enkele
malen afgeluisterd. De studenten worden uitgenodigd de woorden op te
schrijven die onbekend zijn. Ook wordt hen gevraagd of zij de aard van het
gesprek kunnen duiden: formeel of informeel. Vocabulaire en grammaticale
oefeningen worden opgebouwd rondom het gesprek tussen arts en patiënt.
Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met uitspraakoefeningen.
Het boek bevat een groot aantal woorden en uitdrukkingen die door anderstalige
artsen die nog geen cursus gevolgd hebben, niet begrepen worden. Enkele
voorbeelden zijn: steunkousen, thuiszorg, lapmiddel, bedlegerig. Enkele
voorbeelden van onbegrepen uitdrukkingen zijn: “ergens je buik vol van hebben”,
“het hart zinkt mij in de schoenen”, “de vicieuze cirkel doorbreken’’, “een kikker in je
keel hebben”, “een oogje in het zeil houden”, “iets in je oren knopen”, “op je
tandvlees lopen”, “ik heb er een hard hoofd in’’, “daar kan ik in komen’’, “door merg
en been gaan”, “dat is me helemaal door het hoofd geschoten” en “je kunt er licht
van in je hoofd worden’’. Ook is er in de cursus aandacht voor cultuurverschillen.
Bijvoorbeeld de mededeling van een arts die tegen zijn patiënt zegt, dat hij niet
weet wat hij moet doen, resulteert in onbegrip bij sommige anderstalige artsen. In
veel culturen heeft de arts immers alleen op basis van de artsenstatus steeds een

                    

59 Het James Boswell Instituut is een onderdeel van de Universiteit Utrecht en verzorgt onder meer cursussen
aanvullend onderwijs voor (aanstaande) studenten die deficiënties in het vakkenpakket hebben (Nederlands,
Engels, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, enz.).
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oplossing; het uiten van enige twijfel betekent dan twijfel aan beleid en kennis.
Het cursusmateriaal is aangevuld met een uitgebreide lijst van Nederlands medische
termen, vertaald in het Engels en waar mogelijk in het medisch Latijn. Deze
woordenlijst is verschenen als apart boek60.
Analoog aan de toelatingspraktijken van twee faculteiten rechtsgeleerdheid wordt
sinds 2000 door alle medische faculteiten, naast het Nt2 examen, het volgen van de
methode Medisch Nederlands verplicht gesteld. Het Nt2 examen is daarmee
nadrukkelijk gekenschetst als het minimum niveau van taalbeheersing. Opgemerkt
moet hierbij worden dat dit niet steeds aansluit bij de beleving van de buitenlandse
artsen.
Tijdens een symposium over het Staatsexamen Nt2 programma 2 in 2006 heeft
Herfs61 voorgesteld om een staatsexamen Nt2 programma 3 in te stellen voor
studenten die toelating vragen tot een universitaire studie vanwege het te lage
aanvangsniveau dat WO-studenten hebben na het slagen voor het staatsexamen
Nt2 programma 2.
Aan het cursusmateriaal ontbrak bij het verschijnen ervan in 2000 een
gestandaardiseerde toets. Het gevolg was dat op uiteenlopende wijze werd
omgesprongen met toetsing van wat in de cursussen Medisch Nederlands werd
aangeleerd. Deze omissie werd in 2004 in het kader van de VWS-procedure
Assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheidszorg aangepakt. Eind
2005 werd door het UMC Groningen in opdracht van het ministerie van VWS de
gevraagde taaltoets medisch Nederlands gemaakt. De inhoud van deze toets is
weergegeven in bijlage 11.

4.4 Resultaten en beantwoording van de eerste probleemstelling

Bij de inwerkingtreding van de WVC-circulaire van 1984 wees de Staatssecretaris
van WVC op het zeer grote belang van het taalvereiste (zie paragraaf 3.1.1). Toch
heeft dit niet geleid tot enige vorm van taalbeleid, geïnitieerd door genoemd
ministerie. Artsen die als niet gelijkwaardig werden beoordeeld kwamen in de
universitaire toelatingsprocedure terecht en moesten uiteindelijk de specifieke
taalmethode Medisch Nederlands voor anderstalige artsen volgen. Artsen die als
nagenoeg gelijkwaardig werden beoordeeld, kwamen niet in een universitair
toelatingstraject en hoefden daarom ook niet de taalmethode Medisch Nederlands te
volgen. Zij dienden op eigen kracht een supervisor te vinden (zie paragraaf 3.3.3).
Deze artsen bleven verstoken van een taalaanbod dat ook voor hen van immanent
belang was.

Concluderend kan gesteld worden dat de assessment van één van de belangrijkste
kennisonderdelen, i.c. de beheersing van de Nederlandse taal, niet werd uitgevoerd
door het ministerie van VWS. Voor de niet gelijkwaardige artsen vond de
assessment van de beheersing van de Nederlandse taal plaats tijdens het

                    

60 Het boek “Van aambeeld tot zwijgplicht” (Van Palenstein Helderman-Susan en Mans; 2000) is, evenals het
cursusmateriaal “Hoe zit het met staan?” in boekvorm uitgegeven bij Bohn Stafleu en Van Loghum.
61 Herfs, P.G.P. (2006): Is Nederland toe aan een Nt2-examen programma 3? In: Schoordijk F.M.C.  en Taal-Apelqvist
L. (redactie): Nederlands leren na het Staatsexamen Nt-II. Symposiumbundel ter gelegenheid van het afscheid van
Hans Maureau van het Instituut voor Nederlands als Tweede Taal (Universiteit van Amsterdam).
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toelatingstraject aan een medische faculteit. Voor de nagenoeg gelijkwaardige
artsen vond de assessment in het geheel niet plaats.

De in dit hoofdstuk beschreven procedure rond taal en taalbeheersing voor
buitenlandse artsen is onderdeel geworden van de VWS assessment procedure,
ingevoerd in december 2005. Er is vooralsnog geen evaluatie gemaakt van de
effecten van deze cursus in samenhang met de toets. Individuele opmerkingen van
studenten over de gehele procedure, en meer in het bijzonder het zelfoordeel van
hen op de verschillende onderdelen van de assessment procedure, zijn beschreven
in hoofdstuk 8.

4.5 Beschouwing

De Council Directive 93/16/EEC schrijft voor dat iedere EER-lidstaat een
zorgplicht heeft met betrekking tot de facilitering van taalonderwijs, noodzakelijk
voor een kwalitatief verantwoorde beroepsuitoefening door buitenlandse artsen
die zich vestigen in een ander EER-land. Het is mogelijk dat deze zorgplicht  ten
grondslag heeft gelegen aan de samenwerking van het ministerie van VWS met
de Stichting voor Interculturele Bedrijfsaspecten en Intercultureel
Ondernemerschap (SIBIO). Deze stichting stelt zich onder andere ten doel om
gekwalificeerde, niet-Nederlandse medici en paramedici te laten integreren in de
Nederlandse gezondheidszorg. Hiertoe biedt SIBIO verscheidene aktiviteiten aan
waarvoor betaald moet worden. De financiering hiervan loopt meestal via
gemeentelijke sociale diensten. SIBIO ondersteunt buitenlandse medici en
paramedici bij het vinden van taalstages, verzorgt inburgeringprogramma’s voor
statushouders en bemiddelt bij het vinden van supervisieplaatsen voor
zogenaamde categorie II-artsen (nagenoeg gelijkwaardig). Ook categorie III-
artsen (niet gelijkwaardig) blijken door SIBIO te worden begeleid. Aantallen zijn
niet bekend, aangezien jaarverslagen ontbreken.
Het cursusaanbod van SIBIO heeft in het verleden tot verwarring geleid bij
buitenlandse artsen, met name door de wijze waarop SIBIO gebruik maakt van
de media. Het aanbod lijkt bewust breed te worden gehouden, waardoor de
indruk kan ontstaan dat er voor iedere buitenlandse arts en op elk moment wel
iets te halen valt. Dat is niet in overeenstemming met de werkelijke situatie.
Volgen buitenlandse artsen die geen VWS-erkenning krijgen van het artsdiploma
(niet gelijkwaardig), bijvoorbeeld in het kader van inburgering, toch een SIBIO-
traject, dan kunnen zij aan het eind van het traject door de gemeentelijke
sociale dienst gedwongen worden om werk te aanvaarden. Dat is dan in ieder
geval géén werk als arts.
De vage en incomplete informatie van SIBIO in de media, zonder vermelding van
telefoon en/of adres, heeft in het verleden veelvuldig tot vragen aan de Commissie
Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) geleid. Buitenlandse artsen die in de
veronderstelling waren dat aan het eind van het SIBIO-traject erkenning van het
artsdiploma volgde, werden gedesillusioneerd. In enkele gevallen klopten zij alsnog
aan bij CIBA. Over deze kennelijke misleiding werd in augustus 1999, zonder
aanwijsbaar resultaat, een klacht ingediend bij het ministerie van VWS. Tot en met
2006 werden buitenlandse artsen door het ministerie van VWS onveranderd
doorverwezen naar SIBIO, dat daarmee impliciet een soort VWS-keurmerk heeft
verkregen. Daardoor zijn Gemeentelijke Sociale Diensten wellicht minder kritisch in
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het verlenen van toestemming voor en de financiering van een SIBIO-
inburgeringstraject. Uit vrees zichzelf te benadelen zijn ontevreden cursisten
huiverig klachten te deponeren. Het is niet bekend welke resultaten het SIBIO-
traject heeft opgeleverd, dit in tegenstelling tot de in de hoofdstukken 5 en 6
beschreven resultaten van het CIBA-traject.
Het gebruik van gemeenschapsgeld gaat in deze situatie niet gepaard met controle
van de effectiviteit van het SIBIO-traject. In tijden van bezuinigingen is dat een
opmerkelijke constatering.

4.6 Conclusies

1. Het Staatsexamen Nt2 (programma twee) is destijds samengesteld ten
behoeve van het MBO, HBO en WO. Het examen bleek ontoereikend voor
instromende buitenlandse artsen in opleidingen geneeskunde.
Dit leidde tot het ontwikkelen van een cursus Medisch Nederlands, die door alle
medische faculteiten aan buitenlandse artsen voorafgaand aan de toelating
wordt verplicht gesteld.

2. Pas in 2004 gaf het ministerie van VWS aanzet tot de ontwikkeling van
een toets als onderdeel van het project Assessment Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheidszorg. Het was de bedoeling om vlak voor de
jaarwisseling 2005/2006 voor de eerste maal ervaring op te doen met de
afname van de toets. Logistieke problemen hebben dat verhinderd. In 2006 is op
bescheiden schaal ervaring opgedaan met de nieuwe Assessment procedure
voor buitenlandse artsen.

3. Een wetenschappelijke beoordeling van de nieuwe procedure is vanwege
de korte looptijd en het (tot nu toe nog) geringe aantal artsen dat de procedure
heeft doorlopen, nog niet mogelijk.
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5 Onderzoek naar de loopbanen van “CIBA-artsen”

Dit hoofdstuk is geschreven aan de hand van het rapport62 dat in opdracht van
het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen in januari 2001 is
verschenen.

5.1 Inleiding

Naar aanleiding van de groeiende vraag naar opleidingsplaatsen door
buitenlandse artsen (Herfs, 1996) werd begin 1996 de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA) ingesteld door het Disciplineoverlegorgaan Medische
Wetenschappen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU). CIBA is een samenwerkingsverband van de acht
Nederlandse medische faculteiten, speciaal ingericht voor de artsen die van de
minister van VWS een afwijzing op hun verzoek tot erkenning hebben gekregen.
De desbetreffende arts wordt verwezen naar de CIBA als de minister van VWS
tot het oordeel komt dat het buitenlandse artsdiploma niet gelijkwaardig is aan
een Nederlands basisartsdiploma.

Deze buitenlandse artsen (VWS-categorie III) zijn aangewezen op instroom in
een hoger jaar van de opleiding geneeskunde van universiteiten met een
medische faculteit. Als zij via CIBA toelating vragen moeten zij aan een aantal
criteria voldoen. Deze criteria zijn:

• Het voltooid hebben van een artsopleiding in een land dat geen deel
uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER);

• Een permanent verblijf in Nederland hebben;
• Dwingende redenen hebben voor toelating tot de opleiding geneeskunde

in een hoger jaar;
• Een afwijzende beschikking hebben ontvangen op het verzoek tot

erkenning van het buitenlandse artsdiploma door de minister van VWS;
• Een slagingsbewijs voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal,

programma 2.

De voorkeur voor plaatsing kan afhankelijk zijn van de woonplaats, de
bekendheid met een medische faculteit, de wijze van inpassing, de opleiding in
de Nederlandse taal aan een universitair instituut, enz. CIBA tracht, uitgaande
van een beperkt aantal beschikbare opleidingsplaatsen per medische faculteit,
zoveel als mogelijk rekening te houden met de voorkeur voor plaatsing van de
kandidaten. Sinds de oprichting van CIBA in 1996 dienden tot en met augustus
2000 46963 buitenlandse artsen een verzoek in. Afhankelijk van het tempo
waarin de buitenlandse artsen slaagden voor het verplichte examen Nederlands

                    

62 Herfs, P.G.P., J.R.E. Haalboom, M.A. Kruijshoop en P. Yari (2001): Onderzoek naar de loopbanen van “CIBA-
artsen”. In opdracht van DMW van de VSNU; Universiteit Utrecht.
63 Voor de aanvragen die via CIBA ingediend zijn in de periode van 1996 tot en met 2004 zie bijlage 3.
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en de toetsing aan de overige criteria, werden de “CIBA-artsen” toegelaten tot
een hoger jaar of zaten zij nog in de ‘wachtkamer’ van een medische faculteit.

CIBA bleek in de korte tijd van haar bestaan voor een grote groep nieuwkomers
(vluchtelingen en gezinsvormers) van betekenis te zijn (Herfs, 1997). In de
perceptie van veel buitenlandse artsen was hun indeling in categorie III (niet
gelijkwaardig) door de minister van VWS onrechtvaardig, waarbij de
belangrijkste bezwaren waren dat afwijzingen werden gebaseerd op
aanvechtbare diplomawaarderingen en alleen op de beoordeling van
documenten. Men gaf de voorkeur aan een toets zoals in de Verenigde Staten en
in het Verenigd Koninkrijk.
Daar kwam bij dat de verdere bemoeienis van de Nederlandse overheid met
deze groeiende groep, na hun afwijzing, nihil was64. Het initiatief om deze
specifieke groep buitenlandse artsen aanvullend te scholen en derhalve op
termijn perspectief op werk te bieden, is ontstaan vanuit docenten van medische
faculteiten, studie-adviseurs en studentendecanen (Wildevuur, 1996). Door de
voortzetting van de geneeskunde opleiding in Nederland via CIBA kregen de
afgewezen artsen alsnog perspectief om ook in Nederland gebruik te maken van
elders verworven kwalificaties en werkzaam te kunnen zijn in de
gezondheidszorg.
Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal bleek één van de belangrijkste
obstakels te zijn voor succesvolle zij-instroom van buitenlandse artsen in de
geneeskunde opleidingen in Nederland65. Dit was aanleiding om over te gaan tot
de ontwikkeling van een woordenlijst Medisch Nederlands66 en een cursus
Medisch Nederlands voor anderstalige artsen67 te ontwikkelen.
Er was nagenoeg geen betrokkenheid van de ministeries van VWS en OC&W bij
de opzet van aanvullende studietrajecten voor buitenlandse artsen (categorie
III). Het ‘CIBA-traject’ werd niet ingesteld op initiatief van het ministerie van
VWS en werd er ook niet door bekostigd.

5.2 Aanleiding, vraagstelling en opdracht voor het loopbaanonderzoek

Taal en taalbeheersing zijn een groot probleem voor buitenlandse artsen. Ter
gelegenheid van het gereedkomen van de cursus Medisch Nederlands voor
anderstalige artsen vond in Utrecht op 29 oktober 1999 Utrecht een symposium
plaats (zie Herfs, 2000), dat was gewijd aan verbetering van het
beheersingsniveau van de Nederlandse taal, en op de integratie van
buitenlandse artsen in de Nederlandse samenleving. De volgende stelling werd
geponeerd:

                    

64 Overigens is dit niet anders dan in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.
65 Zie Haalboom en Herfs (1999).
66 Palenstein Helderman-Susan L.H.M. van, Mans E.M., Bleys R.L.A.W., Spee-Brand R. (2000): Van aambeeld tot
zwijgplicht. Woordenlijst medisch Nederlands. Bohn Stafleu Van Loghum; Houten.
67 Palenstein Helderman-Susan, L.H.M. van, Bekedam, L.M., Haalboom, J.R.E, Herfs, P.G.P. & Pescher-ter Meer, A.
(2000): Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. Bohn Stafleu en Van Loghum; Houten.
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“Onbekend is waar sinds de oprichting van CIBA de inmiddels
afgestudeerde artsen terecht zijn gekomen. Er dient een
loopbaanonderzoek gestart te worden onder afgestudeerde CIBA-artsen.”

In de discussie werd de vrees uitgesproken dat sommige buitenlandse artsen na
het behalen van een Nederlandse artsenbul het land zouden hebben verlaten
(bijvoorbeeld naar Groot Brittannië of Duitsland) naar landen waar men
eenvoudiger aan de slag zou kunnen komen. Bij het Disciplineoverlegorgaan
Medische Wetenschappen (DMW) van de Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten (VSNU) werd een voorstel ingediend voor het
genoemde loopbaanonderzoek onder afgestudeerde “CIBA-artsen”.
DMW keurde het onderzoeksvoorstel goed dat als vraagstelling had: slagen
CIBA-artsen er na hun afstuderen in werk te vinden als arts in Nederland?68

5.3 Methode

Bij het begin van het onderzoek werd per medische faculteit nagegaan welke
CIBA-artsen in de periode vanaf de oprichting van CIBA in februari 1996 tot het
moment van de start van het onderzoek waren afgestudeerd. Het betrof 70
artsen. Via de CIBA-vertegenwoordiger van de betreffende faculteit werd een
overzicht met namen, adressen en woonplaats van de afgestudeerde CIBA-
artsen opgesteld. Een aantal faculteiten bleek echter bij de instroom van
buitenlandse artsen een ‘dubbeltraject’ te bewandelen, zodat het opstellen van
de lijst bemoeilijkt werd. Faculteiten met zo’n dubbeltraject69 lieten buitenlandse
artsen niet alleen via het CIBA-traject toe, maar ook zonder aanmelding of
afstemming met CIBA. In dit onderzoek werden uiteindelijk alleen die artsen
betrokken die via CIBA waren ingestroomd in een van de medische faculteiten en
hun artsenbul hadden behaald.

Alle faculteiten, met uitzondering van Groningen70, stelden een lijst beschikbaar
met afgestudeerde CIBA-artsen. Deze artsen werden verzocht een vragenlijst
(zie bijlage 4) in te vullen met onder meer de volgende vragen:

                    

68 De coördinatie van het onderzoek lag in handen van P.G.P. Herfs. Medewerking aan het onderzoek werd
verleend door mevrouw A. Kruijshoop, mevrouw P. Yari en de heer J.R.E. Haalboom. Het onderzoek ging van
start in mei 2000.
69 De faculteiten die een dubbeltraject hanteerden, waren die van de Vrije Universiteit te Amsterdam, de
Erasmus Universiteit Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. 
70 De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen was niet bereid om de namen
van de in Groningen afgestudeerde CIBA-artsen beschikbaar te stellen; men beriep zich daarbij op de Wet
Privacy. Uiteindelijk is een aantal aan de Groningse situatie aangepaste aanbiedingsbrieven, vragenlijsten en
portvrije antwoordenveloppen naar de Rijksuniversiteit Groningen verstuurd, waarna vanuit het
Onderwijsinstituut aldaar de vragenlijsten zijn verzonden. Uiteindelijk was er een respons van 5 vragenlijsten.
Deze geringe respons had een groot effect op de non-respons in het onderzoek. Van de totale
onderzoekspopulatie CIBA-artsen (N=70) waren er 24 (24/70 = 0,34%) in Groningen afgestudeerd. Er kon
door de onderzoekers niet gerappelleerd worden, omdat niet beschikt kon worden over de namen en adressen
van de Groningse CIBA-artsen.
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• De datum van afstuderen
• Hoe lang het duurde alvorens men een werkkring vond
• De werkkring(en) die men had gevonden
• Of de werkkring aansloot bij de wensen
• Indien de werkkring als niet passend bij de gewenste werkkring werd

ervaren, wat dan gezien werd als de best passende werkkring
• Eventuele pogingen van de CIBA-arts om een beter passende werkkring te

vinden

Aangezien de vragenlijsten niet anoniem waren verspreid, kon er precies
achterhaald worden wie wel en wie nog niet gereageerd had. Bij eventuele
onjuiste of ontbrekende adresgegevens van afgestudeerde vluchtelingartsen
werd de hulp ingeroepen van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF.
Bij de controle van de juistheid van adresgegevens van artsen, kon het BIG-
register geen uitkomst bieden. Ieder individu kan via internet controleren of een
arts in het BIG-register is geregistreerd. Daartoe moet men wel beschikken over
het correcte adres van de betreffende arts, een waarborg voor de privacy van de
geregistreerde arts.

Bij de opzet van het onderzoek waren er sinds de oprichting van CIBA in 1996,
70 CIBA-artsen afgestudeerd waren. Deze raming was gebaseerd op
inventarisaties door CIBA. In verband met de geringe omvang van de
onderzoekspopulatie en het feit dat weinig bekend was over
loopbaanmogelijkheden van deze specifieke groep werd gestreefd naar een zo
hoog mogelijke respons. Daarom werden niet-respondenten ook telefonisch
gevraagd om alsnog medewerking te verlenen aan het onderzoek. In totaal
werden 8 CIBA-artsen zo alsnog geïnterviewd, waarbij de vragenlijst (bijlage 4)
de leidraad vormde.

In totaal respondeerden 33 CIBA-artsen; een respons van 47,1%. Indien ook de
Groningse gegevens volledig konden zijn benut, zou de respons gestegen zijn
naar 60,8%. Omdat de opdracht voor het loopbaanonderzoek naar
afgestudeerde CIBA-artsen door het DMW was gegeven, ofwel voor alle
faculteiten, was uitsluiting van een substantieel deel van de te onderzoeken
populatie echter niet aan de orde.

5.4 Resultaten

De resultaten worden per vraag gepresenteerd.

1. Aan welke (Nederlandse) medische faculteit bent u afgestudeerd?

UvA VU RUG RUL RL KUN EUR UU totaal
1 5 2 4 3 1871 33

                    

71 Het valt op dat van de responderende 33 artsen er 18 (55%) afgestudeerd zijn aan de Universiteit Utrecht.
Twee factoren verklaren de oververtegenwoordiging van Utrechtse respondenten. Ten eerste het relatief korte
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2. In welk jaar bent u afgestudeerd? Welke leeftijd had u toen?

1997 1998 1999 2000 totaal
4 17 12 33

Hoe oud was u op het moment van afstuderen?

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 totaal
11 8 9 5 33

3. Heeft u zich inmiddels ingeschreven in het BIG-register? Zo niet, waarom
niet?

Ingeschreven BIG ja/nee ja nee totaal
32 1 33

Reden waarom niet nog maar net afgestudeerd

4. Heeft u reeds werk gevonden?

Werk gevonden? ja nee totaal
32 1 33

Reden waarom niet nog maar net afgestudeerd

Sinds wanneer heeft u werk gevonden?

(Binnen hoeveel tijd
na afstuderen?)

0-3 mnd 4-6 mnd 7-9 mnd 10-12 mnd onbekend totaal

25 1 3 4 33

Gaat het om een full-time baan of een part-time baan?

fulltime Parttime onbekend totaal
26 6 1 33

5. Indien het een parttimebaan betreft, hoe groot is dan de
aanstellingsomvang?

<50% 60% 70% 80% 90% totaal
2 1 3 6

                                                               
programma (2-jarige co-schappen) dat in Utrecht werd opgelegd, waardoor er in Utrecht op dat moment meer
afgestudeerde CIBA-artsen waren dan aan andere medische faculteiten. Ten tweede de persoonlijke
bekendheid die de onderzoeker genoot bij de onderzoekspopulatie.
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6. Bij welke organisatie hebt u werk gevonden?

Genoemd werden: Arbodienst, GAK, GGD, GGD MOA, Landmacht, R.
Fleurystichting, Klinische Genetica EUR, Cadans, Thuiszorg, Geestelijke
gezondheidszorg (4 x), Perifeer ziekenhuis (8 x), Academisch Ziekenhuis
(2 x), Farmaceutische industrie, privé-kliniek.

7. Is uw baan gekoppeld aan een opleiding? Bijvoorbeeld een
huisartsopleiding (HAIO) of een AGIO-opleiding?

ja nee onbekend totaal
13 19 1 33

Zo ja, welke opleiding volgt u?

Verzekeringsarts 1
Neurochirurg 1
AGNIO psychiater 2
Promotie (radiotherapie) 1
AGNIO Klinische genetica 1
AGIO Internist 2
AGIO Anaesthesioloog 1
Jeugdgezondheid/sociale geneeskunde 3
Huisarts 1

8. Heeft u hulp gehad bij het vinden van werk of hebt u deze baan geheel
zelfstandig gevonden?

wel hulp geen hulp onbekend totaal
6 26 1 33

9. Indien u hulp hebt gehad bij het vinden van een baan, van wie of van
welke organisatie was dat dan?

Stichting voor
Vluchteling-Studenten
UAF

6

Uitzendbureau 2

Twee artsen hadden twee banen gevonden, één met hulp van de Stichting
voor Vluchtelingstudenten UAF of een uitzendbureau, de andere
zelfstandig. De 6 artsen die hulp ontvingen, werden zowel door het UAF
als door een uitzendbureau ondersteund.

10. Sluit uw baan aan bij de wensen die u hebt?

ja nee gedeeltelijk/redelijk totaal
20 4 9 33
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11. Indien de gevonden baan niet (helemaal) aansluit bij uw wensen, wat zou
u dan liever willen doen?

Huidige baan Voorkeursbaan
Arbodienst
Arbodienst
AGNIO psychiater
Promovendus
Thuiszorg
Gelre Ziekenhuis AGNIO
Jeugdgezondheidszorg/sociale
geneeskunde
AGNIO longarts

Radiotherapeut
AGIO
Huisarts
Radiotherapeut
Jeugdgezondheidszorg
Internist
Kinderarts (2 maal genoemd)
AGIO dermatoloog

Anders:
Tijdelijk contract Vaste en/of ruimere aanstelling

12. Ziet u mogelijkheden om een baan en/of opleidingsplaats te vinden die
beter aansluit bij uw wensen?

ja nee niet ingevuld/nvt totaal
7 13 13 33

13. Heeft u nog suggesties en opmerkingen die aansluiten bij het doel van dit
onderzoek?

• Meer aandacht voor taal; individualisatie bij ieder geval
• Heb nog steeds taalproblemen, zou liever taalcursussen dan 2 jaar co-

schappen hebben gehad
• Dankbaar dat ik mogelijkheid kreeg om met 2 jaar co-schappen

Nederlands artsdiploma te halen; ben blij dat ik nu mijn beroep kan
uitoefenen

• Graag meer opleidingsplaatsen in de toekomst
• Leeftijd en taalproblemen blijven grote ‘strop’ voor buitenlandse arts
• Iemand die specialist is geweest in zijn land van herkomst moet de kans

krijgen om onder supervisie te werken en zijn ervaring en bekwaamheden
te laten zien. Krijgt hij een goede beoordeling dan kan hij een kennistoets
afleggen. Haalt hij die niet dan kan hij de opleiding doen van het
desbetreffende specialisme vanaf een hoger niveau (3e of 4e jaar). Of
omgekeerd: eerst een kennistoets en dan specialisme

• Ik vond het goed genoeg
• Het maakt toch niet uit
• Arbeidsbureau's laten weten dat CIBA bestaat; aan diensten

Studentenzaken van universiteiten laten weten dat CIBA bestaat.
• Bij mij bestaat de indruk dat een buitenlandse arts (met een NL-

artsdiploma) minder waardering krijgt voor dezelfde prestatie en dat er
scherper op hen gelet wordt. Er bestaat bij sommige supervisoren en
patiënten een ongezonde en onterechte achterdocht

• Ik heb het gevoel dat ik een van de weinige buitenlandse artsen ben die in
staat is gesteld de opleiding van zijn keuze te mogen doen

• Werkervaring in eigen land wordt genegeerd
• Mogelijkheden om een baan/opleidingsplaats te vinden die beter bij mijn

wensen past is voorlopig moeilijk vanwege taalproblemen
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• Ik wil graag dat allochtonen samen een organisatie vormen/maken om
elkaars ervaringen uit te kunnen wisselen etc.

• Mijn leeftijd is een probleem om een baan te vinden die beter bij mijn
wensen/opleiding aansluit

• Door mijn leeftijd (30 jaar) heb ik geen kans op een opleidingsplaats
• Meer aandacht voor opleidingsplaatsen voor specialisten, met name voor

diegenen die al specialist waren

5.5 Discussie

De gepresenteerde gegevens dateren uit 2001; in hoofdstuk 6 wordt een
vervolgonderzoek met betrekking tot de periode 2000-2004 gepresenteerd.

De discussie wordt besproken aan de hand van de resultaten op de voorgelegde
vragenlijst en wordt afgesloten met enkele aanbevelingen.

Aan welke (Nederlandse) medische faculteit bent u afgestudeerd?

De respons van artsen die afgestudeerd waren aan de Universiteit Utrecht
bedroeg 18 van de 33 (55%). Het aantal artsen dat in Utrecht (en Groningen)
afgestudeerd was, was aanzienlijk hoger dan aan andere faculteiten. De
voornaamste reden hiervoor was gelegen in de inpassing. In de beginjaren van
CIBA stroomden de buitenlandse artsen meestal in de co-schappen-fase in. Twee
jaar later waren de meeste buitenlandse artsen inderdaad afgestudeerd. Eind
jaren ’90 kwamen er echter steeds meer buitenlandse artsen uit landen met een
artsopleiding van lager niveau. Daardoor werd het inpassingstraject ook in
Utrecht en Groningen langer.
De inpassingsverschillen tussen de faculteiten namen eind jaren ‘90 af. Sommige
faculteiten pasten in het 3e (RUL) of 4e doctoraaljaar (KUN, EUR) in. Andere
faculteiten (UvA en VU) legden een verplicht aantal tentamens op, alvorens
instroom in de co-schappen-fase mogelijk te maken. De buitenlandse artsen
moesten zo een langer onderwijstraject doorlopen.
Bij de UU vond eind jaren ’90 rechtstreekse toelating tot de co-schappen nog
slechts zelden plaats. Aan de RUG stapte men eind jaren ’90 ook af van
rechtstreekse toelating tot de co-schappen. In 2000, toen CIBA vier jaren
operationeel was, was een tendens waarneembaar om de inpassingstrajecten
van de acht medische faculteiten te uniformeren.

In welk jaar bent u afgestudeerd aan deze faculteit? Welke leeftijd had u toen?

Doordat de namen van de afgestudeerde artsen zijn geïnventariseerd tot en met
het eerste halfjaar van 2000 lijkt het net alsof er in 1999 meer artsen zijn in
afgestudeerd dan in dat jaar.
Een derde deel van de onderzoekspopulatie is relatief jong bij het afstuderen
(tussen 26 en 30 jaar). Van de onderzoekspopulatie is 51% tijdens het
afstuderen ouder dan 30 jaar en jonger dan 41 jaar, 15% is ouder dan 41 jaar
maar jonger dan 45 jaar. Voor de toelating tot specialistenopleidingen is leeftijd
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belangrijk: de meeste artsen die in Nederland een opleidingsplaats verkrijgen
zijn jonger dan 30 jaar. Dat betekent dat anno 2000 opleidingsplaatsen voor
specialisten vrijwel buiten bereik van (oudere) CIBA-artsen liggen.

Heeft u zich inmiddels ingeschreven in het BIG-register? Zo niet, waarom niet?

Alle buitenlandse artsen hebben zich ingeschreven in het BIG-register op één
arts na nog maar zeer recent afgestudeerd was. De arts was wel degelijk van
plan om de inschrijving in het BIG-register te regelen. De geuite
veronderstelling, dat buitenlandse artsen snel na hun afstuderen Nederland
zouden verlaten naar een land met makkelijker toelating, bleek niet terecht.

Heeft u reeds werk gevonden en sinds wanneer? Gaat het om een full-time baan
of een part-time baan?

Van de 33 artsen hadden er 32 werk gevonden. De arts die nog geen werk
gevonden had, was zeer recent afgestudeerd. Binnen drie maanden had 75%
werk gevonden; bijzonder snel. Dit komt overeen met de Arbeidsmarktmonitor72

van de Utrechtse Faculteit Geneeskunde, waaruit blijkt dat binnen drie maanden
na het afstuderen 81% van de basisartsen een baan heeft gevonden. In de
Arbeidsmarktmonitor van 1998 was zelfs 92% na drie maanden aan het werk.
Van de buitenlandse artsen heeft 12% 4 tot 9 maanden moeten zoeken naar een
baan. Drie respondenten kunnen zich niet meer herinneren hoe snel zij na hun
afstuderen een baan hadden gevonden. Van de onderzoekspopulatie heeft 78%
een full-time baan. De kleinste part-time aanstelling betreft een 60%-
aanstellingsomvang (twee artsen), een arts heeft een 70%- en drie artsen
hebben een 80%-aanstellingsomvang.

Bij welke organisatie heeft u werk gevonden?

Buitenlandse artsen zijn terecht gekomen bij een verscheidenheid aan
organisaties. Genoemd worden: ziekenhuizen, GAK, thuiszorg, ARBO-diensten
en Geestelijke Gezondheidszorg.

Is uw baan gekoppeld aan een opleiding? Bijvoorbeeld een huisartsopleiding of
een AGIO-opleiding?

Bijna 40% volgde een opleiding. Slechts één buitenlandse arts had een
opleidingsplaats tot huisarts had verkregen.

                    

72 STOGO (1997): Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht; Faculteit Geneeskunde. STOGO Onderwijs en
Advies; Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.



85

Heeft u hulp gehad bij het vinden van werk of hebt u deze baan geheel
zelfstandig gevonden?

Van de onderzoekspopulatie vond 78% werk zonder hulp. De afdeling
Jobsupport van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF gaf steun aan 18%.
Slechts 6% kreeg steun van een uitzendbureau bij het vinden van werk.

Sluit uw baan aan bij de wensen die u hebt?

Het grootste deel van de populatie (60%) was tevreden met de gevonden baan.
Redelijk tevreden was 25%. Slechts 12% was niet tevreden. Op deze uitkomst
kan van invloed zijn dat de meeste buitenlandse artsen recent afgestudeerd
waren en mogelijk in hun eerste (Nederlandse) werkkring verkeerden. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat niet iedereen onmiddellijk de ideale baan gevonden
had.

Indien de gevonden baan niet (helemaal) aansluit bij uw wensen, wat zou u dan
liever willen doen?

De antwoorden op deze vraag waren divers. De meeste respondenten wilden
opleidingsplaatsen voor een specialisme, maar een enkele buitenlandse arts
noemde ook in plaats van een tijdelijk contract een vaste aanstelling met
ruimere aanstellingsomvang.

Ziet u mogelijkheden om een baan en/of opleidingsplaats te vinden die beter
aansluit bij uw wensen?

Optimistisch gestemd met betrekking tot de mogelijkheden om een
opleidingsplaats te kunnen verkrijgen was 21%. Pessismistisch was 39%,
mogelijk samenhangend met de leeftijd van de betrokkenen.

Heeft u nog suggesties en opmerkingen die aansluiten bij het doel van dit
onderzoek?

Door bijna een derde van de buitenlandse artsen werd opgemerkt dat problemen
werden ondervonden met de Nederlandse taal. Op het moment van het
onderzoek had een aantal van de afgestudeerde buitenlandse artsen nog geen
gebruik kunnen maken van de cursus Medisch Nederlands, die speciaal voor
deze groep anderstalige artsen was ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht. Dat
de (gebrekkige) beheersing van de Nederlandse taal werd gezien als een
belangrijk struikelblok bij de uitoefening van het artsberoep in Nederland kan
worden geïnterpreteerd als duidelijk zelfinzicht.
Een aantal van de ondervraagde artsen gaf aan dat de CIBA-route in 2000 nog
onvoldoende bekendheid genoot. Meer informatie over CIBA aan
Arbeidsbureau’s, afdelingen Studentenzaken, Vluchtelingenwerk, enz. zou
moeten worden gegeven.
Verder werd opgemerkt dat er weinig waardering lijkt te bestaan bij de
beoordelaars (VWS, Nuffic, medische faculteiten) voor getuigschriften van
buitenlandse artsen, van opgedane werkervaring en gevolgde
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specialistenopleidingen in het buitenland. Met name de specialisten onder de
buitenlandse artsen pleitten voor een aansluitend opleidingstraject in Nederland,
waarbij rekening gehouden zou kunnen worden met de latere leeftijd waarop zij
hun Nederlandse artsenbul behaald hebben in vergelijking tot de autochtone
student geneeskunde.

Aan de hand van de hier genoemde conclusies konden de volgende
aanbevelingen worden gedaan. Daarbij moet men zich realiseren dat deze
gepresenteerd werden in een periode dat het Ministerie van VWS zich strikt
beperkte tot de afwikkeling van erkennningsverzoeken. Met ingang van 1
december 2005 is een geheel vernieuwde assessmentprocedure voor
buitenlandse artsen in werking getreden, die voortgevloeid is uit een intensieve
samenwerking tussen het ministerie van VWS en de medische faculteiten. De
onderstaande aanbevelingen waren bij de planvorming omtrent de assessment-
procedure richtinggevend. De nieuwe assessment procedure wordt onder meer
beschreven in hoofdstuk 8.

De aanbevelingen uit 2001 hebben betrekking op verschillende actoren in het
veld van de Nederlandse gezondheidszorg. De aanbevelingen zijn met name
gericht op en bestemd voor het ministerie van VWS, de medische faculteiten
(verenigd in het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen van de
VSNU), de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en de
huisartsopleidingen. Na iedere aanbeveling wordt vervolgens gecursiveerd
vermeld hoe de stand van zaken per 1 december 2005 is.

Ten aanzien van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

• De beoordeling van getuigschriften van buitenslands gediplomeerden door
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport leidt in de perceptie
van direct betrokkenen dikwijls tot onbegrip. Men vraagt zich af hoe de
minister van VWS (en zijn ambtenaren) alleen op grond van bestudering
van getuigschriften en/of NUFFIC-adviezen tot een oordeel kan komen en
in het bijzonder dat de medische opleiding in bijvoorbeeld Irak,
Afghanistan of Rusland niet gelijkwaardig is aan die in Nederland. Na de
(negatieve) beoordeling van het verzoek tot erkenning van het
buitenlandse artsdiploma door de minister van VWS wordt een
buitenlandse arts doorverwezen naar de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA). Met die doorverwijzing eindigt de
verantwoordelijkheid van de zijde van het ministerie van VWS voor de
buitenlandse arts. De medische faculteiten worden vervolgens
geconfronteerd met een al maar groeiende groep buitenlandse artsen die
toelating wenst tot één van de medische opleidingen.

Stand van zaken per 1 december 2005:
Door de samenwerking van het Ministerie van VWS en de medische faculteiten is
een geheel vernieuwde assessmentprocedure ontwikkeld. Toetsing van medische
kennis is van doorslaggevende betekenis voor de uiteindelijke inpassing.

• Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou de primaire
verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om de instroom van
buitenlandse artsen mogelijk te maken. Het ministerie kan hiertoe een
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commissie instellen die een integraal voorstel ontwikkelt voor de opvang
van buitenlandse artsen. Deze commissie zal zich onder meer moeten
buigen over 1) de capaciteitsuitbreiding die nodig is voor de opvang van
buitenlandse artsen aan de medische faculteiten, 2) het ontwikkelen van
een zorgvuldig en objectief systeem waarmee de kennis en ervaring van
buitenlandse diplomahouders kan worden beoordeeld, en 3) de
ontwikkeling van aanvullende opleidingstrajecten (maatwerk) aan de
medische faculteiten waarmee het nu bestaande onderscheid in categorie
II (buitenlands artsdiploma nagenoeg gelijkwaardig) en categorie III
(buitenlands artsdiploma niet gelijkwaardig) kan worden opgeheven.

Stand van zaken per 1 december 2005:
De nieuwe assessment-procedure komt geheel tegemoet aan de geformuleerde
aanbeveling. Een capaciteitsuitbreiding lijkt niet noodzakelijk. Als gevolg van de
veranderde politieke situatie in Afghanistan en Irak is het aantal
vluchtelingartsen uit genoemde landen afgenomen.

Ten aanzien van de medische faculteiten:

• Het verdient aanbeveling om meer uniformiteit te brengen in de
inpassingen van de buitenlandse artsen aan de medische faculteiten. Het
maximale inpassingsverschil tussen de faculteiten beslaat in 2000 twee
academische jaren; zonder dat een langer opleidingstraject ook tot een
hoger gewaardeerd artsdiploma leidt. Inpassing aan een medische
faculteit met een relatief lang inpassingstraject betekent dat buitenlandse
artsen niet alleen tijd verliezen, maar ook extra kosten moeten maken.
Veel buitenlandse artsen stromen op oudere leeftijd in73, waardoor zij
vanwege hun leeftijd niet meer in aanmerking voor studiefinanciering. Een
aanzienlijk deel van de buitenlandse artsen verblijft op grond van een
status als vluchteling of vanwege humanitaire overwegingen permanent in
Nederland. Velen doen een beroep op financiële ondersteuning door de
Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Ook voor deze Stichting is een
korter traject te verkiezen boven een langer.

Stand van zaken per 1 december 2005:
De nieuwe assessment-procedure komt volledig tegemoet aan de geformuleerde
aanbeveling. Op basis van de uitkomsten van de af te leggen toetsen (zie
stappenplan: paragraaf 3.4.4) wordt bepaald hoe lang het opleidingstraject zal
zijn. De opleidingsduur is variabel en wordt gebaseerd op vastgestelde
deficiënties. 

• Inpassing zou, meer dan nu het geval is, gebaseerd moeten worden op
objectief vastgestelde hiaten in de medische kennis en ervaring. Een
werkgroep, samengesteld vanuit de medische faculteiten en aangestuurd

                    

73 Een voorbeeld ter verduidelijking: een Iraanse arts heeft in het land van herkomst een medische opleiding
afgerond, werkt enkele jaren aan een medische faculteit in zijn eigen land en krijgt problemen met de
autoriteiten in het land van herkomst. Hij ontvlucht het eigen land en komt in de Nederlandse asielprocedure.
Alleen al de asielprocedure kan drie tot vijf jaar kosten. Vervolgens moet de asielzoeker het geluk hebben dat
hij de Nederlandse taal kan leren, want zonder geslaagd te zijn voor het Staatsexamen Nederlands als tweede
taal, kan een buitenlandse arts niet instromen in een medische opleiding.
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vanuit het ministerie van VWS moet analoog aan het Amerikaanse
artsexamen een artsexamen voor buitenlandse artsen ontwikkelen. Alle
buitenlandse artsen74 die in de Nederlandse gezondheidszorg werkzaam
willen zijn, moeten dit artsexamen verplicht afleggen. Dit examen moet de
belangrijkste terreinen van de geneeskunde-opleiding beslaan. Op grond
van de bij dit examen te constateren hiaten kan vervolgens een
maatwerkinpassing plaatshebben. Standaardonderdelen van het
inpassingsprogramma zouden voor alle buitenlandse artsen kunnen zijn:
de cursus Medisch Nederlands voor anderstalige artsen, een te
ontwikkelen cursus over de organisatie van de Nederlandse
gezondheidszorg, gespreksvoering met nadruk op sociale aspecten,
omgang met patiënten, enz. Dit onderdeel zou ook moeten gelden voor de
buitenlandse artsen van wie de minister van VWS oordeelt dat het
buitenlandse artsdiploma nagenoeg gelijkwaardig is aan het Nederlandse
basisartsdiploma (categorie II-artsen).

Stand van zaken per 1 december 2005:
De nieuwe assessment-procedure komt volledig tegemoet aan de geformuleerde
aanbeveling. Op basis van de uitkomsten van de af te leggen toetsen wordt
bepaald hoe lang het opleidingstraject zal zijn.

Ten aanzien van de specialistenopleidingen:

• Een aanzienlijk deel van de buitenlandse artsen die via CIBA instromen in
één van de medische opleidingen, heeft in het land van herkomst een
specialistenopleiding voltooid. Na beoordeling van het erkenningsverzoek
van het buitenlandse artsdiploma door het ministerie van VWS en/of de
MSRC worden veel buitenlandse artsdiplomahouders uitsluitend na
beoordeling van getuigschriften alsnog doorverwezen naar de medische
faculteiten. Om teleurstelling te voorkomen wordt gepleit voor de
ontwikkeling van een artsexamen voor buitenlandse artsen waarmee op
objectieve wijze de (lacunes in de) medische kennis kan worden gemeten.

Stand van zaken per 1 december 2005:
Buitenlandse artsen/specialisten kunnen niet langer rechtstreeks naar de MSRC.
Zij worden eerst verwezen naar het BIG-register. Pas nadat een buitenlandse
arts geregistreerd is in het BIG-register, zal de MSRC zich buigen over de vraag
of de buitenlandse specialist onder supervisie werkzaam kan zijn.

• Daarnaast zou de instroom van buitenlandse artsen in
specialistenopleidingen bevorderd moeten worden. Dat zou kunnen door
een aantal plaatsen voor buitenlandse artsen te reserveren; aanvankelijk
binnen het huidige quotum aan opleidingsplaatsen en wellicht later door
ophoging van het aantal specialistenopleidingsplaatsen. De MSRC zou via
een in te stellen commissie kunnen onderzoeken hoe het bereikte

                    

74  Niet alleen buitenlandse artsen die door het Ministerie van VWS doorverwezen worden naar de medische
faculteiten zouden onderworpen moeten worden aan dit artsexamen. Ook de artsen van wie de Minister van
VWS geoordeeld heeft dat de buitenlandse artsdiploma’s nagenoeg gelijkwaardig zijn aan Nederlandse
artsdiploma’s zouden het artsexamen moeten afleggen.
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opleidingsniveau in het land van herkomst van de buitenlandse arts
verdisconteerd kan worden in de specialistenopleiding.

Stand van zaken per 1 december 2005:
Het vervolgonderzoek dat eind 2004 is uitgevoerd (zie hoofdstuk 6) toonde aan
dat buitenlandse artsen in staat waren om toelating te verwerven tot
specialistenopleidingen. Van de 69 respondenten hadden 42 CIBA-artsen een
specialistenopleidingsplaats verworven; een grote verbetering.

Ten aanzien van de huisartsopleidingen:

• Slechts één buitenlandse arts had anno 2000 een huisartsopleidingsplaats
verkregen. Met name bij de huisartsopleidingen dient het aantal
opleidingsplaatsen voor buitenlandse artsen te worden uitgebreid.
Gestreefd zou moeten worden naar een instroom die de samenstelling van
de bevolking weerspiegelt. Overwogen kan worden om de toelating van
buitenlandse artsen tot de huisartsopleiding te verbinden aan een periode
waarin onder supervisie van een huisarts-opleider medische zorg in een
asielzoekerscentrum wordt verleend.

Stand van zaken per 1 december 2005:
Bij het vervolgonderzoek dat eind 2004 werd uitgevoerd, bleek dat 13 van de 42
artsen een huisartsopleiding volgden (zie hoofdstuk 6). De cursus Medisch
Nederlands ten behoeve van buitenlandse artsen heeft hierbij mogelijk een rol
gespeeld.

Ten aanzien van het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen:

• Dit onderzoek kwam tot stand in opdracht van het DMW. Aangetoond is
dat anno 2000 buitenlandse artsen op uiteenlopende wijzen worden
ingepast in de medische opleidingen. De buitenlandse artsen die
afstuderen aan de medische opleidingen slagen er goed in om in
Nederland werk als arts te vinden. Het DMW kan een belangrijke rol
spelen in het bevorderen van een uniform en korter inpassingstraject. Wij
bevelen genoemd overlegorgaan aan te bevorderen dat er meer
uniformiteit in de inpassingstrajecten èn kortere inpassingstrajecten
worden gerealiseerd aan de verschillende medische faculteiten.

Stand van zaken per 1 december 2005:
De nieuwe assessment-procedure komt volledig tegemoet aan de geformuleerde
aanbeveling. Op basis van de uitkomsten van de af te leggen toetsen (zie
stappenplan § 3.4.4) wordt bepaald hoe lang het opleidingstraject zal zijn. De
examencommissies van de medische faculteiten confirmeren zich aan het
inpassingsadvies. De verschillen in inpassing zijn niet langer gebaseerd op de
inpassingsmores van de ontvangende faculteit, maar op de prestaties van de
buitenlandse arts tijdens de toetsen.
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Nabeschouwing
Als anno 2009 wordt teruggekeken naar het onderzoek van 2000/2001 dan valt
op dat de steekproef (33 geretourneerde vragenlijsten) te klein was om tot
representatieve conclusies te komen. Bij de start van het onderzoek waren 70
CIBA-artsen afgestudeerd aan een van de acht medische faculteiten. Het
responspercentage bedroeg 47%.
Opvallend was, dat van de 33 geretourneerde vragenlijsten er 18 (0,55%)
afkomstig waren van afgestudeerden van de Universiteit Utrecht. Van twee
faculteiten (VU en RUL) ontbrak respons. Vanuit Groningen75 reageerden 5
artsen; dat was weinig gezien het relatief grote aantal afgestudeerde Groningse
CIBA-artsen (N=24). Het onderzoek geeft dan ook geen werkelijk representatief
beeld van de uitstroom van CIBA-artsen van de 8 medische faculteiten. Wellicht
zijn de resultaten vertekend, als met name buitenlandse artsen met banen
gerespondeerd zouden hebben.
Toch werd het onderzoek als waardevol beschouwd. Toen het werd uitgevoerd,
was weinig bekend over de kansen van buitenlandse artsen op de arbeidsmarkt,
na een aanvullend traject aan een Nederlandse medische faculteit.
Afgezien van de tekortkomingen van het onderzoek kan, met enige reserve,
geconcludeerd worden dat het eerste cohort CIBA-artsen er goed in slaagde
werk te vinden als arts in Nederland. Ook bleek dat de CIBA-artsen duidelijk
gericht waren op het werken als arts in Nederland. De vrees, zoals uitgesproken
tijdens het symposium van 29 oktober 1999, dat het CIBA-traject ‘gebruikt’
werd om vervolgens met een EER-artsdiploma te gaan werken in het Verenigd
Koninkrijk of Duitsland bleek ongegrond.
De CIBA-artsen rapporteerden dat anno 2000 vooral de beheersing van de
Nederlandse taal een belangrijk obstakel vormde. Deze groep had nog geen
kennis kunnen nemen van de cursus medisch Nederlands. Voorts merkten de
artsen op dat in de toelatingsprocedure weinig rekening gehouden wordt met
werkervaring en/of specialistenopleidingen in het land van herkomst.

                    

75 De opstelling van de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen was extra problematisch omdat
het instroomprogramma voor buitenlandse artsen in Groningen, net als in Utrecht, tweejarig was. Alle andere
faculteiten hadden langdurigere instroomprogramma’s. De grootste groepen afgestudeerde CIBA-artsen ten
tijde van dit onderzoek waren opgeleid in Groningen (24) en Utrecht (26).



91

6 De toetreding van buitenlandse artsen tot de arbeidsmarkt
in Nederland

P.G.P. Herfs, A.J.B. Schrijvers, L. Kater (†), J.R.E. Haalboom
Gepubliceerd in: Migrantenrecht (november 2008)

6.1 Inleiding

Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw leidden de medische
faculteiten buitenlandse artsen (van buiten de EER) aanvullend op. Dit was nodig
omdat hun omdat hun artsdiploma’s niet erkend werden door de minister van
VWS. Gebruikmakend van een vragenlijst is onderzocht of buitenlandse artsen
die afstudeerden in de periode 2000-2004 werk als arts in Nederland hebben
gevonden. In de periode van 2000-2004 studeerden 191 buitenlandse artsen af.
Van de respondenten (36%) vond 94% binnen drie maanden werk als arts en
allen waren BIG-geregistreerd. De arbeidsparticipatie van buitenlandse artsen
toont aan dat de inspanningen van zowel de artsen als ook van de
opleidingsinstituten niet tevergeefs zijn geweest.
In zijn algemeenheid geldt dat de instroom van etnische minderheden op de
Nederlandse arbeidsmarkt te wensen overlaat. Dat geldt niet alleen voor laag
opgeleiden, maar ook voor hoger opgeleide allochtonen (Klaver & Odé, 2003).
De Integratie Barometer 2005 (Vluchtelingenwerk Nederland) signaleert dat
vluchtelingen moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt
opgemerkt dat het behalen van een Nederlands diploma een gunstig effect
heeft: 71% van de mensen met een HBO- of universitaire opleiding heeft een
baan gevonden.  In een recente studie van Regioplan Beleidsonderzoek werd
opgemerkt dat “de instroom van vluchtelingen met een medische achtergrond in
de gezondheidszorg moeizaam verloopt.” (Desain & Hello, 2006).
Het onderhavige onderzoek beperkt zich echter niet tot vluchtelingen. Onder de
artsen die in dit onderzoek beschreven zijn, bevinden zich ook gezinsvormers
(verblijfstitel afhankelijk van Nederlandse echtgenoot of partner).  Daardoor
wijkt de populatie van dit onderzoek af van de onderzoeken van
Vluchtelingenwerk Nederland resp. Regioplan Beleidsonderzoek.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke rol het ministerie van VWS heeft bij de
erkenningsverzoeken van buitenlandse artsen. Voor buitenlandse artsen
waarvan de diploma’s niet erkend worden, organiseren de medische faculteiten
aanvullende medische scholing. Aan de hand van een enquête is onderzocht of
buitenlandse artsen na afronding van hun aanvullende medische scholing werk
vinden als arts in Nederland. Door middel van interviews is nagegaan welke
problemen buitenlandse artsen tegen zijn gekomen bij het vinden van werk als
arts. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit hoofdstuk beschreven.
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6.2 De rol van het ministerie van VWS bij de afhandeling van
erkenningsverzoeken

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de
afwikkeling van erkenningsverzoeken van buitenlandse artsen. Tot de
inwerkingtreding van de assessmentprocedure in december 2005 was de rol van
het ministerie van VWS m.b.t. buitenlandse artsen, afkomstig van buiten de
Europese Economische Ruimte, redelijk beperkt. Veel artsdiploma’s werden door
het adviesorgaan van de minister van VWS, de Commissie Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV), als niet gelijkwaardig beoordeeld.
Daarbij voer de CBGV op het kompas van de afdeling diplomavergelijking van de
NUFFIC76. Als NUFFIC (op grond van een lager middelbaar onderwijsniveau bij de
start van de medische opleiding) verklaarde dat een buitenlandse artsopleiding
“gelijkwaardig was aan het doctoraalexamen van een Nederlandse
geneeskundeopleiding” dan oordeelde de minister van VWS dat de genoten
opleiding twee jaar tekortschoot ten opzichte van het Nederlandse
basisartsdiploma en derhalve niet gelijkwaardig was. In 2000 werden 116 (van
de 257) aan het ministerie van VWS aangeboden artsdiploma’s als
ongelijkwaardig beschouwd. In 2002 gold dat voor 158 van de 303
artsdiploma’s. Als deze buitenlandse artsen in Nederland het beroep zouden
willen uitoefenen waarvoor zij in het land van herkomst opgeleid waren, dan
restte hen niets anders dan opnieuw aan een medische opleiding te studeren.
Het aantal toelatingsverzoeken tot instroom in een hoger jaar van de opleidingen
geneeskunde van buitenlandse artsen met een afwijzende VWS-beschikking nam
halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw een enorme vlucht.
Voor de stroomlijning en verdeling van deze toelatingsverzoeken werd de
Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) door het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (Herfs, 1996) ingesteld. CIBA
nam alleen verzoeken van buitenlandse artsen in behandeling van wie de
minister van VWS de artsdiploma’s als niet gelijkwaardig had beoordeeld. Verder
moest er sprake zijn van “dwingende redenen” om de studie geneeskunde in
(een hoger jaar van de opleiding in) Nederland voort te zetten. Verblijf als
vluchteling en verblijf bij echtgenoot/partner werd, in combinatie met de
negatieve VWS-beschikking, geïnterpreteerd als “dwingende redenen” om de
studie geneeskunde aan één van de medische faculteiten voort te zetten.
Buitenlandse artsen met een EU-nationaliteit en een EU-diploma werden niet
toegelaten; deze artsen konden/kunnen immers met succes een beroep doen op
de EU-erkenningsrichtlijn van professionele kwalificaties (Directive 2005/36/EC).
Ook verzoeken van buitenlandse medici met een verblijfsvergunning wegens
studie werden niet in behandeling genomen. Zij werden verwezen naar de
lotingsprocedure (numerus fixus opleiding) zoals uitgevoerd door het Centraal
Bureau Aanmelding en Plaatsing van de Informatie Beheer Groep in Groningen.
De voormalig voorzitter van de CBGV (Merkelbach, 1999) signaleerde zelfs dat
het aantal artsen van wie de diploma’s als niet gelijkwaardig werden beoordeeld
toenam. Dit was z.i. een gevolg van de aanwezigheid van het aanvullend
scholingstraject, zoals mogelijk gemaakt door de samenwerkende medische
faculteiten. De aanwezigheid van het CIBA-traject zorgde ervoor dat het
ministerie van VWS haar rol kon beperken tot een instantie die buitenlandse
                    

76 Netherlands Universities Foundation for International Cooperation.
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artsdiploma’s beoordeelde. In al die gevallen dat de beoordeling negatief
uitpakte kon verwezen worden naar de medische faculteiten. Zonder
nadrukkelijk verzoek van de zijde van het ministerie van VWS boden de
medische opleidingen aan een groot aantal migrerende artsen het perspectief
om ook in Nederland als arts werkzaam te kunnen zijn.

6.3 Toelating tot de medische faculteiten via CIBA en de toetreding tot
de arbeidsmarkt na het afstuderen

Door CIBA zijn tot en met het jaar 2006 107177 buitenlandse artsen78

toegewezen aan de 8 medische faculteiten voor het verkrijgen van een
aanvullende medische scholing tot basisarts (zie tabel 6.1). Het merendeel van
de aanvullende scholingstrajecten bedroeg 3 tot 4 jaar.

Tabel 6.1: Aantal aanvragen verdeeld door CIBA vanaf 1996

Jaartal Aanvragen verdeeld door CIBA gecumuleerd
1996-1997 113
1997-1998 97 210
1998-1999 127 337
1999-2000 132 469
Totaal 469

In de periode van 1996 tot en met 2004 studeerden 261 CIBA-artsen af. De
overige artsen waren nog bezig met de voorbereiding op toelating (o.a.
Nederlands als tweede taal en Medisch Nederlands) of met het aanvullende
scholingstraject geneeskunde (o.a. de co-schappen).
In 2000 is een onderzoek (Herfs e.a. 2001) uitgevoerd naar de loopbanen van
de eerste CIBA-artsen die in de periode 1996 tot en met augustus 2000 in
Nederland afgestudeerd waren. Ten tijde van dat onderzoek waren 70 CIBA-
artsen afgestudeerd. Alle respondenten uit dat onderzoek vonden werk als arts
in Nederland.
Gezien de grote investeringen van de medische faculteiten (en de buitenlandse
artsen) in de achterliggende jaren in deze aanvullende opleidingen, leek het
zinvol een vervolgonderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden van
afgestudeerde CIBA-artsen op de arbeidsmarkt. In 2004 werd het  onderzoek uit
2001 herhaald. Het ging nu om alle buitenlandse artsen die afgestudeerd waren
in de periode van september 2000 tot en met augustus 2004. Het betrof in
totaal 191 buitenlandse artsen die afgestudeerd waren aan een van de acht
                    

77 De ambtelijk secretaris van CIBA heeft berekend dat ongeveer 70% van alle buitenlandse artsen die
toelating vraagt via CIBA uiteindelijk start met de aanvullende opleiding geneeskunde aan een van de acht
medische faculteiten.
78 Buitenlandse artsen die via CIBA om toelating verzoeken tot een medische opleiding zijn te onderscheiden in
vluchtelingen en gezinsvormers. De verhouding vluchtelingen versus gezinsvormers is sinds 2000 als gevolg
van de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 gewijzigd. In 2002 had van de instromende buitenlandse
artsen 71% een vluchtelingenstatus. In 2005 was het merendeel (57%) gezinsvormer (zie Herfs en Haalboom;
2008).
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medische faculteiten.
De vraagstelling van dit onderzoek luidt: slagen CIBA-artsen er na hun
afstuderen in om werk te vinden als arts in Nederland en welke problemen
hebben zij bij het vinden van werk en tijdens hun werk ondervonden?

6.4 De onderzoeksmethode

Via de afdelingen Onderwijs- en Studentenzaken van de acht medische
faculteiten werden de namen en adressen79 opgevraagd van alle CIBA-artsen die
afgestudeerd waren in de academische jaren 2000-2001, 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2004. Twee faculteiten (i.c. Groningen en Maastricht) gaven er met
het oog op de privacy de voorkeur aan om de vragenlijsten vanuit de eigen
instelling te verzenden. Het betrof in totaal 191 artsen (zie tabel 6.2).

Tabel 6.2: Aantallen afgestudeerde buitenlandse artsen en de respons
per medische faculteit

Universiteit N
afgestudeerd

N
respons

Vrije Universiteit 16   3
Universiteit van Amsterdam   19   8
Universiteit Leiden    9   5
Erasmus Universiteit Rotterdam   52 18
Universiteit Utrecht   20   6
Rijksuniversiteit Groningen   35 13
Radboud Universiteit Nijmegen   20   9
Universiteit Maastricht   20   7
Totaal  191 69

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een lijst waarin vragen werden
gesteld over hun leeftijd, herkomst en eerdere opleiding. Daarnaast werd een
aantal vragen gesteld over afstuderen, BIG-registratie en werk en omvang
daarvan. Tenslotte werd gevraagd in hoeverre dit werk overeenstemt met de
verwachtingen. Deze lijst is eerder gebruikt in vergelijkbaar onderzoek (Herfs,
Haalboom, Kruijshoop & Yari, 2001). De respondenten werden tevens verzocht
medewerking te verlenen aan een telefonisch interview. Respondenten die bereid
waren om deel te nemen aan een interview gaven voor dit doel een
telefoonnummer op. Tijdens het interview werd specifiek gevraagd naar
eventuele problemen die men had ervaren, zoals bij het vinden van werk, maar
ook op het gebied van taal, schrijfvaardigheden, werkrelaties met andere
beroepsgenoten en of men coaching had gekregen.

                    

79 Aangetekend moet worden dat de adressenbestanden van de afdelingen Onderwijs- en Studentenzaken van
de acht medische faculteiten naar alle waarschijnlijkheid gedateerd waren en als gevolg daarvan incorrecte
adressen bevatten. Met name voor de artsen uit de eerste cohorten van het onderzoek gold, dat er een gerede
kans bestond dat dezen na hun afstuderen verhuisd waren.
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6.5 Resultaten van de enquête

In de periode van 1 oktober 2004 tot 11 januari 2005 werden in totaal 69 (36%)
ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Zeven vragenlijsten kwamen
onbestelbaar retour. Nagegaan is in hoeverre de responderende artsen qua 
leeftijdsspreiding en herkomst overeenkwamen met de totale populatie. De
leeftijdsspreiding (zie tabel 6.3) was vergelijkbaar.

Tabel 6.3: Leeftijdscategorieën in aantallen en percentages voor de responsgroep en de
totale populatie

Leeftijdscategorie Responsgroep Totale populatie
N % N %

26 – 30 jaar  9 13 29 15
31 – 35 jaar 25 36 65 34
36 – 40 jaar 22 32 57 30
41 – 45 jaar 13 19 27 15
> 45 jaar  11    6
Totaal 69 36 191 100

De verdeling over de herkomst van de artsdiploma’s (zie tabel 6.4) verschilde
aanzienlijk.

Tabel 6.4: Spreiding van de artsdiploma’s over de continenten in aantallen en
percentages

Responsgroep Totale populatieContinenten
N      % N %

Diploma’s uit Azië: 30 43 120 63
Diploma’s uit Oost
Europa:

28 40  57 30

Diploma’s uit Latijns
Amerika:

4  6   6  3

Diploma’s uit Afrika: 3  4   8  4
Niet ingevuld 4  6
Totaal         69 36 191 100

Van de responderende artsen beschikte 43% over Aziatische (voornamelijk
Afghanistan en Irak) diploma’s; voor de totale populatie bedroeg dit percentage
63. Voorts beschikte 40% van de responderende artsen over Oost Europese
diploma’s; voor de totale populatie was dit percentage 30.
Alle 69 CIBA-artsen waren werkzaam als arts ten tijde van dit onderzoek en
ingeschreven in het BIG-register. De tijd die zij nodig hadden om na het
artsexamen werk te vinden is overeenkomstig die van Nederlandse
basisartsen (STOGO, 1998).  Van de 69 respondenten vonden 65 artsen (94%)
binnen een periode van 0 tot 3 maanden werk; 3 artsen (4%) slaagden hierin
binnen 4 tot 6 maanden en één arts had bijna 12 maanden nodig.
Van de respondenten werkten er 55 (80%) full time en 14 (20%) in deeltijd; 27
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artsen (41%) waren werkzaam zonder in opleiding te zijn. De overige 41 artsen
(59%) waren wel in opleiding. De verschillende werkterreinen zijn weergegeven
in tabel 6.5.

Tabel 6.5: Overzicht van artsen niet in opleiding en artsen in opleiding

Artsen niet in opleiding N Artsen in opleiding N N
totaal

Ziekenhuisarts
Verpleeghuisarts
GG & GD-arts
Thuiszorg-arts
Keuringsarts Arbodienst
Verzorgingstehuisarts
Arts geneesmiddelenonderz.
Arts privé-praktijk
Arts acupuncturist gezond-
heidscentrum

10
 2
 5
 4
 2
 2
 1
 1

 1

Huisarts
Verpleeghuisarts
Psychiater
Internist
Longarts
Anesthesioloog
Jeugdgezondheidsarts
Keurings- en
verzekeringsarts
Dermatoloog
Arts verstandelijk
gehandicapten
Microbioloog
Pharmacoloog
Seksuoloog

13
 7
 5
 3
 2
 2
 2

 2
 1
 
 1
 1
 1
 1

Subtotaal: 28 Subtotaal 41  69

Van de respondenten merkten 41 artsen (59%) op dat de huidige functie
aansloot op hun verwachtingen. Bij 22 artsen (32%) was dit in mindere mate
het geval en 4 artsen (6%) gaven aan dat dit niet het geval was. Door één
respondent werd deze vraag niet beantwoord.
Door 43 artsen (62%) werd aangegeven dat zij geen belemmeringen ervaren
hadden; bij 26 artsen (38%) werd dit wel zo ervaren. De problemen bleken
voornamelijk op het gebied van de taal en taalbeheersing te liggen; ze zijn
weergegeven in figuur 6.1.

Figuur 6.1: Belemmeringen bij het werk als arts
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De respondenten bleken over diploma’s te beschikken afkomstig uit 25
verschillende landen. De leeftijdsverdeling van de CIBA-artsen bij hun afstuderen
in Nederland is weergegeven in figuur 6.2. De sekseverdeling voor het totale
cohort 2000-2004 was 62% man en 38% vrouw80.

Figuur 6.2: Leeftijdsspreiding responderende buitenlandse artsen bij afstuderen
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Aanvullende suggesties

Enkele opmerkingen worden integraal overgenomen.

“De co-schappen waren absoluut tijdsverspilling voor mij. Ik heb het idee
gekregen dat ik twee jaren uit mijn meest productieve levensperiode heb
verspild. Dit is een wrede wijze van misbruik van mijn tijd, energie en
capaciteiten.”

“CIBA is een zeer succesvol project geweest. Werk vinden is op zich niet
zo moeilijk. Alleen het vinden van een opleidingsplaats in concurrentie met
autochtone artsen lijkt mij zeer moeilijk. Vervolgonderzoek naar deze
problematiek is gewenst.”

“De toelatingsprocedure is erg ingewikkeld. Ik kon veel eerder met mijn 
studie en werk beginnen, maar ik was gedwongen om zo lang te 
wachten.”

“Buitenlandse artsen zouden de kans moeten krijgen om examen te doen 
voordat ze aan de co-schappen beginnen. Ik hoop dat u met het 
onderzoek kunt bewijzen dat het niveau van buitenlandse artsen 
vergelijkbaar is met dat van onze Nederlandse collega’s.”

“Ik zou een vraag toe willen voegen over de waarde van de CIBA-opleiding
en wel de volgende: Heeft de opleiding aan een van de universiteiten uw
vakinhoudelijke kennis verbeterd? Mijn antwoord op die vraag: neen.”

                    

80 In een recente studie van Herfs en Haalboom (2008) bleek dat in 2005 de sekseverdeling (66% vrouw
versus 34% man) nagenoeg omgekeerd was. Ook de verhouding vluchteling versus gezinsvormer bleek in
2005 gewijzigd. Het percentage vluchtelingen ging van 71% in 2002 naar 43% in 2005. Het percentage
gezinsvormers ging van 29% in 2002 naar 57% in 2005. De onderzoekspopulatie in die studie betrof alle
buitenlandse artsen die aan 5 medische faculteiten in 2002 en in 2005 gestart waren.
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“Als commissielid Internationale Betrekking (in het kader van VNVA) ben
ik van plan om samen met andere leden een praktisch en minder
frustrerend traject voor te stellen aan het Ministerie van Volksgezondheid
voor wat betreft de erkenning van buitenlandse artsdiploma’s. We zijn
echter in de beginfase van het project. Mijn idee is gebaseerd op het
pragmatische en realistische voorbeeld van USMLE (United States Medical
Licensing Examination) waardoor na een zorgvuldige toetsing van
theoretische kennis en vaardigheden artsen snel aan de slag kunnen
komen. Ik ben heel optimistisch maar ik ben mij ook bewust van het feit
dat het moeilijk is om een dergelijk plan ten uitvoer te brengen.”

6.6 Resultaten interviews

Het beeld, dat er bij het vinden van werk weinig belemmeringen optraden, werd
bevestigd in de 20 telefonische interviews. Een Russische kinderarts meldde: “Ik
moest alles opnieuw doen; nou ja, vier jaar. Het was gemakkelijk om werk te
vinden. Ik doe nu een opleiding tot huisarts. Maar ik zou liever kinderarts in
Nederland worden, want dat was ik in Rusland81 ook”.  Een collega merkte op:
“Het was niet moeilijk om werk te vinden. Bij sollicitaties kende men mij omdat
ik co-schappen gelopen had bij die afdelingen. Ik zit nu in het derde jaar van de
opleiding interne geneeskunde.” Een andere collega gaf aan dat bekendheid
tijdens de co-schappen van groot belang is geweest bij het vinden van werk: “Ik
heb heel gemakkelijk werk gevonden. Ik had een wetenschappelijke
onderzoeksstage verricht in Eindhoven. Via de directeur van het instituut werd ik
benaderd om in het verpleeghuis, waar ik uiteindelijk ben aangesteld, te komen
werken. Het werken als verpleeghuisarts is eigenlijk een gecombineerd
specialisme. Je bent zowel internist als psychiater als revalidatiearts. In Rusland
was ik revalidatiearts. De werksfeer op mijn afdeling is bijzonder aangenaam.
Na afronding van de co-schappen hebben ze mij terug gevraagd.”
Uit de interviews bleek verder dat 18 respondenten beschikten over een
supervisor of coach. Met de coaches werden zowel medische als niet-medische
zaken besproken.
Op de vraag of zij bijzondere ervaringen op de werkplek hadden opgedaan
kwamen de volgende opmerkelijke antwoorden: “Doordat ik Arabisch spreek
komt het regelmatig voor dat Irakese en Marokkaanse ouders en kinderen naar
mij verwezen worden. Voor de patiënten, ouders en mij is dat plezierig.” En:
“Ik heb goede ervaringen. Ik was gepromoveerd cardioloog in Azerbeidjaan.
Maar ik ben blij dat ik deze keuze (= opleiding tot huisarts) heb gemaakt. Ik kan
daar al mijn kennis en kunde in kwijt. Ik betreur het helemaal niet dat ik geen

                    

81 Medische opleidingen in Rusland (en de voormalige USSR) zijn niet altijd eenvoudig te vergelijken met
medische opleidingen in Nederland. Medische opleidingen in Rusland kunnen een vergelijkbare opzet en duur
hebben, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Sommige opleidingen maken al na 2 jaar een aparte
opleidingsstroom voor “kinderartsen” en een opleidingsstroom voor artsen die gericht zijn op volwassen
patiënten. De Russische “kinderarts” die de aparte opleidingsstroom gevolgd heeft, is qua opleidingsduur
vergelijkbaar met een basisarts in Nederland. In Rusland gaan ouders met een ziek kind meestal naar een
dergelijke kinderarts. Deze Russische kinderarts is qua opleidingsduur en –niveau totaal onvergelijkbaar met
de Nederlandse specialist in de kindergeneeskunde. Deze verschillen kunnen buiten Rusland aanleiding zijn
voor grote begripsverwarring. Bron: Mw. drs. K. Wigleven (NUFFIC; afdeling Diplomawaardering en
Onderwijscertificering).
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cardioloog (meer) kon worden.”
Uit de interviews kwam tevens naar voren dat met name het leren van de
Nederlandse taal een zeer moeilijke opgave was. Een buitenlandse arts die in
Groningen werk gevonden heeft, meldt over zijn mondelinge taalbeheersing:
“Ja, ik kan goed communiceren met collega’s en patiënten. Maar in het begin
was het heel moeilijk omdat de meeste patiënten een Gronings dialect spreken.
In het begin moest ik mijn collega’s wel eens vragen om te tolken. Nu versta ik
het Gronings dialect redelijk.” Een andere arts meldt: “Mijn collega’s vinden mijn
taalbeheersing voldoende, maar ik niet. Mijn uitdrukkingsvermogen is minder
dan bij hoogopgeleide Nederlanders. En dat stoort mij.” De ervaringen van
buitenlandse artsen met patiënten ten aanzien van de mondelinge
taalbeheersing is redelijk positief. Opgemerkt wordt dat de meeste patiënten
begrip op kunnen brengen voor de taalfouten en het spreken met een accent. De
schriftelijke taalbeheersing laat in de ogen van de buitenlandse artsen te wensen
over. Veel buitenlandse artsen schakelen secretariaatsmedewerkers in bij de
controle van het Nederlands van hun brieven. Ook maakt een aantal artsen
gebruik van individuele taaltraining door docenten Nederlands. Een arts merkt
op: “Mijn schrijftaal is beter dan het spreken. Ik behoorde tot de eerste
generatie die kennis maakte met het boek “Hoe zit het met staan?”. Dat is
ontzettend goed geweest om dat boek te maken.” Een Afghaanse arts, die in de
Oekraïne is opgeleid, merkt op: “Mijn schriftelijke taalbeheersing is beter dan
mijn spreken. Bij schrijven heb je meer tijd om na te denken. De methode “Hoe
zit het met staan?” was heel goed. Die cursus mocht eigenlijk langer duren. In
de Oekraïne, waar ik opgeleid ben, kregen wij voor aanvang van de opleiding
een cursus Medisch Russisch van 9 maanden. Dat zou hier ook beter kunnen
gebeuren. In de discussie wordt nader ingegaan op de kwestie van de
beheersing van de Nederlandse taal door buitenlandse artsen.
Ook werd hen gevraagd of de buitenlandse achtergrond (opleiding, culturele
achtergrond, beheersing buitenlandse taal) in de huidige werkkring als positief
werd beoordeeld. De meningen liepen uiteen. Een arts merkte op: “Dit wordt
zeker als aanwinst gezien, hoewel het geen rol speelde toen ik aangenomen
werd. Men ziet vooral voordelen van mijn buitenlandse achtergrond bij de
behandeling van buitenlandse patiënten. Daarnaast vragen collega’s vaak advies
over buitenlandse patiënten.” Een Irakese arts meldde: “Ik weet niet hoe
collega’s in mijn werkomgeving er tegen aankijken. Patiënten waarderen het dat
iemand met hun eigen etnische achtergrond werkzaam is als arts. Ze vermoeden
dat ik met mijn Irakese achtergrond meer begrip kan opbrengen voor hun
ziektes. Of dat inderdaad zo is, valt te betwijfelen.” Een andere Irakese arts
merkt op: “Mijn collega’s maakt het niet zo veel uit. Wat ik wel soms merk, is
dat ik meer ervaring met chirurgie heb dan mijn opleider. Dat is wel eens
handig.
Wat betreft de patiënten hangt de reactie af van het opleidingsniveau. Hoog
opgeleide patiënten hebben door hoe moeilijk het moet zijn geweest om op deze
plaats te komen. Zij vinden het geweldig dat ik op basis van hard werken dit
doel bereikt hebt. Minder hoog opgeleide patiënten zijn nog wel eens
achterdochtig, omdat zij merken dat mijn Nederlands beperkt is. Sporadisch
komt het voor dat Arabischtalige patiënten mij opzoeken vanwege de taal.” 
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6.7 Aanvullende informatie: datatriangulatie

Door de geringe respons zou getwijfeld kunnen worden aan de representativiteit
van de uitkomsten van het loopbaanonderzoek. De mening zou kunnen post
vatten dat buitenlandse artsen die er niet in slaagden werk te vinden als arts
niet gerespondeerd hadden. Daarom is via datatriangulatie naar aanvullende
data gezocht.
Via experts zijn gegevens over toetreding tot de arbeidsmarkt achterhaald,
zodat de uitkomsten konden worden bevestigd dan wel ontkracht. Hiertoe zijn in
2007 de CIBA-vertegenwoordigers als best ingevoerde experts gevraagd of zij
aanvullende gegevens konden verstrekken over de loopbanen van buitenlandse
artsen nadat zij aan hun faculteit afgestudeerd waren. Niet alle experts bleken in
staat om gegevens over hun loopbanen te kunnen verstrekken. Van de acht
experts beschikten er drie over duidelijke en betrouwbare informatie.

Experts van het UMC Groningen
De experts van het UMC Groningen rapporteerden dat hooguit 10% van de
afgestudeerde artsen geen werk als arts vindt.

Experts van de Universiteit Maastricht
Aan de Universiteit Maastricht is onderzoek (Huijskens, Hooshiaran, v.d. Horst &
Scherpbier, 2007) verricht naar de loopbanen van alle 57 buitenlandse artsen
die in Maastricht zijn afgestudeerd. Van die 57 artsen is 74% achterhaald. Zij
zijn allen aan het werk als arts.

Experts van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud
Aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen wordt sinds de
start van CIBA in 1996 bijgehouden waar buitenlandse artsen uiteindelijk terecht
komen. Van de 71 afgestudeerde buitenlandse artsen is van 4 artsen niet
bekend of zij werk gevonden hebben als arts. Alle overige artsen (96%) hebben
werk gevonden als arts.

De representativiteit van de uitkomsten van het loopbaanonderzoek in 2004
worden door deze aanvullende gegevens bevestigd. De aanvullende gegevens
die via experts van de medische faculteiten in Groningen, Maastricht en
Nijmegen verzameld zijn, tonen aan dat buitenlandse artsen, die ook een
Nederlands artsdiploma behaald hebben, zeer succesvol zijn in het vinden van
werk als arts.

6.8 Discussie

In dit hoofdstuk is de mogelijkheid van buitenlandse artsen om tot de
arbeidsmarkt in Nederland te worden toegelaten besproken. Daartoe werden
191 artsen uit de cohorten 2000-2004 schriftelijk benaderd. In een eerder
onderzoek zijn de (70) artsen ondervraagd die afgestudeerd waren in de periode
1996-2000. Het totaal over de periode 1996-2004 betreft 261 artsen. De
respons in dit onderzoek bedroeg 69/191 ofwel 36%. Deze op het eerste gezicht
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matige respons is een mogelijke beperking van dit onderzoek. Er zijn hiervoor
meerdere verklaringen mogelijk. In de eerste plaats is het waarschijnlijk dat de
adressenbestanden van de afdelingen Onderwijs- en Studentenzaken van de
acht medische faculteiten als gevolg van verhuizingen gedateerd zijn. Een aantal
vragenlijsten is hierdoor verzonden naar incorrecte adressen. Dit geldt met
name voor de artsen uit de eerste cohorten van het onderzoek. In de tweede
plaats blijkt het niet mogelijk gebruik te maken van het BIG-register; het
ministerie van VWS beroept zich daarbij op artikel 12 van de wet BIG, dat
uitsluit dat namen en adressen van BIG-geregistreerden worden vrijgegeven
(Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg, 1993). In de derde plaats is het
mogelijk dat artsen, die geen passend werk hebben gevonden, om voor hen
moverende redenen hiervan geen opgave willen doen en dus niet hebben
gereageerd. Echter, de gegevens die via datatriangulatie verkregen werden, zijn
geheel in lijn met de gevonden resultaten.
Met inachtneming van deze beperkingen, is het mogelijk enkele conclusies aan
dit onderzoek te verbinden. De belangwekkendste conclusie is dat bijna alle
afgestudeerde buitenlandse artsen – als artsen - toetreden tot de Nederlandse
arbeidsmarkt. Alle respondenten hadden werk als arts gevonden en waren
ingeschreven in het BIG-register. Ze bleken daarmee gericht te zijn op het
werken als arts in de Nederlandse gezondheidszorg. De vrees van enkele jaren
geleden dat door Nederlandse faculteiten geneeskunde opgeleide buitenlandse
artsen vooral in het buitenland werk zouden vinden, wordt op grond van dit
onderzoek niet bevestigd (Herfs, 2000).
De respondenten bleken over diploma’s afkomstig van 25 verschillende landen te
beschikken. Daarbij is het land waar het artsdiploma behaald werd niet steeds
gelijk aan het land van herkomst van de diplomahouder. Een arts uit
Afghanistan bijvoorbeeld kan over een Afghaans of over een Russisch diploma
beschikken. Vervolgens kan worden geconstateerd dat er onder de populatie
buitenlandse artsen sprake is van een afspiegeling van de mondiale
brandhaarden tijdens de onderzochte periode. Het betrof voornamelijk
Aziatische en Oost-Europese artsen (zie figuur 6.3).

Figuur 6.3: Spreiding artsdiploma’s over continenten
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Daarbij speelde een rol dat vòòr de val van de communistische regimes in Oost
Europa het opleiden van buitenlandse studenten uit ‘bevriende’
ontwikkelingslanden een veel voorkomende vorm van ontwikkelingshulp was.
Van de artsen met diploma’s uit de (voormalige-) Oostbloklanden zijn er slechts
twee diploma’s behaald in landen die per 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de
Europese Unie (i.c. Hongarije en Letland). Per 1 januari 2007 zijn ook Bulgarije
en Roemenië toegetreden; Kroatië volgt waarschijnlijk in 2009. In het huidige
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bestand bevinden zich in totaal 6 artsen met diploma’s uit nieuw toegetreden
EU-landen.
Het is niet vreemd dat de leeftijdsverdeling van de responderende artsen in zijn
algemeenheid een oudere populatie laat zien dan de reguliere Nederlandse
studenten geneeskunde. Van de 69 artsen waren er 9 (13%) bij hun afstuderen
jonger dan 30 jaar, 25 (36%) tussen 31 en 35 jaar oud ten tijde van hun
afstuderen en 22 (32%) tussen 36 tot 40 jaar (zie figuur 6.2). Niet minder dan
86% was ouder dan 30 jaar. Dit percentage bedroeg in het loopbaanonderzoek
(Herfs e.a., 2001) over de periode van 1996-2000 67%. Deze toename is
mogelijk te verklaren doordat buitenlandse artsen uit de latere cohorten meer
uit gezinsvormers dan uit vluchtelingen bestaan.
Het overgrote deel is er in geslaagd binnen 3 maanden werk te vinden. Van hen
werkt 80% full time. Van de parttime werkende artsen heeft 64% een
aanstellingsomvang van 80% of meer. De door Haalboom (2005) in zijn oratie
vermelde geringe arbeidsparticipatie van afgestudeerde basisartsen gaat
derhalve niet op voor de buitenlandse artsen.
De diversiteit aan werkgevers is groot. De respondenten zijn werkzaam bij
ziekenhuizen, huisartsopleidingsinstituten, verzorgings- en verpleeghuizen,
ARBO-diensten, GG&GD-bureau’s en thuiszorginstellingen. Het merendeel (59%)
van de artsen is in opleiding tot specialist. De leeftijd van afstuderen in
ogenschouw nemende, is het grote aantal artsen dat in opleiding komt voor een
specialisatie opmerkelijk. De meeste Nederlandse basisartsen die in opleiding
komen, beginnen voor het 30e levensjaar met een specialistenopleiding (STOGO,
1998).
Het grootste gedeelte van de onderzoeksgroep was tevreden met de gevonden
baan. De problemen die het meest werden genoemd hadden vooral te maken
met de beheersing van de Nederlandse taal. Het gebruik van de methode
Nederlands voor buitenlandse artsen (van Palenstein Helderman-Susan &
Bekedam, 2000; Bekedam & van Palenstein Helderman-Susan, 2006) is
weliswaar een verbetering ten opzichte van de situatie van voor 2000, maar is
ook in de optiek van een aantal buitenlandse artsen nog steeds niet toereikend.
Ook in de internationale literatuur wordt veelvuldig (Hall, Keely, Dojeiji,
Byszewski & Marks, 2004; Kramer, 2006; Spike, 2006) gesignaleerd dat het
beheersingsniveau van de taal in het nieuwe land van vestiging hoog dient te
zijn. Naast een kwalitatief goed taalbeheersingsniveau wordt ook steeds vaker
expliciet melding gemaakt van de noodzaak van een goede beheersing van
communicatievaardigheden en kennisneming van de culturele achtergrond en
gebruiken in het land van vestiging (UMC-Utrecht krant, 2006).

6.9 Conclusies

Ondanks de geringe respons kan onzes inziens de conclusie getrokken worden
dat buitenlandse artsen er goed in slagen om in Nederland werk als arts te
vinden. De gegevens die na datatriangulatie gevonden werden, bevestigen die
conclusie. De toetreding van buitenlandse artsen tot de arbeidsmarkt wijkt niet
af van die van autochtone artsen. De arbeidsparticipatie van buitenlandse artsen
toont aan dat de inspanningen van zowel de artsen als ook van de
opleidingsinstituten niet tevergeefs zijn geweest. De uitkomsten van de studies
van Regioplan Beleidsonderzoek (Klaver e.a., 2003; Desain e.a., 2006) blijken
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op grond van de door ons gevonden resultaten in ieder geval niet houdbaar voor
buitenlandse artsen.
In Nederland is niet gekozen voor een constructie waarbij buitenlandse artsen
aanvullende medische scholing ontvangen aan één specifieke faculteit, zoals bijv.
in Denemarken, Noorwegen en Zweden (zie hoofdstuk 7) wel het geval is.
Buitenlandse artsen zijn voor aanvullende medische scholing aangewezen op
reguliere programma’s. Dit betekent dat zij in een bepaalde co-schapgroep altijd
de enige buitenlandse arts zijn. Doordat zij qua taalbeheersing dikwijls minder
goed onderlegd zijn, kan dit tijdens het in groepen afleggen van visites of in
andere vormen van groepsonderwijs leiden tot ongemakkelijke situaties en zelfs
gezichtsverlies voor een buitenlandse arts. Het ligt niet in de lijn van de
verwachting dat de inpassing van buitenlandse artsen in het bestaande
geneeskunde curriculum in de nabije toekomst zal wijzigen. Daar komt bij dat
het studierendement van buitenlandse artsen die via CIBA zijn ingestroomd zijn
in de periode 1996-2006 relatief hoog (75%) is.
Om de in- en aanpassing van buitenlandse artsen in Nederland verder te
vergemakkelijken moet onverminderd nadruk op basisvaardigheden zoals
beheersing van de Nederlandse taal, medisch Nederlands en communicatie
vaardigheden worden gelegd. De nieuwe VWS-assessment procedure
(Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, 2006), die is
ingegaan in december 2005, lijkt hier aan tegemoet te komen.
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7 Non-EEA-doctors in EEA-countries: doctors or cleaners?

Paul G.P. Herfs, Louis Kater and Jeen R.E. Haalboom
Published by: Medical Teacher (May 2007)

7.1 Abstract

Objective To examine how 10 EEA-countries (abbreviation: European Economic
Area) deal with non-EEA doctors in the period until 2005. Both country and
university policies towards non-EEA doctors have been examined.

Design Qualitative study based on two structured questionnaires. One was used
for staff members of Departments of Health and the other for staff members of
Medical Faculties.

Participants Staff members from Departments of Health from Mid- and
Northern European countries and from the Medical University of Vienna
(Austria), University of Ghent (Belgium), University of Copenhagen (Denmark),
University of Lille 2 (France), University of Leipzig (Germany), University of Oslo
(Norway), Karolinska Institute Stockholm (Sweden), University of London
(United Kingdom), University Complutense of Madrid (Spain) and Utrecht
University (the Netherlands).

Results There is no EEA-directive concerning non-EEA doctors. Each EEA-
country, therefore, has devised its own policy towards non-EEA doctors. In order
to enable non-EEA-doctors to obtain a full license, thereby preventing them from
ending up as unskilled labourers, the Departments of Health in the Nordic
countries and the UK have developed a fast track for non-EEA doctors. In
Austria, Belgium and the Netherlands, non-EEA doctors are more dependent on
programmes offered by medical faculties. Germany holds a position in between.
As a rule the programmes for non-EEA doctors in Belgium, Germany and the
Netherlands are two to three times (18-36 months) longer than in the Nordic
countries (12-18 months). In most countries financial aid is not available.

Conclusions  As the influx of non-EEA doctors is increasing, harmonisation
within the EEA is strongly advisable. As long as there is no EEA-directive for non-
EEA doctors, the assessment procedures (diploma evaluation and medical
knowledge tests, language requirements, length of additional programmes, etc.)
need to be co-ordinated.
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7.2 Introduction

The process for integrating non-EEA doctors (European Economic Area82)
requires standardisation due to their increasing numbers: Is their education of
an equal standard to that of EEA doctors? Is their working experience valid? Is
their knowledge of the (new) language sufficient? The migrating doctors may
enter EEA-countries either as refugees or to be with their spouses. Because of
this background most of the third country doctors (TCDs) have permanent
residency in their host country. Unlike other EEA-countries, only in the UK is the
medical health care system dependent on migrating TCDs (Herfs et al, 2009). 
In the 10 EEA-countries involved there is an avarage of 327 medical doctors per
100.000 inhabitants, except for in the UK (see table 7.1).

Table 7.1: Number of medical doctors per 100,000 inhabitants in 10 EEA-countries83

Country Total number
of medical
doctors

Number of medical
doctors per 100,000

inhabitants
Austria 26,286 324
Belgium 42,978 418
Denmark 19,600 366
Germany 297,893 361
France 196,000 329
Netherlands 52,602 329
Norway 15,978 355
Spain 130,300 319
Sweden 26,979 304
United Kingdom 95,395 230

In the UK there are only 230 medical doctors available per 100.000 inhabitants.
Thus the UK trains fewer medical doctors than the country needs. Therefore,
TCDs’ reasons for migrating to the UK are not exactly comparable to those of
TCDs migrating to other EEA-countries.
Not every foreign doctor will eventually find a job in the same profession in a
new country. In every European country examples are known of foreign doctors
even working as unskilled labourers such as cleaners, albeit in health care
institutions! In this study we are concentrating on TCDs who obtained their
diplomas outside the European Economic Area. Doctors trained within EEA-
countries and holding EEA-passports are allowed to work in other EEA-countries;
a special European Council directive (Directive 2005/36/EC of the European
Parliament) has provided for this. There is no such EEA-directive for TCDs. As a
consequence every EEA-country has its own procedure for foreign doctors who
apply for permission to work there. For TCDs it is very difficult to understand
why in one country admittance is easy, while in another it could take a long

                    

82 The European Economic Area consists of 27 EU-countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway. Switzerland
has a status comparable to an EEA-country.
83 According to the World Health Organisation (http://wwwwho.int/globalatlas/dataquery/home.asp) and De
Grote Bos-atlas (Wolters-Noordhoff; 2001).
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process of renewed medical and language study. Moreover, even within one
country policies between universities may differ. These differences could well
influence the choice of the country and the university the TCDs apply to. In
2005, in order to obtain more information about the admittance procedures, we
performed a limited, comparative study of the policies and practices of 10
European countries towards TCDs (Herfs, 2009). A strong need was felt to
disseminate the outcome of this study, as it could have a great social impact on
EEA-countries.

7.3 Methods

The national policies concerning unrecognised medical degree holders were
investigated together with the policies and practices of several non-randomly
chosen universities with medical schools in 10 EEA countries (see table 7.2). For
this research we selected 11 (old) EEA countries that had much experience with
the immigration of non-Europeans. This selection was based on the data for
global refugee trends of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR, 2005) and the Eurostat sources on migration in EU-countries.
Our starting point in each country was a university that co-operates within the
“Utrecht Network”, an international framework for student exchange. All
universities we approached were willing to co-operate except for the University
of Bologna in Italy. In some countries it appeared that the university co-
operating within the Utrecht Network had no experience with TCDs. In those
situations, we were referred and introduced to a university in the same country
that had ample experience with TCDs.
Two questionnaires were used. The first questionnaire was about the country
policy and contained questions about the following; central registration,
availability of information on recognition procedures, responsibilities for a
centralised or decentralised procedure, numbers of applicants, assessment on
the basis of a medical test and/or on the basis of diploma evaluation, work
experience and assessment, the qualifications of those assessing the TCDs, the
policy in case of non-recognition and the availability of special programmes at
medical schools for TCDs. Sources were staff members of the Departments of
Health of the countries involved.
The second questionnaire concerned university policy and contained questions
about recognition and admission, length of programmes or recognition
procedures, (non) co-operation of medical faculties, sufficient mastery of the
language, support and opportunities on the labour market after qualifiying as
doctors. Sources were staff members from the medical faculties.

7.4 Results

7.4.1 Results on country policies and practices

In table 7.2 the results are presented.
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In all countries involved in this research a specific assessment procedure exists
for medical degree holders. In most countries assessment takes place on the
basis of a medical knowledge test, in some countries preceded by diploma
evaluation. In the Nordic countries and the United Kingdom the procedures are
co-ordinated by the Departments of Health. Systems are developed in which a
TCD can prove he has the required level of medical knowledge. Mastery of the
language of the country is tested, either by means of a language test or by
presenting all medical examinations in the language of that country. When a
candidate fails to pass the tests, which, in the Nordic countries, are extended in
some cases by a fixed-term probationary period, the procedure is terminated.
After a failure to complete the assessment procedure, admission to a medical
school as a ‘regular’ medical student almost never occurs in Denmark, Norway,
Sweden and the United Kingdom. The majority of TCDs in these countries follow
procedures organised by the respective Departments of Health. Since the initial
route in the Nordic countries and the UK is highly efficient, there is no great
demand for a second route through the universities.

In Austria, Belgium and the Netherlands the role of the Departments of Health is
less clear. Universities in those countries offer a second route to TCDs in case of
non-recognition of the foreign medical degrees.
In order to be admitted to Austria the TCD should have studied medicine for at
least five years. In Belgium and the Netherlands rules are less rigid; every
university has its own procedure. In France and the Netherlands new
assessment procedures were introduced in 2005. Under these new procedures,
the Departments of Health not the universities have the major responsibility in
assessing foreign medical degrees. Work experience as a medical doctor in the
country of origin does not play a significant part in the assessment procedures in
the countries that participated in this research. In France, Sweden and the
United Kingdom, however, there are even separate recognition routes for
specialists. France has even developed a list with a quota of certain desired
specialists. When, for instance, 15 internists are needed, then only 15 internists
can apply and they must then pass an examination.

In the Nordic countries the programmes are organised by the respective
Departments of Health. For the content of the programmes they rely on the
professors in medical schools (University of Copenhagen, University of Oslo and
the Karolinska Institute in Stockholm). In the United Kingdom a special
programme has been set up for Refugee and Overseas Qualified Doctors at the
Queen Mary University in London. This programme consists of a doctors’ study
club, structured PLAB-courses (Professional and Linguistic Assessment Board-
exam), clinical experience and career advice services.

In Belgium, France, Germany and the Netherlands the TCDs will be enrolled in a
higher year of the regular programmes at one of the medical schools. After
graduation in one of these four countries a TCD will receive a ‘new’ medical
degree from the respective EEA-country school. In the other countries the
foreign medical degrees of the TCDs eventually are recognised. In Austria each
medical university is autonomous in determining the additional medical
programme for a TCD. Under the Austrian Universities Act every university in
that country has to offer a recognition procedure to holders of foreign
credentials (National Council of the Republic of Austria, 2002).
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7.4.2 Results on university policies and practices

In table 7.3 the results are presented.
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In Nordic countries and the UK there is just one route stipulated for migrating
TCDs who have obtained permanent residency.  Programmes for TCDs in the
Nordic countries are only offered by a limited number of universities/medical
schools, on special request by their respective Departments of Health.
In Denmark, Norway, Sweden and Germany relatively large groups of applicants
end up with recognition of their foreign medical degrees. In the Province of
North Rhine-Westphalia (Germany) between 2000 and 2003 1,471 TCDs were
recognised. Sweden recognized around 700 TCDs in the same period. Norway
recognized 538 TCDs in 2003 and 2004. Exact figures for Denmark are not
available. In the UK 9.336 TCDs were registered with the General Medical
Council in 2003. This was the last year in which doctors from countries of the
Commonwealth could obtain full registration without entrance examinations.
Experience shows that relatively short additional programmes can result in
recognition of foreign medical qualifications. This explains the fact that in the
Nordic countries and the United Kingdom the second route to gain recognition -
enrolment as a regular student in medical schools - has not really been
developed. In building jargon the medical faculties in the Nordic countries are
subcontractors, while the Departments of Health are the contractors. In
Germany both routes are available.
In Germany and the United Kingdom the Department of Health and the General
Medical Council respectively have both developed procedures to assess the
medical qualifications of TCDs. If, in Germany, the outcome of direct assessment
is negative, TCDs are allowed to request admission to a medical school. The
Medical Faculty of the University of Leipzig admits approximately 30 TCDs per
year, as they can only accept 8% of foreign students in the total number of 340
medical students enrolled at the medical faculty per year. In the United
Kingdom, after a negative outcome in the assessment procedure, TCDs can
apply to one of the medical schools, but hardly ever do so in view of the costs.
One year of enrolment at a medical school might cost an overseas student
25,000 British pounds (nearly 38,000 euros). Some years ago the Queen Mary
University of London started a so-called Refugee and Overseas Qualified Doctors’
Programme, in which TCDs were prepared for the PLAB-exams. 
In Austria, Belgium, France and the Netherlands medical schools offer additional
medical programmes to TCDs after initial negative assessments. Apparently the
routes through the Departments of Health in those countries are not as effective
as in the Nordic countries and the UK. In fact, the route through the medical
schools is the most significant one there. In building jargon, the universities in
Austria, Belgium, France and the Netherlands86 act as contractors and there are
no subcontractors. Before the introduction of the new assessment procedure,
the Medical Faculty of the University of Lille 2 received 50 applications on a
yearly basis, of which 10 were admitted, following a selection procedure. The
Medical University of Vienna receives nearly 50 requests per year. In the last two
years the Flemish Interuniversity Council has admitted 70 TCDs to their
procedure. Up until 2005 the 8 Dutch medical faculties used to admit about 110
TCDs per year.

                    

86 In France and the Netherlands new central assessments procedures were introduced by the Departments of
Health only in 2005 (the universities now are subcontractors, while the Departments of Health are contractors).
Therefore no results of these procedures can yet be reported.



114

Admission options

In the Nordic countries and the United Kingdom universities hardly ever admit
TCDs with the exception of the University of London. In Austria the Medical
University in Vienna starts recognition procedures for all TCDs who have
permanent residency in Austria and request recognition. If the outcome of the
assessment, based on transcript comparison, shows deficiencies or a level
equalling less than five years of medical study, the candidate will not be
admitted in Austria.
In Belgium the Flemish universities87 with medical schools start an admissions
procedure for those TCDs whose recognition requests to the Department of
Health ended in rejections. Most of the applicants have permanent residency in
Belgium. Once an applicant has successfully completed a standard assessment
procedure (medical knowledge test and interview) organised by the Flemish
Interuniversity Council, he is free to start at any medical school in Flanders.
The board of the medical school decides the duration and content of the
programme to be completed.
In Spain, after non-recognition of a medical degree, a TCD may apply for partial
recognition at a medical school. After sitting an examination, a TCD can proceed
with a programme that is based on the outcome of that examination.
In Germany, after non-recognition by the Department of Health, the Medical
School of the University of Leipzig allows TCDs to apply for admission. The
request is re-evaluated and only excellent students are admitted. In the
Netherlands medical schools co-operate over the admission and dispersal of
TCDs throughout the 8 universities with medical schools. The programmes the
TCDs have to follow, however, may vary from university to university.

Sufficient mastery of the language

In every country sufficient mastery of the language of the country is a major
requirement. In Denmark, France and Spain mastery of the language is an
implicit demand (no specific language test involved). For instance, examinations
on medical knowledge in the Danish procedure of recognition cannot be passed
successfully without sufficient mastery of the Danish language. This also holds
true for the procedures in France and Spain. In all other countries proof of
mastery of the language is an explicit demand; failing the language exam results
in the refusal of admittance to the medical course of study. In every country
admittance to the medical study cannot be granted if that requirement is not
fulfilled. Medical language programmes for TCDs have only been developed in
the Netherlands, Norway and Sweden. 

Length of programmes or recognition procedures

The Danish procedure (Danish National Board of Health; 2001) leading to

                    

87 There are no facts known about procedures at universities in the French speaking part of Belgium.
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permanent authorisation consists of two different probationary periods in a
Danish clinical hospital, each lasting for at least three months, a verbal test of
general medical knowledge and three medical examinations (in social medicine,
Danish legislation about the practice of medicine and legislation about the
prescription of pharmaceuticals). The examinations are all set in Danish. In
Denmark and Norway the whole procedure can be completed within one year. In
Sweden the TCD-programme takes a year and a half. In the United Kingdom the
average time needed to pass for the PLAB 1 and 2 exams is about 18 months
(Butler et al, 2005).
In Austria the length of the programme at the Medical University of Vienna is at
least one year (four exams taking each about three months). In Belgium the
minimum programme will last for two years. In the Netherlands the length of
programmes (under the old procedure) depended on the medical school the TCD
was appointed to. The shortest programme took 18 months, the longest more
than 3 years. In France (under the old procedure) the programme at the Medical
Faculty at Lille University took two full years.
Only in Belgium and the Netherlands do medical schools co-operate on the
subject of policies towards TCDs. In the Nordic countries and the UK there is
hardly any university involvement in the procedures.

Support for third country doctors

Most of our sources are not aware of any organisations in their country that
could help TCDs financially in finding their way to the recognition procedure
organised by the Department of Health or the route through medical school.
Most countries do have a welfare system that provides refugees with a social
security benefit.
In the UK the Refugee Doctor Programme at Queen Mary University of London
helps TCDs find financial assistance for the PLAB-exams. In Germany the Otto
Benecke Stiftung helps TCDs seeking to become medical doctors in Germany. In
the Netherlands a non-governmental organisation called the University Asylum
Fund (UAF) supports refugees and asylum seekers wishing to enter university
and/or the labour market, giving study and career advice, financial support, etc.
In the other countries these organisations seem to be absent or at least to be
quite hard to find.

Finding work as a medical doctor

Most sources stated that TCDs will have the same chances as indiginous doctors
of finding work practising medicine after successfully graduating in their new
countries. Some experiences, however, challenge these impressions.
In the United Kingdom studies showed that equal opportunities for ethnic
minority health workers were jeopardised simply by having the wrong name and
skin colour (Esmail et al,1997 and Cooke et al, 2003). In Denmark it was shown
that TCDs and dentists who had been through the Danish system for recognition
experienced severe problems in finding work (Sjouwerman, 2002). In the
Netherlands TCDs who obtained a Dutch medical degree succeeded quite easily
in finding work as doctors. A study showed that four months after completing
the medical study more than 90% had a medical appointment (Herfs, et al,
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2001). The specialisation options of TCDs are quite diverse and are often
associated with the profession in their home country.

7.5 Discussion and practice points

At the start of this investigation it proved to be difficult to trace the correct
people, who were best informed about country and university policies concerning
TCDs in the countries involved. The sources at Departments of Health and
universities/medical faculties were all very eager to learn about the policies
towards TCDs in other EEA-countries. It became obvious that there was no co-
operation whatsoever between countries on this specific subject. Only in Belgium
(Flanders) and in the Netherlands is there co-operation between medical schools
regarding TCDs. All countries and/or universities are re-inventing the wheel of
assessment and recognition of third country medical degrees, admission of
TCDs, and the development of additional programmes for TCDs. The premise of
every person involved in this study, however, was quite similar; they all felt a
major responsibility for the quality of the TCDs to be accepted in their society. In
view of the large influx of TCDs from outside Europe, the procedures for
acceptance and/or training for generally accepted degrees need to be co-
ordinated. Until now, there has been no all-European approach. This means that
there are significant differences between countries. In January 2007 the EEA
expanded again. It would be useful to extend this enquiry to all EEA-countries.
This study could be a first step towards a better understanding of all the
systems already in place in EEA-countries to assess and additionally train TCDs
in order to include them in our society as doctors, not as cleaners. EEA-countries
should not waste or flush away medical talents.

Practice points:

• There needs to be an EEA-directive concerning doctors with non-EEA-
diplomas.

• Standardisation of procedures to deal with third country doctors within
EEA-countries is strongly advisable. Until now it is unclear if a TCD who is
authorised to work in a certain EEA-country can migrate to another EEA-
country and work there under the same conditions as an EEA-doctor.

• Assessment procedures and additional programmes for non-EEA-doctors,
who want to work as doctors in EEA-countries, differ greatly.

• Mastering the language at the highest possible level is the third country
doctors’ key to success in their new (EEA-)countries.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
We acknowledge the language support of Annelies Kruijshoop, Department of Student
Affairs at the University Medical Centre Utrecht and of Heulwen Trienekens-Richards,
English teacher at the International School Hilversum.
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8 Het zelfoordeel van CIBA-artsen over hun VWS-assessment-
competenties bij de start van de opleiding geneeskunde in
Nederland

Paul G.P. Herfs, Louis Kater and Jeen R.E. Haalboom
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (september
2007)

8.1 Samenvatting

Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) is voor alle buitenlandse artsen met een buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) behaald diploma, en die in Nederland werkzaam
willen zijn als arts, een assessment-procedure ontwikkeld.  Deze procedure is
per 1 december 2005 ingevoerd en beoogt de kwaliteit van de instroom,
gemeten naar Nederlandse maatstaven, te verbeteren. Het assessment  bestaat
uit twee aspecten: toetsing van algemene kennis en vaardigheden (o.a.
Nederlandse taal- en communicatievaardigheid, Engelse leesvaardigheid, kennis
van de ICT, kennis van de Nederlandse gezondheidszorg) en toetsing van
medische en klinische kennis en vaardigheden. Er zijn vijf mogelijke uitkomsten:
kennis is gelijkwaardig, noodzaak van aanvullend programma van 1, 2 of  3 jaar
of van volledige opleiding.
Onderzocht is hoe de buitenlandse artsen, die in de twee jaren voorafgaand aan
de invoering van de assessment-procedure via de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA)-procedure  zijn ingestroomd, zelf hun competenties
bij de aanvang van hun aanvullende opleiding geneeskunde beoordelen. In
totaal werden 157 buitenlandse artsen aangeschreven waarvan 106 (68%)
respondeerden. In het algemeen zijn zij van mening dat het niveau van hun
algemene en medische kennis- en vaardigheden redelijk aansluit bij de eisen die
vanuit de Nederlandse gezondheidszorg gesteld worden. Dit komt echter niet
overeen met de indrukken van opleiders. Zij geven aan dat het grootste
probleem de beheersing van de Nederlandse taal is. Verbetering daarvan tijdens
de opleiding geneeskunde en zelfs daarna is in hun optiek noodzakelijk.

8.2 Inleiding en vraagstelling

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met de medische faculteiten een
assessment-procedure voor buitenlandse artsen ontwikkeld, die op 1 december
2005 in werking is getreden. Vóór die tijd betekende een afwijzende ministeriële
beschikking het einde van de bemoeienis van het ministerie van VWS met de
buitenlandse arts, die om een bewijs van vakbekwaamheid verzocht had (Herfs,
1996; Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, 2003; Splinter
et al, 2003; Arkel et al, 2003).  In feite namen de medische faculteiten de
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verantwoordelijkheid voor deze afgewezen buitenlandse artsen van het
ministerie over. Dit had tot gevolg dat de inpassing van buitenlandse artsen in
bestaande onderwijsprogramma’s van de acht medische faculteiten niet uniform
geregeld was. Iedere faculteit had zijn eigen instroomprogramma. In sommige
faculteiten werd ingepast zonder betrouwbare gegevens over de kennis en
kunde van de betrokken artsen; de betreffende examencommissies namen dan
vaak ‘het zekere voor het onzekere’. In andere faculteiten werd de zogenaamde
Maastrichtse voortgangstoets of een vergelijkbare toets afgenomen. De nieuwe
assessment-procedure heeft aan deze praktijk een einde gemaakt.
In 2002 besloot het ministerie van VWS88 tot “facilitering van medische
faculteiten bij het organiseren van aanvullende scholing voor buitenlandse artsen
in het kader van het plan van aanpak capaciteit medische beroepsbeoefenaren.”
Een commissie 3  ontwikkelde een nieuwe stroomlijn voor buitenlandse artsen,
die door het ministerie van VWS werd overgenomen. Aan de totstandkoming van
dit in 2003 verschenen rapport ging in 2002 een ronde tafel conferentie vooraf, 
waar alle medische faculteiten vertegenwoordigd waren en de problemen met
buitenlandse artsen werden geïnventariseerd. Eind 2005 leidde dit tot een
uitvoerbaar en gestroomlijnd programma en een plan van aanpak voor alle
buitenlandse artsen met diploma en nationaliteit van buiten de EER die in de
Nederlandse gezondheidszorg werkzaam willen zijn (ministerie van VWS, 2005).
De nieuwe assessment-procedure is weergegeven in het Stroomschema
buitenlandse artsen (figuur 8.1) met de belangrijkste actoren: ministerie van
VWS, Centraal Informatiepunt Beroepen in de Gezondheidszorg (CIBG) en de
onderwijsinstellingen. Het schema biedt inzicht in de verschillende stappen die
buitenlandse artsen moeten doorlopen.

                    

88 Als gevolg van de motie Hermann (Groen Links) aangenomen d.d. 6 dec. 2001 in de Tweede Kamer.



120

C
E

N
TR

A
LE O

R
G

A
N

IS
A

TIE
 gevorm

d door V
W

S
, C

IB
G

 (units V
erw

ijspunt en
V

akbekw
aam

heid), C
B

G
V

 en O
N

D
E

R
W

IJS
IN

S
TEL

LIN
G

E
N

O
pleiding

V
oldoet niet aan de

voorw
aarden B

IG
registratie of
assessm

ent

B
asistoetsen

o N
ederlandse taal- en

com
m

unicatievaardigheden
o E

ngelse leesvaardigheid
o IC

T-vaardigheid
o G

ezondheidszorg in
N

ederland

B
eëindiging door

kandidaat

S
T

A
P

 II B

(p
ré-)klinische
kennis en

vaardigheid
o  kennis

o vaardigheid
o beoordeling professioneel

gedrag
o gesprek m

ede n.a.v. van
het portfolio en E

V
C

's

S
TA

P
 III

Advies
voor vereiste aanvullende
opleidingsduur, -profiel,

 of rechtstreeks BIG-registratie

Opleiding

Deelname  aan onderwijs volgens advies en vervolg
toetsing van professioneel gedrag

S
tap IV

Opname in BIG-register

B
eëindiging door

kandidaat of na
bindend advies

onderw
ijsinstelling

B
eëindiging door

kandidaat

B
IG

A
nder traject

A
nder traject

A
nder traject

A
nder traject

V
   W

   S
O

 C
 W

V
 W

 S

 Proces B
IG

 registratie B
uitenslands G

ediplom
eerden G

ezondheidszorg van buiten de E
ER

S
TA

P
 II A

S
T

A
P

 I

A
fw

ijzing door
beslissing m

inister
V

W
S

S
TA

P
 II C

P
ortfolio opbo

uw
 door kandidaat (m

.b
.v. d

e N
uffic)

Programma van
inburgering

o  verkrijgen van informatie
o NT 2

o start opbouw portfolio

M
in

Just.

D
ossiervorm

ing (d
oor V

W
S

/C
IB

G
 b

ew
aakt doo

r case m
anager)

R
echtstreeks

geclausuleer-
de B

IG
-

registratie
d.t.v. C

B
G

V

Intake C
IB

G
 o aanm

elding
o start dossiervorm

ing
o check op voorw

aarden (N
T

II program
m

a 2 en niveau,
diplom

a's, etc.)
o verificatie diplom

a’s door
de N

uffic

Fig
u
u
r 8

.1
: S

tro
o
m

sch
em

a b
u
iten

lan
d
se artsen

b
ro

n
: m

in
isterie van

 V
W

S
)



121

De nieuwe assessment-procedure wijkt in hoge mate af van de werkwijze die
vanaf de instelling van de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA) in
1996 gebruikelijk was. Ook de nagenoeg gelijkwaardig beoordeelde buitenlandse
artsen worden nu verplicht deel te nemen aan de nieuwe procedure, terwijl
voorheen alleen de als niet gelijkwaardig beoordeelden door CIBA werden
geplaatst. Dit betekent een verbreding van de doelgroep, waarmee tegemoet
gekomen is aan de ernstige bezwaren die kleven aan het supervisietraject voor
nagenoeg gelijkwaardige buitenlandse artsen (Merkelbach, 1999).

De doelstellingen van de assessment procedure zijn de volgende:
• Verbeterde instroom van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren van buiten

de EER naar Nederlandse maatstaven in de Nederlandse gezondheidszorg.
• Rechtsgelijkheid voor de aanvragers.
• Eenvoudigere, snellere en transparantere procedure.
• Gericht advies voor aanvullende scholing op basis van toetsen.
• Vermindering van de administratieve lasten.
• Betere resultaten.

De nieuwe assessment-procedure heeft als kenmerken standaardisatie (alle
kandidaten van buiten de EER worden gelijk behandeld) en tempo (de procedure
voor erkenning kan binnen een half jaar worden afgerond) en bestaat uit een
algemene en medische kennis- en vaardighedentoets. De procedure is
gebaseerd op de in het rapport van de commissie Splinter gedane
aanbevelingen.
In een recente studie van Tromp et al. (2007) is geconstateerd dat buitenlandse
artsen die onder het oude CIBA-regime instroomden in de opleiding
geneeskunde tekortkomingen vertonen. Tromp et al. benadrukken dat deze
buitenlandse artsen zowel tekort schieten in de beheersing van de Nederlandse
taal als in professioneel gedrag (communicatie met patiënten, samenwerking
met verplegend personeel en collegae, de mate van openstaan voor kritiek, de
mate waarin men zijn beperkingen kent, enz.).
 De door opleiders gesignaleerde tekortkomingen zijn ‘vertaald’ in concrete
deeltoetsen van de assessment-procedure. Het algemene deel bestaat uit
deeltoetsen Nederlandse taal- en communicatievaardigheid, ICT-vaardigheden,
Engelse leesvaardigheid en kennis van de gezondheidszorg in Nederland. Het
medische deel omvat deeltoetsen over kennis van de basisvakken, kennis van de
klinische vakken en klinische vaardigheid (stationstoets). Op vrijwillige basis kan
een deelnemer een portfolio opstellen.
De beoordeling van de toetsen kan (op basis van eventueel geconstateerde
deficiënties) tot een van de volgende uitkomsten leiden:

• De kandidaat hoeft geen aanvullend medisch onderwijs te volgen, maar
moet voor de beoordeling van professioneel gedrag een stage van 12
weken volgen.

• De kandidaat moet ½ jaar (30 ECTS) aanvullend medisch onderwijs
volgen.

• De kandidaat moet 1 jaar (60 ECTS) aanvullend medisch onderwijs
volgen.

• De kandidaat moet 2 jaar (120 ECTS) aanvullend medisch onderwijs
volgen.

• De kandidaat moet 3 jaar (180 ECTS) aanvullend medisch onderwijs
volgen.
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• Er wordt geen vrijstelling van medisch onderwijs verleend; de volledige
studie geneeskunde moet worden doorlopen.

In de nieuwe assessment-procedure worden alle buitenlandse artsen
voorafgaand aan de toelating tot een opleiding geneeskunde op kennis en kunde
getoetst. Iedere buitenlandse arts doorloopt dezelfde procedure, waarbij de duur
van de eventuele aanvullende programma’s, of de uitsluiting daarvan,
afhankelijk is van de geleverde prestaties. De examencommissies van de acht
medische faculteiten conformeren zich aan het oordeel van de commissie die
belast is met de uitvoering van de assessment- procedure en waarin alle
faculteiten zijn vertegenwoordigd. Onder het nieuwe regime maakt het niet meer
uit aan welke medische faculteit een buitenlandse arts wordt toegewezen.
Met de nieuwe assessment-procedure lijkt een belangrijke stap gezet te zijn in
de richting van professionalisering van het beoordelen van de vakbekwaamheid
van buitenlandse artsen.
Bij de totstandkoming van de nieuwe procedure hebben buitenlandse artsen
geen inbreng van betekenis gehad. Het is niet bekend hoe de buitenlandse
artsen die nog net vóór de inwerkingtreding van de nieuwe assessment-
procedure gestart waren met hun aanvullende medische opleiding, zelf hun
getoetste  kwaliteiten beoordeeld zouden hebben, indien zij onder de werking
van de nieuwe procedure zouden zijn gevallen. In dit onderzoek is geprobeerd
op deze vraag een antwoord te krijgen. Om de respondenten zo betrouwbaar
mogelijk te laten antwoorden is van te voren gewezen op de anonimiteit en het
ontbreken van persoonlijke gevolgen. De vraagstelling van deze studie is te
onderzoeken hoe instromende buitenlandse artsen oordelen over hun algemene
en medische competenties en of deze oordelen sporen met die van de opleiders.

8.3 Methode

In september 2004 en 2005 zijn de laatste twee cohorten van in totaal 157
buitenlandse artsen via de oude CIBA-regeling ingestroomd en aan een van de
acht medische faculteiten in Nederland toegewezen. Toelating vond plaats nadat
tenminste gecontroleerd was of de buitenlandse arts geslaagd was voor het
examen Nederlands als tweede taal (Nt2), beschikte over een artsdiploma
behaald buiten de EER en een permanente verblijfsvergunning in Nederland had.
Via tussenkomst van de CIBA (namen en adresgegevens) zijn deze voltallige
cohorten in maart 2006 benaderd. 
Naast de vragenlijst kregen deze ingestroomde buitenlandse artsen ook
achtergrondinformatie over de nieuwe assessment-procedure. De vragenlijst (zie
bijlage 10) bevatte acht vijf-puntsvragen over de competenties
(basisvaardigheden en medische kennis- en vaardigheden) bij de start van de
opleiding geneeskunde en één open vraag. Deze vragenlijst is van tevoren door
buitenlandse artsen die niet in dit onderzoek betrokken zijn getest op
duidelijkheid. De waarde 1 staat voor ‘sloot geheel niet aan’; de waarde 5 voor
‘sloot goed aan’. De waardes 2, 3 en 4 zijn tussenwaarden. Waarde 3 is neutraal
geformuleerd en staat voor ‘sloot niet goed, maar ook niet slecht aan’. Verder
bevatte de vragenlijst één open vraag die gericht was op een (of meer)
tekortkoming(en) waar de buitenlandse arts bij de start van de opleiding
geneeskunde de meeste hinder van ondervonden had. Bij de statistische
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berekeningen is gebruik gemaakt van SPSS (Nie et al., 1975).
Op grond van de ervaringen van de acht faculteiten met de inpassing van
buitenlandse artsen in voorgaande jaren was de verwachting dat er op de
onderzochte variabelen geen significante verschillen gevonden zouden worden
tussen studenten van de acht  medische faculteiten.

8.4 Resultaten

8.4.1 De respons

Van de 157 verzonden vragenlijsten zijn er 106 teruggestuurd; een respons van
68%. In tabel 8.1 is de respons per universiteit weergegeven.

Tabel 8.1: Respons per universiteit

Universiteit Respons
     N

Respons
%

Universiteit van Amsterdam 13 59
Vrije Universiteit 13 65
Rijksuniversiteit Groningen 9 53
Universiteit Leiden 10 59
Universiteit Maastricht 10 67
Radboud Universiteit Nijmegen 17 81
Erasmus Universiteit Rotterdam 13 72
Universiteit Utrecht 20 74
Totaal 105 67
Missing 1 1
Totaal 106 68

8.4.2 Bespreking van de resultaten op de gesloten vragen

Tabel 8.2 is een staafdiagram waarin gemiddelde scores uitgesplitst naar
universiteit per variabele zijn weergegeven.
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Tabel 8.2: Staafdiagram van gemiddelde scores per universiteit per variabele

Universiteit
van

Amsterdam

Vrije
Universiteit

Rijks
universiteit
Groningen

Universiteit
Leiden

Universiteit
Maastricht

Radboud
Universiteit
Nijmegen

Erasmus
Universiteit
Rotterdam

Universiteit
Utrecht

Universiteit

Nederlandse taal- en communicatievaardigheid

Engelse leesvaardigheid

Kennis van ICT

Kennis van de Nederlandse gezondheidszorg

Medische kennis op het niveau van het Nederlandse artsexamen

Klinische kenis op het niveau van het Nederlandse artsexamen

Klinische vaardigheid op het niveau van het Nederlandse artsexamen

Overige eerder verworven competenties

Tabel 8.3 toont de gemiddelde scores, weergegeven per universiteit en per
variabele, van de buitenlandse artsen die ingestroomd zijn aan de acht medische
faculteiten. Er zijn geen significante verschillen gevonden. Wel zijn enkele
opmerkingen te maken: op de variabele Nederlandse taal- en communicatie-
vaardigheid scoren studenten van de Universiteit Maastricht een vol punt lager
(3,40) dan die van de Universiteit Utrecht (4,40). Op de variabele Engelse
leesvaardigheid scoren studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen lager
(3,59) dan de studenten van de Universiteit van Amsterdam (4,46). Op de
variabele kennis van ICT scoren de studenten van de Radboud Universiteit
Nijmegen lager dan (3,56) die van de Universiteit Utrecht (4,50).
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Tabel 8.3: Gemiddelde scores per universiteit per variabele

Universiteit Neder
landse
taal- en
commu
nicatie
vaardig

heid

Engelse
leesvaar
digheid

Kennis
van ICT

Kennis
van de
Neder
landse

gezond
heids
zorg

Medische
kennis op
het niveau

van het
Neder
landse
arts

examen

Klinische
kennis op
het niveau

van het
Neder

landse arts
examen

Klinische
vaardigheid

op het
niveau van

het
Nederlandse
artsexamen

Overige
eerder

verworven
competenties

Mean 4,08 4,46 4,33 3,62 4,46 4,08 4,08 4,23Universiteit
van
Amsterdam

SD ,64 ,77 ,77 ,87 ,66 ,76 ,86 ,92

Mean 4,08 3,69 4,08 3,54 4,00 4,23 4,23 4,23Vrije
Universiteit SD ,49 ,94 ,66 1,12 ,70 ,83 ,83 ,43

Mean 4,00 4,33 3,67 3,89 4,33 4,33 4,78 4,63Rijks
universiteit
Groningen

SD 1,0 1,11 ,86 1,0 ,70 ,70 ,44 ,74

Mean 3,70 4,50 4,00 3,20 4,00 4,10 4,00 4,30Universiteit
Leiden SD 1,25 ,85 ,66 1,03 ,94 ,87 1,15 ,67

Mean 3,40 3,70 3,67 3,40 4,60 4,80 4,60 4,10Universiteit
Maastricht SD 1,07 ,82 1,22 1,17 ,51 ,42 ,51 ,56

Mean 4,12 3,59 3,56 3,71 3,76 4,00 4,06 4,29Radboud
Universiteit
Nijmegen

SD ,69 1,0 1,03 ,84 ,90 1,0 ,96 ,68

Mean 4,00 4,31 4,15 4,00 4,42 4,33 4,42 4,38Erasmus
Universiteit
Rotterdam

SD ,57 ,94 ,80 ,91 ,66 ,77 ,66 ,76

Mean 4,40 4,10 4,50 4,00 3,94 3,94 3,94 4,00Universiteit
Utrecht SD ,75 ,96 ,60 ,72 ,63 ,80 ,87 1,12

Mean 4,03 4,06 4,04 3,70 4,15 4,19 4,22 4,24
N 105 105 101 105 102 102 102 104

Totaal

SD ,82 ,96 ,87 ,95 ,76 ,81 ,85 ,79

Tabel 8.4 geeft een overzicht van de gemiddelde scores per variabele over de
totale steekproef.

Tabel 8.4: Gemiddelde scores per variabele over de totale steekproef

Neder
landse
taal- en
commu
nicatie
vaardig

heid

Engelse
leesvaar
digheid

Kennis
van ICT

Kennis
van de
Neder
landse

gezond
heids
zorg

Medische
kennis op
het niveau

van het
Neder

landse arts
examen

Klinische
kennis op
het niveau

van het
Neder

landse arts
examen

Klinische
vaardigheid

op het
niveau van

het
Nederlandse
artsexamen

Overige
eerder

verworven
competenties

N valid 106 106 102 106 103 103 103 105
Missing 0 0 4 0 3 3 3 1
Mean 4,03 4,04 4,03 3,70 4,14 4,17 4,20 4,23
SD ,82 ,98 ,87 ,94 ,76 ,82 ,85 ,80

De gemiddelde scores op de onderdelen van de algemene kennis- en
vaardighedentoets liggen niet significant lager dan de gemiddelde scores op de
medische kennis- en vaardighedentoets. De laagste score betreft de kennis van
de Nederlandse gezondheidszorg.
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In tabel 8.5 zijn de gemiddelde scores per instelling over alle variabelen
aangegeven. Nijmegen scoort het laagste (3,90) en Rotterdam het hoogste
(4,21). De aangetroffen verschillen tussen de gemiddelde scores per instelling
(zie tabel 4) zijn niet significant (ANOVA).

Tabel 8.5: Gemiddelde scores per instelling over alle variabelen

Universiteit Mean N Std. Deviation
Universiteit van Amsterdam 4,18 12 ,40
Vrije Universiteit 4,10 12 ,41
Rijksuniversiteit Groningen 4,18 8 ,61
Universiteit Leiden 3,97 10 ,64
Universiteit Maastricht 4,01 9 ,27
Radboud Universiteit Nijmegen 3,90 16 ,51
Erasmus Universiteit Rotterdam 4,21 12 ,36
Universiteit Utrecht 4,17 18 ,52
Totaal 4,09 97 ,47

8.4.3 Bespreking van de resultaten op de open vraag

De open slotvraag heeft betrekking op de (subjectieve) tekortkoming(en)
waarvan de instromende CIBA-arts op het moment van de start van de opleiding
de meeste hinder had ondervonden. Op deze vraag werd door 78 van de 106
respondenten (74%) geantwoord.
De rubricering van de gesignaleerde tekortkomingen is weergegeven in tabel
8.6.
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Tabel 8.6: Door buitenlandse artsen gesignaleerde tekortkomingen

Tekortkoming N
Nederlandse taalvaardigheid en communicatie 37
Lage waardering van het (basis)artsdiploma 11
Zeer trage toelatingsprocedure VWS en CIBA 10
Lange duur van het aanvullend opleidingstraject 9
Negatieve benadering CIBA-artsen 8
Gebrek aan begeleiding aan de universiteit 8
Ontbrekende kennis van de gezondheidszorg 6
Samenwerking met arts-assistenten 6
Geen waardering van het buitenlands
specialisme 5
Weinig patiëntencontacten tijdens aanvullende
opleiding 5
Geen mogelijkheid om kennis te maken met 
werken in de gezondheidszorg vóór start van de
opleiding 5
Beperkte kennis van de Engelse taal 5
Ontbreken van ICT-kennis 4
Combineren van een opleiding met een gezin 4
Ontbreken van schakelonderwijs 4
Ontbreken van een valide kennis- of
assesssment-toets 3
Geen kennis van het Limburgs dialect 3
Cursus Nederlands van ontoereikend niveau 2
Financiële problemen 2
Verzorgen van een presentatie 2
Zeer trage asielprocedure 2

8.5 Discussie en conclusies

De onderzoeksgroep bestond uit de buitenlandse artsen die in 2004 en 2005 via
de CIBA-regeling aan een van de acht medische faculteiten zijn begonnen aan de
opleiding geneeskunde en niet hebben deelgenomen aan de nieuwe VWS
assessment-procedure. De verwachting was dat de mening van de respondenten
op weinig punten zou overeenkomen met die van opleiders (Splinter et al, 2003;
Tromp et al, 2007). Immers, het is denkbaar dat personen die verzocht worden
een oordeel uit te spreken over de eigen competenties bij de beantwoording van
een dergelijke vraag niet altijd even objectief en oprecht zijn. Daarmee is de
betrouwbaarheid van zelfbeoordelingen in het geding. Een studie van Eva et al
(2004) toont aan dat self-assessment matig of zelfs negatief correleert met
feitelijke prestaties. De betrouwbaarheid van self-assessment resultaten neemt
echter toe als aan de uitkomsten geen zwaarwegende consequenties verbonden
worden (Gardner, 1999). In dit onderzoek was aan de deelnemende
artsen/studenten tevoren expliciet meegedeeld dat de gevonden resultaten voor
hen geen gevolgen zouden hebben.
Het is zeker mogelijk dat de perceptie van de eigen competenties hoger was dan
het oordeel van de opleiders. Direct na verzending van de vragenlijsten hebben
zeven van de aangeschreven CIBA-artsen gevraagd of de mogelijkheid bestond
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alsnog over te stappen naar de nieuwe VWS assessment-procedure; dit
waarschijnlijk in de overtuiging dat zij dan nog slechts een programma van 12
weken zouden hoeven te doorlopen. Zij schatten hun competenties kennelijk
hoog in. Bij de beantwoording van de vragen hebben zij zich niet laten leiden
door sociaal wenselijke antwoorden. Integendeel, iemand die opteert voor een
andere route, waarbij kennis getoetst wordt, doet dat uit overtuiging.
De statistische bewerkingen tonen aan dat de buitenlandse artsen van mening
zijn dat hun kennis op alle onderdelen van de assessment-procedure redelijk
aansloot bij de start van de opleiding geneeskunde. Opleiders verschillen hierin
van mening met deze studenten. Zij hebben met regelmaat gerapporteerd dat
de beheersing van de Nederlandse taal bij buitenlandse artsen te kort schiet. De
scores op de onderdelen van de algemene kennis- en vaardighedentoets lagen
lager dan de scores op de onderdelen van de medische kennis- en
vaardighedentoets. Maar ook deze verschillen waren niet significant. Voor de
overigens geringe verschillen tussen enkele faculteiten op de variabelen
Nederlandse taal- en communicatievaardigheid en Engelse leesvaardigheid is
geen directe verklaring te geven. Mogelijk hangen de verschillen samen met het
niveau van het schakelonderwijs dat gevolgd werd voorafgaand aan de
aanvullende medische opleiding.
Er zijn in dit onderzoek op de onderzochte variabelen geen significante
verschillen tussen de medische faculteiten gevonden. Op alle onderdelen van de
medische kennis- en vaardighedentoets (medische en klinische kennis en
klinische vaardigheid) zijn de buitenlandse artsen/studenten van mening dat hun
buitenlandse opleiding redelijk aansluit en weinig afwijkt van de Nederlandse
geneeskunde opleidingen. Over de mate waarin de mening van de buitenlandse
artsen hierover overeen komt met de realiteit kan geen uitspraak worden
gedaan.
Bij de open vraag over de ervaren tekortkomingen bij de start van de opleiding
geneeskunde constateerde 47% van de respondenten dat de Nederlandse taal
het belangrijkste struikelblok vormde. De extra aandacht die tijdens de opleiding
geschonken wordt aan de verbetering van de Nederlandse taal is terecht.
Hoewel het algemene oordeel over alle competenties samen een gemiddelde
score van 4,09 (ofwel ‘sloot redelijk aan’) opleverde bleek de kennis van de
Nederlandse taal de belangrijkste tekortkoming te zijn, zeker in de beleving van
de buitenlandse artsen. Dit vormt een pleidooi voor voortzetting van training van
de Nederlandse taal (verdieping en verfijning van het beheersingsniveau) tijdens
en na afronding van de opleiding geneeskunde.
Uit dit onderzoek, verricht onder alle buitenlandse artsen die in 2004 en 2005 via
de CIBA en direct voor de start van de nieuwe assessment-procedure zijn
ingestroomd aan de medische faculteiten in Nederland, blijkt dat zij van mening
zijn dat:

• Het niveau van de algemene kennis- en vaardigheden (Nederlandse taal-
en communicatievaardigheid, Engelse leesvaardigheid, kennis van de ICT,
kennis van de gezondheidszorg in Nederland) redelijk aansluit bij de eisen
die vanuit de Nederlandse gezondheidszorg gesteld worden. Dit is in
tegenstelling tot de opvatting van opleiders.

• Het niveau van de medische kennis- en vaardigheden redelijk aansluit op
het niveau van het Nederlandse artsexamen. Ook dit is in tegenstelling tot
de opvatting van opleiders.

• De beheersing van de Nederlandse taal het grootste probleem vormt bij
de start van de (aanvullende) opleiding geneeskunde. Deze opvatting
wordt gedeeld door opleiders.



129

Buitenlandse artsen en opleiders verschillen dus met elkaar van mening zowel
over het niveau van de algemene als van de medische kennis en vaardigheden.
In de nieuwe assessment-procedure worden alle buitenlandse artsen op de
genoemde vaardigheden getoetst. Het zijn nu objectieve resultaten die de basis
vormen voor de vaststelling van de duur van de aanvullende opleiding. Dat is
winst ten opzichte van de situatie die van kracht was voordat de VWS-procedure
in werking trad. De professionalisering van de vakbekwaamheidsbeoordeling van
buitenlandse artsen was niet alleen een gemeenschappelijke wens van overheid,
politici en medische faculteiten, maar ook van belangenorganisaties en van
buitenlandse artsen. Buitenlandse artsen hadden kritiek op de ondoorzichtige en
subjectieve werkwijze van diplomawaardering door het ministerie van VWS en
op de adviserende rol van de NUFFIC (Haaksman, 2005).
De laatste conclusie, namelijk dat de beheersing van de Nederlandse taal het
grootste probleem vormt, ook in de beleving van de buitenlandse artsen, is o.i.
van groot belang. Het functioneren van buitenlandse artsen in de Nederlandse
gezondheidszorg kan geoptimaliseerd worden als permanente aandacht wordt
geschonken aan de verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal.
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9 Studievoortgangsproblemen van buitenlandse artsen die
instromen in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde

Paul G.P. Herfs en Jeen R.E. Haalboom
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Medisch Onderwijs (april 2008)

9.1 Samenvatting

Buitenlandse artsen van wie de diploma’s niet gelijkgesteld worden door de
minister van VWS, vragen veelvuldig toelating tot medische opleidingen om in de
toekomst in Nederland als arts te kunnen werken. In de laatste tien jaren
hebben meer dan 1000 buitenlandse artsen via de Commissie Instroom
Buitenlandse Artsen (CIBA) hiertoe een verzoek ingediend. In 2004 is berekend
dat bijna 90% van deze artsen feitelijk start met een aanvullende opleiding
geneeskunde.
Daar er geen gegevens bekend waren over de voortgang van deze buitenlandse
artsen in de aanvullende studietrajecten, is in dit onderzoek het studieverloop
van alle 99 ingestroomde buitenlandse artsen in de cohorten 2002 en 2005 door
de studieadviseurs van vijf medische faculteiten geïnventariseerd. Gebleken is
dat bij 38 studenten sprake was van studieproblematiek; de overige 61
studenten studeerden zonder problemen. De matige beheersing van de
Nederlandse taal en de gebrekkige medische kennis en vaardigheden vormden
de hoofdmoot van de problematiek. Ook werden attitudeproblemen vastgesteld.
Naast de opleidingsgerelateerde problemen signaleerden de studieadviseurs ook
problemen rond verblijfsstatus en levensfase (zoals studiefinanciering,
huisvesting en zorg voor partner en/of kinderen). Opvallend was dat van de
instroom in het cohort van 2002 71% een vluchtelingenstatus had, terwijl van de
instroom in het cohort van 2005 het merendeel (57%) in het kader van
gezinsvorming in Nederland verbleef. De gemiddelde leeftijd bij de start van de
aanvullende studie was 35 jaar. 
Geadviseerd wordt om aandacht te blijven besteden aan de verbetering van de
Nederlandse taal. Tevens is het van belang dat de expertise op het gebied van
de begeleiding van buitenlandse artsen door studieadviseurs en
studentendecanen niet verloren mag gaan.

9.2 Inleiding en vraagstelling

Uit het buitenland afkomstige artsen kunnen niet zonder meer in Nederland het
artsenberoep uitoefenen. Voor houders van binnen de Europese Economische
Ruimte (EER) behaalde artsdiploma’s zijn categorale erkenningsafspraken  van
kracht (Directive 2005/36/EC). De minister van VWS erkent echter de buiten de
EER behaalde artsdiploma’s veelal niet als gelijkwaardig. Dit artikel betreft
artsen die niet beschikken over EER-artsdiploma’s. Om in de toekomst in
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Nederland als arts te kunnen werken is voor deze buitenlandse artsen een
aanvullende medische studie noodzakelijk. Na het doorlopen van een
voorbereidingstraject (cursus Nederlands en cursus medisch Nederlands) en
toetsing van de achtergrond van de aanvragers, werd de afgelopen jaren een
groot aantal artsen als student geneeskunde toegelaten tot de medische
faculteiten (zie tabel 9.1).

Tabel 9.1: Aantal aanvragen verdeeld door CIBA vanaf 1996

Jaartal Aanvragen verdeeld door CIBA Cumulatief
1996-1997 113
1997-1998 97 210
1998-1999 127 337
1999-2000 132 469
2000-2001 136 605
2001-2002 118 723
2002-2003 126 849
2003-2004 99 948

De verdeling van buitenlandse artsen over de faculteiten vond plaats via de
Commissie Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA), die in 1996 is ingesteld door
het Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) (zie Herfs, 1996).
De aanpassing aan het Nederlandse systeem bleek de laatste tien jaren steeds
moeilijker te worden. Dit liep ongeveer parallel aan een toenemende instroom
van artsen uit Irak en Afghanistan. De tot dan toe gangbare procedures van
inpassing leken niet meer te voldoen. Zowel problemen met betrekking tot de
beheersing van de Nederlandse taal als met verschillen in culturele achtergrond
manifesteerden zich steeds sterker (zie Haalboom et al, 1998). Dit was voor het
DMW aanleiding om in 2001 een commissie in te stellen die de bouwstenen
moest leveren voor een nieuwe VWS-assessmentprocedure (zie Splinter et al,
2003). In december 2005 is deze nieuwe procedure in werking getreden. Vóór
het van start gaan van de nieuwe procedure constateerden Haalboom et al. en
Splinter et al. studievoortgangsproblemen bij instromende buitenlandse
artsen/studenten. Tromp et al. (2007) publiceerden daarover na de invoering
van de nieuwe procedure. 

De aard en de frequentie van de studievoortgangsproblemen van buitenlandse
artsen waren niet eerder systematisch geïnventariseerd. In dit artikel wordt
beschreven hoe frequent en welke studievoortgangsproblemen ten tijde van de
oude procedure voorkwamen in het eerste jaar van instroom van buitenlandse
artsen in medische opleidingen, en in hoeverre deze bevindingen sporen met de
nieuwe VWS-assessmentprocedure die vanaf december 2005 in werking is
getreden.

9.3 Methode

Vijf medische faculteiten werden benaderd met het verzoek aan het onderzoek
mee te werken. Er kon worden volstaan met vijf faculteiten aangezien
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verondersteld werd dat er weinig verschillen tussen de faculteiten bestaan ten
aanzien van de opleiding van buitenlandse artsen. De overeenkomst tussen de
faculteiten met betrekking tot de duur van de programma’s die buitenlandse
artsen moesten doorlopen, is voornamelijk gebaseerd op uitwisseling van
ervaringen binnen de CIBA. Aan de deelnemers werd toegezegd dat in de
rapportage niet bekend gemaakt zou worden welke faculteiten89 geparticipeerd
hebben in het onderzoek. Hierdoor kon gegarandeerd worden dat de privacy van
de betreffende studenten niet geschonden werd. Deze garantie kon feitelijk
alleen afgegeven worden als er ook faculteiten niet participeerden. Bij deelname
van alle faculteiten zouden namelijk alle in 2002 en 2005 ingestroomde
buitenlandse artsen terug te vinden zijn in de rapportage.  
Aan de facultaire examencommissies werd toestemming gevraagd de dossiers te
verzamelen van alle buitenlandse artsen die via de CIBA ingestroomd waren in
de academische jaren 2002/2003 en 2005/2006. Per faculteit betrof het
onderzoek 15-30 artsen die voor het eerst als student geneeskunde
ingeschreven werden tijdens de start van het academische jaar 2002 of 2005.
Het cohort 2002 werd gekozen omdat dit het ‘oudste’ cohort was waarvan ten
tijde van het onderzoek studentendossiers beschikbaar waren. Het cohort 2005
werd gekozen omdat dit het laatste cohort was dat geheel via de oude CIBA-
procedure instroomde. Voor deze jaren werd bovendien gekozen omdat de
instroom van buitenlandse artsen, als gevolg van de invoering van de
Vreemdelingenwet (Staatsblad, 2001) in 2001, was gewijzigd. In 2002 betrof het
vooral artsen met een vluchtelingachtergrond; in 2005 waren het met name
gezinsvormers90. De gegevens werden verkregen door dossieronderzoek. De
dossiers werden onderzocht op de competenties die in de uiteindelijke VWS-
assessmentprocedure zijn vastgelegd, volgend op het advies van de commissie
Splinter. De studieadviseur van de betreffende faculteit onderzocht de dossiers
van alle buitenlandse artsen op vastgelegde studievoortgangsproblemen. Met
het oog op de privacy van de artsen had de onderzoeker geen directe inzage in
de dossiers. Per faculteit en per student werden de in de dossiers vastgelegde
studievoortgangsproblemen, zoals aangegeven door de studieadviseur,
geïnventariseerd (zie bijlage 12).
Ter controle werden van twee faculteiten 30 a-select gekozen dossiers van
vijfdejaars ‘reguliere’ autochtone studenten geneeskunde onderzocht op aard en
frequentie van studievoortgangsproblemen. Voor vijfdejaars studenten werd
gekozen omdat deze studenten in een levensfase verkeren die meer
overeenkomstig de levensfase was van de instromende buitenlandse artsen dan
bij beginnende studenten het geval zou zijn. Op voorhand was bekend dat de
vergelijking op onderdelen, die ontleend waren aan de VWS-
assessmentprocedure, grote verschillen zou opleveren. De beperkte gegevens
van de controlegroep zijn niettemin vermeld om enig inzicht te geven in de aard
en frequentie van studievoortgangsproblemen van ‘reguliere’ studenten.
Het onderzoeksmateriaal werd in de periode van maart tot september 2007
verzameld. De grootte van de steekproef was te gering voor statistische
bewerking; de resultaten zullen beschrijvend weergegeven worden.

                    

89 De lijst met participerende faculteiten is gedeponeerd bij de (voormalige) Rector Magnificus van de
Universiteit Utrecht, prof. dr W.H. Gispen.
90 Gezinsvormers zijn niet-Nederlanders die een verblijfsvergunning ontlenen aan het verblijf bij hun
Nederlandse echtgenoot of partner.
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9.4 Resultaten

9.4.1 Gesignaleerde problemen van studenten uit een controlegroep

Uit  30 a-select gekozen dossiers van vijfdejaars ‘reguliere’ autochtone
studenten geneeskunde van twee faculteiten bleek dat er bij tien studenten
sprake was van studievoortgangsproblemen. Zie voor de gescoorde categorieën
tabel 9.2.

Tabel 9.2: Gesignaleerde problemen bij autochtone studenten uit controlegroep

Aard van probleem 2005
Gezondheidsklachten van student, partner of kind   6
Medische kennis   2
Studieplanning   2
Totaal 10

9.4.2 Algemene resultaten

De algemene gegevens over de onderzochte buitenlandse artsen in de jaren
2002 en 2005 zijn weergegeven in tabel 9.3.

Tabel 9.3: Algemene gegevens van de onderzoekspopulatie

2002 2005      2002 + 2005
      N     %       N     %       N     %

Totaal 52   47   99   
Man 25 48 16 34 41 41
Vrouw 27 52 31 66 58 59

Werkervaring als
arts 43 83 38 81 81 82
Geen werkervaring 8 15 9 19 17 17
Werkervaring als
specialist 15 29 21 45 36 36
Verblijfsstatus als
vluchteling 37 71 20 43 57 58
Verblijfsstatus als
gezinsvormer 15 29 27 57 42 42
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Het aantal vrouwen is in 2005 toegenomen en een ruime meerderheid heeft
werkervaring als arts. De gemiddelde leeftijd was bij aanvang van de opleiding
geneeskunde 35 jaar. Een verschuiving trad op in de verhouding vluchteling-
gezinsvormer.

9.4.3 Studievoortgangsproblemen

Tabel 9.4 toont het aantal studenten met studievoortgangsproblemen. In 38
dossiers werden studievoortgangsproblemen gesignaleerd. In 2002 betrof dit
44% en in 2005 betrof dit 32% van de studenten.

Tabel 9.4: Studievoortgangsproblemen in 2002 en 2005

Studievoortgangsproblemen 2002 2005 2002+2005
N              % N              % N              %

Ja 23            44 15            32 38            38
Neen 29            56 32            68 61            62
Totaal 52 47 99

In tabel 9.5 zijn de verschillende studievoortgangsproblemen per cohort in kaart
gebracht. Alle studievoortgangsproblemen werden gescoord; bij een aantal
studenten was er sprake van meervoudige problematiek. In 2002 betrof het 38
problemen; in 2005 werden 36 problemen gesignaleerd. In totaal betrof het 74
problemen bij 38 studenten.

Tabel 9.5: Aard van de studievoortgangsproblemen in 2002 en 2005

aard van de problematiek 2002 2005
Nederlandse taal 6 8
Medisch Nederlands 0 2
Communicatieproblemen 4 4
Engelse taal (leesvaardigheid) 4 3
Medische kennis 13 5
Medische vaardigheden 3 3
Kennis van de Nederlandse volksgezondheid 0 0
Kennis van de ICT 1 2
Attitudeproblemen jegens patiënten 2 3
Attitudeproblemen jegens opleiders 1 4
Attitudeproblemen jegens medestudenten 1 1
Attitudeproblemen jegens overige
gezondheidszorgwerkers 0 1
Beperkte studievaardigheden 1 0
Faalangst 2 0
Totaal 38 (N=23) 36 (N=15)
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9.4.4 Bijkomstige, niet-studie gerelateerde problemen

In de categorie ‘overig’ werden diverse problemen nader gespecificeerd (zie
tabel 9.6). Het betreft een opsomming van alle gevonden problemen bij alle
studenten uit het cohort. Meerdere scores per student waren mogelijk.

Tabel 9.6: Bijkomstige, niet-studie gerelateerde problemen

Aard van probleem 2002 2005
Financiële zorgen vanwege problemen met
Sociale Dienst

4 2

Hoge reiskosten en/of lange reisafstand naar
universiteit

1 3

Onzekerheid over verblijfsstatus 3 1
Oorlogstrauma’s 2 1
Ernstige gezondheidsklachten van student,
partner of kind

5 7

Combinatie van studie met gezinstaken 1 3
Huisvestingsproblemen 1 3
Problemen met inpassing en/of toetsing 1 1
Problemen met dialect sprekende patiënten 1 0
Aanloopproblemen/gewenningsproblemen 0 2
Totaal 19 23

9.5 Discussie

In dit onderzoek zijn studievoortgangsproblemen van twee cohorten
buitenlandse artsen tijdens hun jaar van instroom in een medische opleiding op
systematische en kwantitatieve wijze geïnventariseerd. De onderzoeken van
Splinter et al. (2003) en van Tromp et al. (2007) waren kwalitatief van aard en
gaven een inventarisatie van de aard van de studievoortgangsproblemen.
Sinds december 2005 wordt bij de inpassing van buitenlandse artsen gebruik
gemaakt van een nieuwe assessmentprocedure. Er wordt getoetst op algemene
kennisonderdelen (Nederlands, Engels, ICT, enz.) en op medische kennis en
vaardigheden. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de geïnventariseerde
studievoortgangsproblemen grotendeels overeenkomen met de competenties
van de VWS-assessmentprocedure.
In 2002 en 2005 werden in totaal 99 buitenlandse artsen toegelaten tot de vijf
medische faculteiten; van al deze studenten zijn de studievoortgangsgegevens
tijdens dit onderzoek in kaart gebracht. In deze jaren heeft een verschuiving
plaats gevonden in de richting van artsen die als gezinsvormers in Nederland
verblijven. Na bestudering van de studentendossiers bleek dat in totaal 38% van
de buitenlandse artsen in 2002 en 2005 studievoortgangsproblemen
ondervonden heeft. Problemen deden zich zowel voor met betrekking tot de
Nederlandse taal, medisch Nederlands en communicatie als met de medische
kennis en vaardigheden: in beide categorieën 24 keer (32%). Vergelijking met
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studentendossiers van een controlegroep van vijfdejaars ‘reguliere’ studenten
geneeskunde leerde dat van deze autochtone studenten 33% contact heeft
gezocht met studieadviseurs. Hun problemen hebben voornamelijk te maken
met gezondheidsklachten.
De gevonden problemen ten aanzien van de Nederlandse taal komen overeen
met resultaten uit eerder onderzoek (Haalboom et al, 1999 en Herfs, 2006). De
facultaire studieadviseurs benadrukten de verschillen tussen gezinsvormers en
asielzoekers/vluchtelingen (met of zonder gezin). De eerste categorie leert
sneller en beter Nederlands dan de tweede categorie. Een mogelijke verklaring is
dat vluchtelingen in de privésituatie veel minder intensief met de Nederlandse
taal in aanraking komen.
Problemen ten aanzien van de medische kennis werden 18 keer (24%) vermeld.
Dit relatief hoge aantal kan beïnvloed zijn door het feit dat 36% van de
buitenlandse artsen in eigen land al werkzaam was als specialist en bij de
toetsing vooral is ondervraagd op algemene medische basiskennis, die op de
achtergrond kan zijn geraakt. Attitudeproblemen jegens patiënten, opleiders,
medestudenten en overige gezondheidszorgmedewerkers werden 13 keer (18%)
gerapporteerd. In de studentendossiers werden 42 keer ‘bijkomstige problemen’
gesignaleerd, die vooral samenhangen met de levensgeschiedenis en
verblijfsstatus.
De gemiddelde leeftijd was 35 jaar. Dat betekent dat het merendeel niet meer in
aanmerking kwam voor studiefinanciering van de Informatie Beheer Groep.
Financiering van de aanvullende studie moet dan via andere kanalen
(bijvoorbeeld via de Gemeentelijke Sociale Dienst, via de Stichting voor
Vluchtelingstudenten UAF of via een partner) worden geregeld. Daarnaast
hebben deze studenten vaak al de zorg voor een gezin. De combinatie van een
medische opleiding met gezinstaken levert op beide fronten problemen op.
Vluchtelingstudenten worden verder geconfronteerd met extra problemen als
beperkte mogelijkheden tot voorbereiding op de studie, onzekerheid over de
verblijfsstatus, gebrekkige financiële middelen, huisvesting op grote(re) afstand
van de medische faculteit, geen studiefinanciering, geen OV-jaarkaart, enz. Voor
begeleiding kunnen buitenlandse artsen/studenten terugvallen op de
studieadviseurs of studentendecanen van de universiteiten.

9.6 Conclusies

De meerderheid van de instromende buitenlandse artsen (62%) studeert zonder
problemen aan de bij dit onderzoek betrokken medische opleidingen. Bij de
resterende 38% van de buitenlandse artsen die in 2002 en 2005 gestart waren
met hun aanvullende opleiding zijn wel problemen gesignaleerd. Het betrof
vooral problemen met de Nederlandse taal, medische kennis en vaardigheden.
Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van voorgaande studies en
onderstrepen het belang van permanente aandacht voor verbetering van het
beheersingsniveau van de Nederlandse taal tijdens de aanvullende opleiding
geneeskunde (zie Haalboom et al, 1998, Tromp et al, 2007 en Herfs, 2006).
Beheersing van de Nederlandse taal is onontbeerlijk voor het adequaat
functioneren in de Nederlandse gezondheidszorg. De Nederlandse taal vormt een
groot struikelblok voor buitenlandse artsen. Het blijkt dat de aanvullende
opleiding geneeskunde vooral is gericht op de lacunes in medische kennis en
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vaardigheden.
De buitenlandse artsen worden tijdens het opleidingstraject ook beoordeeld op
professioneel gedrag jegens patiënten en collegae. Het is van groot belang dat
attitudeproblemen tijdens de aanvullende opleiding bespreekbaar gemaakt
worden en vervolgens adequaat worden opgelost. Dit sluit aan bij het advies dat
een VSNU-werkgroep over deze specifieke problematiek heeft uitgebracht
(Projectteam Consilium Abeundi, 2002).
Buitenlandse artsen zijn geen ‘doorsnee-studenten’. Ze hebben niet alleen
buitenlandse artsdiploma’s, maar zijn minstens tien jaar ouder en verkeren in
andere levensfases dan de meeste ‘reguliere’ studiegenoten. Onder hen
bevinden zich studenten met oorlogstrauma’s, studenten die gezin en studie
combineren, studenten met verblijfsvergunnningsproblemen, studenten die
problemen hebben met de Gemeentelijke Sociale Dienst, enz. Hun geschiedenis
als vluchteling of migrant is van invloed op hun studieloopbaan aan een
medische faculteit.
Sinds de jaren negentig zijn buitenlandse artsen met ongelijkwaardige diploma’s
als studenten in een hoger jaar van de opleiding geneeskunde ingestroomd.
Medische opleidingen zien zich dan ook geplaatst voor andere problemen dan
voorheen.
Sinds de oprichting van de CIBA in 1996 was aan iedere medische faculteit een
portefeuillehouder (meestal een studieadviseur) belast met de inpassing en
begeleiding van buitenlandse artsen. In september 2007 is de CIBA als gevolg
van de invoering van de nieuwe VWS-assessmentprocedure opgeheven. Hoewel
de aantallen instromende buitenlandse artsen sinds de invoering van de
assessmentprocedure zijn teruggelopen, is de noodzaak om aan medische
opleidingen een passend begeleidingsaanbod te kunnen bieden niet minder
geworden. Het is van groot belang dat de expertise in de begeleiding van
buitenlandse artsen behouden blijft.
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10 Slotbeschouwing

10.1 Inleiding

Dit onderzoek beschrijft de wijze waarop de afgelopen 15 jaar in Nederland is
omgegaan met buitenlandse artsen, opgeleid buiten de EER. Eind jaren negentig
werd vanuit de medische faculteiten en belangenorganisaties de druk opgevoerd
op het ministerie van VWS om zorg te dragen voor een adequate assessment
procedure. In december 2005 was de VWS-assessment procedure een feit. Als
gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en de effecten van het Nederlandse
vreemdelingenbeleid is het aantal niet-EER-artsen dat toelating vraagt
afgenomen.

In paragraaf 10.2 wordt aandacht besteed aan de waardering van buitenlandse
artsdiploma’s en de gevolgen van de waardering voor het traject dat
buitenlandse arsten moeten doorlopen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de
uitkomsten van de internationale vergelijking die in hoofdstuk 7 is beschreven.

In paragraaf 10.3 worden conclusies gepresenteerd met betrekking tot de
randvoorwaarden voor succesvolle invoering van de assessment-procedure van
het ministerie van VWS. De assessment-procedure, die in december 2005 in
werking is getreden, zal in de plaats komen van het CIBA-traject.

In paragraaf 10.4 wordt stil gestaan bij de positieve resultaten rondom de
integratie van buitenlandse artsen in de Nederlandse samenleving.
Geconstateerd wordt dat studies over de integratie van minderheden in de
Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid resulteren in negatieve
uitkomsten. Positieve uitzonderingen, zoals de integratie van buitenlandse
artsen, zijn (nog) niet doorgedrongen op het netvlies van onderzoekers en
ambtenaren.

In paragraaf 10.5 wordt aandacht besteed aan het VWS-beleid ten aanzien van
buitenlandse artsen in multicultureel Nederland in de achterliggende 15 jaren.
Pas na aanname van een motie van mevrouw Hermann in de Tweede Kamer in
december 2001, is het ministerie van VWS gedwongen een coördinerende rol te
spelen bij de organisatie van aanvullende scholingsprogramma’s voor
buitenlandse artsen.

In paragraaf 10.6 worden voorstellen voor vervolgonderzoek gepresenteerd.
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10.2 Conclusies m.b.t. de werkwijze van het ministerie van VWS ten
aanzien van buitenlandse artsen en de waardering van hun
diploma’s

De VWS-route voor de erkenning van een niet-EER-artsdiploma (zie hoofdstuk 3)
kent drie potentiële uitkomsten:

I: Gelijkwaardig
II: Nagenoeg gelijkwaardig
III: Niet gelijkwaardig

Categorie I:
Artsen met een buitenlandse opleiding die ingedeeld worden in categorie I zijn
vakbekwaam volgens de minister van VWS en kunnen zonder beperkingen
toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt. In bijlage 2 (VWS-jaarverslagen) is
te zien uit welke landen de buitenlandse artsen afkomstig zijn, die de volledige
vakbekwaamheid ontvingen. Het is opvallend dat eind jaren ’90 een aantal
Oosteuropese diplomahouders volledig vakbekwaam werd beoordeeld. Het VWS-
jaarverslag van 1999 toont dat 3 Joegoslavische -, 2 Bosnische artsen en 1
Poolse arts volledig vakbekwaam zijn beoordeeld. Enkele jaren later zouden zij
waarschijnlijk de categorie III status hebben verkregen. De buitenlandse artsen
die als volledig vakbekwaam worden beoordeeld zijn niet getoetst op beheersing
van de Nederlandse taal. Het is in principe nog steeds mogelijk dat een
buitenlandse arts die de Nederlandse taal niet of slechts zeer beperkt machtig is,
als arts ingeschreven wordt in het BIG-register. Het ministerie van VWS is
verantwoordelijk voor de vakbekwaamheidsbeoordeling; beoordeling van
voldoende beheersing van de Nederlandse taal om in Nederland als arts te
kunnen werken maakt geen onderdeel uit van die beoordeling.

Categorie II:
Buitenlandse artsen die ingedeeld worden in categorie II kunnen worden
ingeschreven in het zogenaamde BIG-register (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg). Het beheer van het BIG-register is de verantwoordelijkheid
van de minister van VWS. Via het verrichten van werkzaamheden in de
gezondheidszorg onder supervisie van een Nederlandse arts gedurende van te
voren vastgelegde periodes, kan de buitenlandse arts aantonen dat hij/zij
voldoende bekwaam is om als arts in Nederland te kunnen werken. Deze route
werkt niet in de praktijk91. Een groot deel van de categorie II-artsen kon geen
supervisieplaats vinden. De belangrijkste redenen voor de onwerkbaarheid van
de supervisie-route waren de insufficiënte supervisieovereenkomsten. Er werden
geen eisen gesteld aan werkvergunningen, contracten, salaris, contractuele
verhoudingen met ziektekostenverzekeraars en een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering ontbrak doorgaans. Het was niet duidelijk of in geval van ernstige
fouten van de supervisant de supervisor tuchtrechtelijk en/of civielrechtelijk
aansprakelijk was. Geconcludeerd werd dat zolang de supervisie niet nader

                    

91 De toenmalige voorzitter van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid, dr. J.
Merkelbach, heeft – op persoonlijke titel – in 1999 in een artikel in Medisch Contact uiteengezet dat de
supervisie-route voor buitenlandse artsen niet werkt (zie paragraaf 3.3.3).



142

omschreven werd in de wet BIG de inpassing van buitenlandse artsen in een
universitair curriculum de voorkeur genoot. Het artikel zorgde voor commotie
binnen het ministerie van VWS. De beleidsafdeling, die verantwoordelijk was
voor de advisering van de minister over de inpassing van buitenlandse artsen,
was onaangenaam verrast. Met name omdat een ander belangrijk adviesorgaan
van dezelfde minister, in casu de Commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid, aangaf dat een onderdeel van de VWS-route slecht
functioneerde en zelfs adviseerde dat de route via de universiteiten de voorkeur
verdiende. Soortgelijke kritiek was al eerder geuit door belangenorganisaties en
door gedupeerde artsen.

Categorie III:
Voor de buitenlandse artsen van wie de artsdiploma’s als niet gelijkwaardig
(categorie III) werden beoordeeld, werden via CIBA instroommogelijkheden
geboden tot één van de acht medische faculteiten. Buitenlandse artsen konden
zo na afronding van de (verkorte) geneeskunde opleiding een Nederlandse
artsenbul behalen.
Het ministerie van VWS huldigde ten aanzien van buitenlandse artsen een nogal
enge taakopvatting. Categorie II-artsen konden weliswaar geclausuleerd
ingeschreven worden in het BIG-register, ondersteuning bij het vinden van
supervisieplaatsen was uitgesloten. Ten aanzien van categorie III-artsen was de
taakopvatting van en dienstverlening door het ministerie van VWS zo mogelijk
nog beperkter. Na een negatieve beoordeling van het buitenlandse artsdiploma
moest de houder van het diploma zelf uitzoeken welke mogelijkheden er waren
om in Nederland het beroep van arts uit te kunnen oefenen. Juist doordat het
ministerie van VWS de verantwoordelijkheid voor aanvullende scholing van
buitenlandse artsen niet wenste te nemen, hebben de medische faculteiten de
handen in een geslagen. Tot en met 2007 hebben méér dan 1000 buitenlandse
artsen sinds de oprichting van CIBA met succes een beroep gedaan op de
Commissie Instroom Buitenlandse Artsen. Uiteindelijk dwong een motie in de
Tweede Kamer (zie bijlage 9: de motie Hermann) de minister van VWS om de
medische faculteiten te ondersteunen bij de organisatie van aanvullende scholing
voor buitenlandse artsen (categorie II en III).

Internationale vergelijking (zie hoofdstuk 7) laat zien dat de
hoofdverantwoordelijkheid voor de erkenning van buitenlandse artsdiploma’s en
het aanvullende traject in een aantal landen bij de ministeries van
volksgezondheid rust. Als een aanvullend traject is ontwikkeld en aangeboden
wordt door een medische faculteit, dan vindt dat plaats op verzoek van het
ministerie van volksgezondheid. Dit geldt voor het Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Oostenrijk neemt een
tussenpositie in, terwijl de situatie in België (Vlaanderen) te vergelijken valt met
de situatie in Nederland. Opmerkelijk is dat de beoordelingen van de
buitenlandse artsdiploma’s in de Scandinavische landen, in Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk gunstiger uitpakken voor de buitenlandse artsen. Feitelijk
gaat men in al deze landen uit van erkenning van het artsdiploma en wordt hen
vervolgens door het ministerie van volksgezondheid een route aangeboden van
ongeveer anderhalf jaar die leidt tot een vakbekwaamheidsverklaring. In het
Verenigd Koninkrijk is voor de General Medical Council de lijst met Medical
Schools van de World Health Organisation leidraad. Iedere buitenlandse arts die
een diploma behaald heeft aan een medical school die in deze lijst is
opgenomen, krijgt toegang tot de IELTS- en PLAB-examens. Dat is een
fundamenteel verschil ten opzichte van de situatie in Nederland. Mede op grond
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van de adviezen van de afdeling Diplomawaardering en Certificering van de
NUFFIC worden de artsdiploma’s behaald buiten de Europese Economische
Ruimte (van vòòr de uitbreiding van de EU) door het ministerie van VWS niet
gelijkgesteld met Nederlandse basisartsdiploma’s. Een belangrijke oorzaak
hiervoor is het feit dat de NUFFIC in haar advisering niet alleen de buitenlandse
artsopleiding, maar ook de opleiding daaraan voorafgaand in haar
oordeelsvorming betrekt. Doordat het eindniveau van het secundair onderwijs in
grote delen van de wereld (Oost Europa, Azië, Afrika, Noord en Zuid Amerika)
wordt beoordeeld op het niveau van 5 HAVO, gaan de diplomawaardeerders van
de NUFFIC er vanuit dat een student geneeskunde uit deze regio’s per definitie
een achterstand van twee jaren heeft ten opzichte van een Nederlandse
eerstejaars student geneeskunde. Als de Commissie Buitenslandse
Gediplomeerden Volksgezondheid een buitenlands artsdiploma met een
opleidingsduur van 6 jaar voorlegt aan de NUFFIC dan zal het oordeel negatief
beïnvloed zijn door de systematiek van diplomawaardering. In het rapport van
Govaerts en Wijnen (zie § 3.3.2) dat verscheen in 1997 werd deze handelwijze
van de NUFFIC al bekritiseerd. De NUFFIC  diende zich volgens hen te beperken
tot het waarderen van de medische opleiding zonder de vooropleiding daarbij te
betrekken. Desondanks heeft de verdiscontering van de vooropleiding in de
NUFFIC-advisering tot aan de invoering van de assessment procedure in 2005
een rol gespeeld, waardoor veel buitenlandse artsdiploma’s werden gewaardeerd
op slechts vier jaar universitaire studie in de geneeskunde. Dit oordeel van de
NUFFIC leidde in het algemeen tot een oordeel van de Commissie Buitenslands
Gediplomeerden Volksgezondheid van niet-gelijkwaardigheid (categorie III). De
rol die de NUFFIC-waarderingen spelen bij de totstandkoming van het oordeel
van de minister van VWS is met regelmaat bekritiseerd92, 93 en er is door een
aantal buitenlandse artsen zelfs een website gelanceerd onder de titel “ENuffic”
(enuffic.web-log.nl).
In de toekomst zou de NUFFIC zich moeten toeleggen op adviezen ten aanzien
van de vergelijkbaarheid van in het buitenland behaalde artsdiploma’s zonder
daarin het secundair onderwijs te betrekken. In het Verenigd Koninkrijk en de
Scandinavische landen wordt exclusief gekeken naar de medische opleiding. Als 
het artsdiploma behaald is aan een medische faculteit die erkend is door de
World Health Organisation dan leidt dat tot erkenning van het artsdiploma. Op
grond van resultaten van assessment procedures blijkt vervolgens of die
erkenning terecht was. Dat de NUFFIC ook niet-medische vakken (bijv. kennis
van het marxisme) in een buitenlandse artsopleiding in de waardering
verdisconteert, is en blijft uiteraard van belang. Bij het oordeel over diploma’s
van tertiaire opleidingen hoort de focus echter te liggen op de medische
opleiding, te meer als een buitenlandse arts ook nog ruime werkervaring heeft
opgedaan. 
Van toenemend belang is ook de controle op authenticiteit van artsdiploma’s.
Wereldwijd is sprake van een toename van zogenaamde degree mills, waar
tegen een relatief gering bedrag universitaire diploma’s van bachelor tot PhD
kunnen worden gekocht, zonder dat daar enige noemenswaardige prestatie
tegenover staat (Ezell & Bear; 2005). Globalisering en internationalisering
hebben voor een ongekende mobiliteit van studenten en wetenschappelijke staf

                    

92 Melchior, M. (2005): Frustraties en bureaucratie; een buitenlands artsendiploma maar niet aan de slag. Medisch
Contact 60e jaargang, 22 april 2005, nr. 16.
93Haaksman, D. (2005): De NUFFIC onder vuur. In: D&C Nieuwsbrief; nummer 4. NUFFIC, Den Haag.
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gezorgd. In het kielzog van de mobiliteitstoename pikken ook degree mills een
graantje mee en voorzien mensen van valse MD- en PhD-degrees. Controle op
authenticiteit van diploma’s is in de universitaire wereld niet gebruikelijk
(Hageman, 2005), maar zou als gevolg van degree mill-ontwikkelingen moeten
veranderen. Hierbij zou de afdeling Diplomawaardering en Certificering van de
NUFFIC een belangrijke positie kunnen innemen. Instellingen voor Hoger
Onderwijs, ministeries en werkgevers zouden veel vaker dan nu het geval is,
diploma’s ter verificatie moeten voorleggen aan de NUFFIC. Uiteraard stelt dat
eisen aan de snelheid van afwikkeling van de authenticiteitscontroles. Ook zullen
afspraken gemaakt moeten worden, wat er dient te gebeuren bij constatering
van het gebruik van frauduleuze documenten.

Conclusies

De grote hoeveelheden erkenningsverzoeken van houders van buitenlandse
artsdiploma’s die eindigden in niet-gelijkwaardigheid (categorie III) worden
verklaard doordat de meeste buitenlandse artsdiploma’s niet door de NUFFIC
worden erkend. Daarnaast bleek dat de route via de universiteiten (CIBA)
succesvoller voor de buitenlandse artsen was, dan de route via het
supervisietraject.
Het ontbreken van een examen (zoals het Professional and Linguistic
Assessment Board-exam in het Verenigd Koninkrijk en de examens in
Denemarken, Noorwegen en Zweden) leidt uiteindelijk tot veel langere
opleidingstrajecten (zie hoofdstuk 7 en bijlage 7). In de Scandinavische landen
en in het Verenigd Koninkrijk speelt de waardering van buitenlandse
artsdiploma’s geen rol van betekenis. De buitenlandse artsdiploma’s worden
“standaard” erkend, mits afgegeven door medische faculteiten van de WHO-lijst
met medical schools. Vervolgens komen deze artsen in procedure (examens, al
dan niet gecombineerd met ‘internships’). De routes die in deze landen worden
doorlopen voordat een buitenlandse arts daar als arts kan werken, zijn
gemiddeld twee jaar korter van duur. Het ministerie van VWS, met in het kielzog
de medische faculteiten gaan, mede op grond van NUFFIC-adviezen, uit van het
nadeel van de twijfel bij de waardering van diploma’s van buitenlandse artsen.
De nieuwe VWS-assessment procedure maakt de duur van de aanvullende
scholingstrajecten variabel en afhankelijk van de kennis en kunde van de
buitenlandse artsen.
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10.3 Randvoorwaarden voor succesvolle invoering van de nieuwe
Assessment procedure

10.3.1 Inleiding

Het succes van de nieuwe procedure is in hoge mate afhankelijk van de
aanwezigheid van cursussen, cursusmateriaal en de toegankelijkheid van deze
cursussen voor buitenlandse artsen. De cursussen die voorafgaan aan de
toetsing lagen bij de ontwikkeling van de assessment procedure buiten het vizier
van de ontwikkelaars. Cursusontwikkeling behoort niet tot de
verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS of van de universitaire
medische centra.
In de nieuwe assessment procedure moeten de deelnemers een aantal toetsen
afleggen, waarvoor zij zich goed moeten voorbereiden. Voordat de assessment
procedure van start gaat moet de kandidaat bij voorkeur94 geslaagd zijn voor
het Staatsexamen Nt2 programma 2; slagen voor het Staatsexamen Nederlands
als tweede taal is in feite een harde eis.
De algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV) beoogt te beoordelen of de in
het buitenland opgeleide arts de Nederlandse taal voldoende beheerst om met
patiënten te kunnen communiceren. Ook beoordeelt de AKV-toets of de arts de
Engelse taal voldoende beheerst om de literatuur op zijn vakgebied te kunnen
bijhouden en of hij voldoende ICT-basisvaardigheden bezit. Tenslotte beoordeelt
de toets of de aanvrager voldoende kennis heeft van de Nederlandse
gezondheidszorg (zie Leaflet “de AKV-toets” van de CBGV).

De assessment procedure bestaat uit de volgende deeltoetsen:

Algemene Kennis- en Vaardighedentoets:
(Medisch) Nederlands en communicatievaardigheid
Informatie en Computer Technologie-vaardigheden
Kennis van de gezondheidszorg in Nederland
Engelse leesvaardigheid

Na succesvolle afronding van de vier AKV-toetsen is toegang verworven tot de
volgende stap: de Medische Kennis- en Vaardighedentoets. Deze bestaat uit:
 Toets van de (pré)klinische kennis en vaardigheid:

Kennis van de (medische) basisvakken
Klinische kennis
Klinische vaardigheden

                    

94 Het Ministerie van VWS kan geen verplichte deelname aan het staatsexamen Nederlands als tweede taal
programma 2 juridisch afdwingen. Voor kansrijke deelname aan de cursus en de deeltoets Medisch Nederlands
wordt echter wel succesvolle afronding van het staatsexamen Nt2 programma 2 voorondersteld. Bij de
afwikkeling van een toelatingsverzoek stellen universiteiten/medische faculteiten succesvolle deelname aan een
taaltoets verplicht (zie ook Herfs; 2006).
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Bovendien kan de kandidaat op vrijwillige basis een portfolio opstellen, waarin
diens werkervaring als arts gedurende de laatste vijf jaren is beschreven. Het
advies kan pas opgesteld worden, nadat alle toetsen zijn afgerond.

Na het doorlopen van de assessment procedure volgt het opleidingsadvies. Dit
advies kent zes verschillende uitkomsten:

1. De kandidaat hoeft geen aanvullend medisch onderwijs te volgen, maar
moet wel een 12 weeks stage volgen voor de beoordeling van
professioneel gedrag en patiënt management in de kliniek

2. De kandidaat moet een ½ jaar (30 ECTS studiepunten) aanvullend
medisch onderwijs volgen

3. De kandidaat moet 1 jaar (60 ECTS studiepunten) aanvullend medisch
onderwijs volgen

4. De kandidaat moet 2 jaar (120 ECTS studiepunten) aanvullend medisch
onderwijs volgen

5. De kandidaat moet 3 jaar (180 ECTS studiepunten) aanvullend medisch
onderwijs volgen

6. Er wordt geen vrijstelling van medisch onderwijs verleend; de kandidaat
moet de gehele medische opleiding volgen.

De medische faculteiten conformeren zich aan de adviezen van de minister.
Aanvullende opleidingen worden verzorgd door de medische faculteiten
(uitkomsten 1 tot en met 5). Ingeval geen vrijstelling van medisch onderwijs
wordt verleend (uitkomst 6), kan een kandidaat zich aanmelden voor de
lotingsprocedure voor toelating tot een geneeskunde opleiding via het Centraal
Bureau Aanmelding en Plaatsing van de Informatie Beheer Groep te Groningen.
Toelating tot een medische opleiding is dan niet gegarandeerd.

10.3.2 Mogelijke ongewenste gevolgen van de assessment procedure

Naast de vele voordelen van de nieuwe assessment procedure zijn er ook
ongewenste gevolgen voorstelbaar. Om met succes deel te nemen aan de
diverse toetsen is voorbereiding absoluut noodzakelijk. Het ontbreekt echter aan
mogelijkheden om zich voor te bereiden. Ook ontbreekt het een aantal
kandidaten aan financiële zekerheid voorafgaand aan en tijdens het
assessmenttraject.
Buitenlandse artsen die instromen in een hoger jaar van de opleiding
geneeskunde zijn ofwel vluchteling ofwel gezinsvormer. Voor beide groepen niet-
EER-artsen doen zich problemen voor met de diploma-erkenning, gebrekkige
kennis van de Nederlandse en de Engelse taal, een ontbrekend sociaal netwerk
(zie ook bijlage 8). Hoewel ook gezinsvormers problemen kunnen ondervinden
met het verwerven van een (permanente) verblijfsvergunning, is de positie van
vluchtelingen op dit punt uitermate zorgelijk. De positie van vluchtelingartsen is
op een aantal onderdelen extra nadelig95, 96 (Klaver en Odé; 2003 en Van Arkel

                    

95 Klaver, J. en Odé, A. (2003): De arbeidsintegratie van vluchtelingen; een verkenning van problemen en
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en Engelkes; 2003). Gedacht kan worden aan de langdurige onzekerheid over de
afwikkeling van asielverzoeken en de daarmee gepaard gaande onmogelijkheid
om voorbereidingscursussen te  kunnen bekostigen. Ook is het voor hen zonder
financiële steun van particuliere organisaties nauwelijks mogelijk om reis- en
studiekosten gefinancierd te krijgen. Een groot aantal vluchtelingartsen studeert
met steun van de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) aan medische
faculteiten. Deze organistie maakte in februari 2006 bekend97 dat “40 van onze
studenten al 10 jaar wachten op een verblijfsvergunning en 240 van onze
studenten wachten al langer dan 6 jaar.” Afgezien van grote onzekerheid als
gevolg van dit eindeloze wachten op een verblijfsvergunning, heeft de traagheid
in afwikkeling van asielaanvragen door de Immigratie en NaturalisatieDienst
(IND) van het ministerie van Justitie ook gevolgen voor inburgering en sociale
zekerheid. Bij een negatieve beslissing van de IND op het asielverzoek in eerste
aanleg, wordt de betreffende asielzoeker door het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) uitgesloten van taalactiviteiten en kan zich dus niet
voorbereiden op de zo belangrijke toetsen. Feitelijk treedt er een sequentiële
stapeling op van problemen met verschillende overheidsorganen:

1. Ministerie van Justitie (Immigratie- en Naturalisatie Dienst):

Zeer trage verwerking van de asielprocedure door IND. Dit geldt met
name voor asielzoekers die in procedure waren voor de inwerkingtreding
van de Vreemdelingenwet 2000 op 1 april 2001.

Tijdens verblijf in de Centrale Opvang Asielzoekers: na afwijzing
asielverzoek in eerste aanleg: afsluiting van de Nederlandse samenleving,
veelvuldige verhuizingen en ontbreken van mogelijkheden om de
Nederlandse taal te leren

Langdurige loopbaanonderbreking waarin de medische kennis niet kan
worden bijgehouden

2. Ministerie van Justitie (Directie Coördinatie Integratie Minderheden):

Inburgering na verwerving van een verblijfsvergunning

Aanmelding voor cursussen Nederlands verliep tot voor kort via
‘gedwongen winkelnering’ bij Regionale Opleidingscentra (ROC). De
praktijk bij ROC was dat hoogopgeleide nieuwkomers in niet-
gedifferentieerde niveaugroepen geplaatst worden bij (nagenoeg)
analfabete nieuwkomers. De uitgebreide expertise van universitaire
taalinstituten is ingeval van inburgeringstrajecten voor hoogopgeleide
inburgeraars in het verleden onvoldoende aangewend. De (exclusieve)
doorverwijzing van hoogopgeleide nieuwkomers naar universitaire
taalinstituten zou voor studenten en opleiders een aanmerkelijke
verbetering betekenen.

                                                               
oplossingen. Raad voor Werk en Inkomen. Den Haag.
96 Arkel, P. v. en Engelkes E. (2003): Gevluchte arts van wachtkamer naar spreekkamer; een onderzoek naar
de mogelijkheden van een efficiëntere instroom van gevluchte artsen in de Nederlandse gezondheidszorg.
Stichting voor Vluchteling-studenten UAF; Utrecht.
97 Deze cijfers zijn van toepassing op alle vluchtelingstudenten die het UAF ondersteunt en dus niet alleen op
vluchteling-artsen.
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Het eindniveau Nederlands van het inburgeringstraject is niet toereikend
voor verdere studie aan universitaire opleidingen98 en/of deelname aan de
assessment procedure.

3. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De uitkeringsinstantie is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt
conform de Wet Werk en Bijstand. Hiertoe worden reïntegratieadviezen
opgesteld door (decentrale) Centra voor Werk en Inkomen.

De interpretatie van de Wet Werk en Bijstand99 als het gaat om verlening
van toestemming voor het studeren met behoud van uitkering verschilt
van stad tot stad als gevolg van decentralisering van de
uitvoeringsbevoegdheid naar gemeentelijk niveau.

Een vluchtelingstudent die met behoud van uitkering zou willen studeren,
moet de Gemeentelijke Sociale Dienst ervan overtuigen dat hij zich eerst
moet voorbereiden op de assessment procedure. Vervolgens zal hij
moeten bepleiten dat hem tijd gegund wordt om zich voor te bereiden op
de AKV-toetsen en de medische kennis- en vaardighedentoetsen. Daarna
wordt beslist hoelang het aanvullende onderwijsprogramma er uit zal zien.
In tijd uitgedrukt zal dit minimaal 3 jaar (1 jaar voorbereiding + 1 jaar
toetsing + 1 jaar aanvullend onderwijsprogramma) en maximaal 5 jaar
zijn (1 jaar voorbereiding + 1 jaar toetsing + 3 jaar aanvullend
onderwijsprogramma)100.

4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het voortraject van de assessment procedure voor buitenlandse artsen
begint met de voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 programma 2.
Ervaring leert dat de voorbereiding op het Staatsexamen Nt2 programma
2 minimaal één jaar kost.

Stap IIA uit de assessment procedure bestaat uit verscheidene
deeltoetsen (medisch Nederlands en communicatievaardigheid, ICT-
vaardigheid, Engelse leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse
gezondheidszorg). Eén jaar na de eerste deelname aan de Algemene
Kennis- en Vaardighedentoets moet een kandidaat geslaagd zijn. De
kandidaat die na verloop van het AKV-jaar gezakt is voor één onderdeel of
meer onderdelen van de AKV-toets, zal alle toetsen opnieuw moeten
doen.

Stap IIB uit de assessment procedure bestaat uit toetsen gericht op
medische kennis en vaardigheden.

                    

98 SCP/WODC/CBS (2005): Jaarrapport Integratie 2005. Den Haag.
99 In de gemeente Amsterdam is in 2004 een motie ingediend door mw. J. Sargentini (Groen Links) die als
volgt luidt: “De Raad, gehoord de discussie over het beleidskader werk en reïntegratie (….) besluit
vluchtelingartsen met een status die alleen nog maar coschappen hoeven te lopen toe te staan twee jaar met
behoud van uitkering hun studie te laten afronden; te stimuleren dat deze vluchtelingartsen na hun
coschappen aan het werk gaan in Amsterdam.” (Kagie; 2004).
100 Gemakshalve gaan wij er vanuit dat de opleidingsinstituten aanvullende programma’s aanbieden die qua
duur sporen met het advies van de minister van VWS.  Of die aanname juist is zal de toekomst uitwijzen.
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Na afronding van stap I, stap IIA, stap IIB en het gesprek naar aanleiding
van het portfolio ontvangt de kandidaat het advies vanwege de minister
van VWS. De kandidaat die een aanvullend programma moet volgen, kan
een programma van een ½ jaar, 1, 2 of 3 jaar tegemoet zien.

In de hieronder gepresenteerde “oud-nieuw-vergelijkingstabel” zijn de
belangrijkste verschillen weergegeven tussen de toelating van buitenlandse
artsen via de “oude” CIBA- en de “nieuwe” VWS-assessment procedure.

Tabel 10.1: Oud-nieuw vergelijking van de toeleiding van buitenlandse artsen in
Nederland

CIBA (1996 – 2006) VWS-Assessment (vanaf 2005)
Arts is “klant” van een universiteit met een
medische faculteit

Arts is “klant” van VWS, (nog) niet van
universiteit/medische faculteit

Voorbereidingstraject aanwezig in
universiteit

Voorbereidingstraject voor AKV-toetsen
afwezig

Arts is “klant” van studie-
adviseur/studentendecaan

Arts is geen “klant” van studie-
adviseur/studentendecaan

Inpassing in geneeskunde opleiding op
basis van:
1. Buitenlands artsdiploma
2. Examen Nt2 programma 2
3. dwingende redenen

Inpassing in geneeskunde opleiding op
basis van assessment procedure:
1. Examen Nt2 (geen absoluut vereiste) en
Medisch Nederlands
2. Leesvaardigheid Engels
3. Kennis ICT
4. Kennis gezondheidszorg
5. Medische basiskennis
6. Klinische kennis
7. Klinische vaardigheden
8. EVC-portfolio (werkervaring laatste vijf
jaar)

Cursus Medisch Nederlands na toelating tot
opleiding geneeskunde voor rekening van
de faculteit

Cursus Medisch Nederlands voorafgaand
aan assessment procedure voor rekening
van de deelnemer

Toetsing medische kennis na toelating tot
de opleiding geneeskunde

Toetsing medische kennis voor toelating
tot de opleiding geneeskunde

Aanvullend scholingsprogramma bijna
altijd 3 jaar

Scholingsprogramma variabel van een ½
jaar tot 3 jaar, afhankelijk van uitkomst
assessment procedure

Categorie 2 artsen: geen toelating tot
CIBA-procedure

Categorie 2-artsen: toelating tot
assessment procedure. D.w.z. beëindiging
van deze ‘obscure’ beoordelingscategorie

Inpassingstraject sterk afhankelijk van
toewijzing faculteit

Inpassingtraject onafhankelijk van
toewijzing faculteit

Kosten CIBA-procedure: nihil Kosten assessment procedure:
€ 2.200,- te betalen door de deelnemer

Voorbereidingstijd: onbeperkt Afronding algemene kennis- en
vaardighedentoets: binnen één
kalenderjaar. De kandidaat die hier niet in
slaagt, kan herkansen in een volgend jaar.
Reeds afgeronde onderdelen van de AKV-
toets vervallen en er moet opnieuw betaald
worden
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Studeren met behoud van uitkering werd
door sommige gemeentelijke sociale
diensten toegestaan

Onbekend is hoe Sociale Diensten om
zullen gaan met verzoeken van
buitenlandse artsen om met behoud van
uitkering te mogen studeren. Door
scheiding van de VWS-assessment en de
uiteindelijke studie zal het lastiger worden
voor buitenlandse artsen om een sociale
dienst te overtuigen om toestemming te
verlenen voor de assessment procedure en
de aanvullende geneeskunde opleiding

10.3.3 Conclusies

De assessment procedure gaat uit van een snelle en adequate afwikkeling van
het erkenningsverzoek. Na aanmelding voor de procedure kan een kandidaat
binnen één jaar gereed zijn met alle toetsonderdelen. Het streven om
buitenlandse artsen snel door de procedure te loodsen was één van de
kerndoelstellingen vanaf de ontwikkeling van een nieuwe stroomlijn (Splinter
e.a.; 2003) voor buitenlandse artsen.
Dat neemt niet weg dat voorafgaand aan de assessment procedure ernstige
vertraging opgelopen kan worden door met name vluchtelingartsen.
Asielprocedures die langer dan 5 jaar duren zijn geen zeldzaamheid. In de
asielperiode wordt het leren van de Nederlandse taal niet aangemoedigd, noch
gefaciliteerd. Ook zijn er tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum geen
mogelijkheden om medische kennis bij te houden. Na het verkrijgen van een
verblijfsstatus breekt de fase van de inburgering aan. In die fase komt het voor
dat kostbare tijd wordt verspild door hoog- en laagopgeleide nieuwkomers in
heterogene lesgroepen te plaatsen. Het eindniveau Nederlands dat
hoogopgeleide nieuwkomers aan het eind van het inburgeringstraject behalen is
bij lange na niet toereikend voor vervolgstudie aan een universiteit.
Doorgeleiding van “inburgerende” buitenlandse artsen naar universitaire
taalcentra verdient, gezien de expertise van deze centra in het opleiden van
hoogopgeleide buitenlanders, de voorkeur boven doorverwijzing naar Regionale
Opleidings Centra.

Er bestaat nog geen integraal onderwijsprogramma dat kandidaten die willen
deelnemen aan de assessment procedure voorbereidt op de algemene kennis-
en vaardighedentoetsen en de medische kennis- en vaardighedentoetsen. Het
ministerie van VWS geeft informatie over de diverse toetsen die deel uitmaken
van de assessment procedure. Zowel het ministerie van VWS, als de
universitaire medische centra, achten zich niet verantwoordelijk voor het (laten)
ontwikkelen en organiseren van cursussen ter voorbereiding op de diverse
deeltoetsen. Niettemin zou het ministerie van VWS onderwijsinstellingen kunnen
aansporen om een integraal onderwijsprogramma te ontwikkelen dat
voorbereidt op de assessment procedure.

Het (nog ontbrekende) voorbereidende onderwijsprogramma (stap IIA uit het
stroomschema van de commissie Splinter) is gepositioneerd vóór de poorten van
de universitaire medische centra. De begeleiding die door studieadviseurs en/of
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studentendecanen onder het CIBA-bewind geboden werd aan aanstaande
cursisten, zal in de nieuwe situatie ontbreken. Onbekend is of de buitenlandse
artsen die deelnemen aan de assessment procedure een beroep kunnen doen op
de dienstverlening van een universiteit. Zij worden eerst ingeschreven als
student van een universiteit, nadat zij de volledige assessment procedure
doorlopen hebben. Pas als zij beschikken over het inpassingsadvies van de
minister van VWS, kunnen zij zich inschrijven als student geneeskunde aan een
van de acht universitaire medische centra.

Voor deelname aan de assessment procedure worden forse tarieven gevraagd.
Het tarief voor (één keer) deelname aan de assessment procedure was € 2.200
in 2006. Voor buitenlandse en/of vluchtelingartsen zijn dat onevenredig hoge
tarieven. De hoge kosten zouden er eveneens toe kunnen leiden dat de
toegankelijkheid van de assessment procedure voor een aantal buitenlandse
artsen beperkt wordt.

Buitenlandse artsen die deelnemen aan de assessment procedure worden
getoetst op twee talen, i.c. Nederlands en Engels. Het leren van twee talen vanaf
een nul-niveau kost zeer veel tijd. Het is ook zeer de vraag of een meerderheid
van de buitenlandse artsen zal slagen om twee nieuwe vreemde talen op hoog
niveau te kunnen leren. Bovendien geldt voor asielzoekers dat zij gedurende de
tijd die zij doorbrengen in een Asielzoekerscentrum nauwelijks in staat zijn om
een taal te leren. Het voorbereidingstraject kan 3 tot 5 jaar duren zonder dat
een buitenlandse arts zijn oorspronkelijke vak heeft kunnen onderhouden.
De keuze voor het opnemen van een basistoets Engels op het niveau van TOEFL
score 600 of IELTS 6,5 betekent dat de assessment procedure voor een grote
groep categorie III-artsen beperkt toegankelijk is. Voor de vele Russische,
Irakese en Afghaanse artsen die deelnemen aan de VWS assessment procedure
kan de toets leesvaardigheid Engels op een dergelijk hoog niveau (TOEFL score
600 of IELTS 6,5) het einde van hun perspectief op werk in de Nederlandse
volksgezondheid betekenen. Uit ervaring is bekend dat veel artsen opgeleid in
genoemde landen de Engelse taal nauwelijks machtig zijn. Het geslaagd moeten
zijn voor de vier AKV-toetsen binnen één jaar zou voor buitenlandse artsen die
de Engelse taal op nul-niveau beheersen kunnen leiden tot jaren achtereen
deelnemen aan de basistoetsen en zelfs tot afhaken.

Voordat de VWS assessment procedure in werking trad, verwierven buitenlandse
artsen toelating tot medische faculteiten via de CIBA-route. Gemeentelijke
Sociale Diensten in universiteitssteden (en omringende gemeentes) waren op de
hoogte van de inpassingen van buitenlandse artsen en de duur van de
aanvullende programma’s. Hoe de Gemeentelijke Sociale Diensten in de
toekomst zullen omgaan met bijstandsaanvragende buitenlandse artsen die
moeten deelnemen aan de assessment procedure (2 jaar voorbereiding en
toetsing, gevolgd door een onderwijsprogramma van een ½, 1, 2 of 3 jaar)
moet afgewacht worden. Een rapport van de FNV101 naar het sociaal beleid van
Nederlandse gemeenten laat zien dat slechts 20% van de gemeenten toestaat
dat vluchtelingstudenten een Nederlands diploma mogen behalen met behoud
van uitkering. In het rapport wordt gesignaleerd dat gemeentelijke sociale
diensten steeds vaker inzetten op onmiddellijke inzetbaarheid op de

                    

101 FNV (2006): Lokale monitor werk en inkomen 2006; onderzoek sociaal beleid gemeenten. Stichting FNV Pers.
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arbeidsmarkt, onder het motto: “work first”. Dit (korte termijn) beleid staat
haaks op het beleid om buitenlandse migranten deel te laten nemen aan een
opleidingstraject.
Buitenlandse artsen die afstuderen aan medische faculteiten slagen er
doorgaans in werk als arts te vinden (zie de hoofdstukken 5 en 6). Investering in
een geneeskunde opleiding door een gemeente leidt tot duurzame uitstroom uit
de bijstand. Dat levert per bijstandgerechtigde een jaarlijkse besparing op van 
€ 14.000,- volgens het FNV-rapport.
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10.4 Conclusies ten aanzien van de werkgelegenheid van CIBA-artsen

In 2001 werd beschreven of en hoe buitenlandse artsen tot de Nederlandse
arbeidsmarkt toetraden (zie hoofdstuk 5). Het betrof een steekproef, maar de
uitkomsten waren positief: alle 33 buitenlandse artsen die, via het CIBA-traject
ingestroomd en afgestudeerd waren, vonden werk als arts in Nederland, op één
arts na. Zij vertrokken niet naar andere EER-landen. Via de persoonlijke
opmerkingen kwam naar voren dat meer aandacht voor de Nederlandse taal
wenselijk was, vroeg men aandacht voor erkenning van buitenlandse
specialismen, van werkervaring in het buitenland en toelating tot
specialistenopleidingen. Ook wilde men het kennisniveau vaststellen door
gebruik te maken van een toets of examen en inpassing op basis van objectieve
toetsuitkomsten had de voorkeur boven die op basis van
standaardbeoordelingen, zoals tot dusverre. Want standaardbeoordelingen
kwamen tot stand op grond van subjectieve waardering van
opleidingsdocumenten en getuigschriften.
Het aantal artsen dat een opleidingsplaats had verkregen was in het onderzoek
van 2001 nog beperkt. Slechts één buitenlandse arts bleek toegelaten te zijn tot
de huisartsopleiding. Het rapport spoorde de Huisartsopleidingen aan meer
buitenlandse artsen te laten instromen.
Het ministerie van VWS werd opgeroepen om een centrale rol te gaan spelen in
de erkenningsverzoeken en eventuele aanvullende programma’s. Ook werd VWS
opgeroepen om een objectief systeem te ontwikkelen waarmee kennis en
ervaring van buitenlandse diplomahouders kon worden beoordeeld. Het
ministerie van VWS reageerde pas toen de Tweede Kamer de motie Hermann
(tijdens de begrotingsbespreking eind 2001 van het ministerie van VWS)
aannam, waardoor toenmalig minister Borst werd gedwongen om de
universiteiten te ondersteunen bij de realisering van aanvullende medische
programma’s voor buitenlandse artsen (categorie II en III). Vanaf eind 2001
nam het ministerie van VWS eindelijk de primaire verantwoordelijkheid voor de
buitenlandse artsen op zich.
In 2004 en 2005 werd het onderzoek naar de loopbanen van zogenaamde CIBA-
artsen opnieuw uitgevoerd (zie hoofdstuk 6), nu niet in opdracht van het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen, maar als onderdeel  van het
onderzoek voor dit proefschrift. De cohorten buitenlandse artsen die
afgestudeerd waren in de periodes 2000-2001 tot en met 2003-2004 werden
aangeschreven met het verzoek gegevens te verstrekken over hun medische
loopbaan na het afstuderen. In totaal betrof het 191 afgestudeerde artsen
waarvan er 69 (36%) reageerden; voor sociaal wetenschappelijk onderzoek een
redelijke respons. In vergelijking tot het onderzoek van 2001 zijn de resultaten
positiever. Alle artsen waren er in geslaagd werk te vinden, met een groter
aantal in specialistenopleidingen. Nu waren 13 artsen (19%) in opleiding tot
huisarts. Mogelijk is deze toename toe te schrijven aan de verbetering van de
beheersing van de Nederlandse taal en attitude. De artsen die deelnamen aan
het eerste loopbaanonderzoek van 2001 (hoofdstuk 5) konden nog geen gebruik
maken van de Methode Nederlands voor anderstalige artsen102, omdat die

                    

102 Palenstein Helderman-Susan, L.H.M. van, Bekedam, L.M., Haalboom, J.R.E, Herfs, P.G.P. & Pescher-ter
Meer, A. (2000): Hoe zit het met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. Bohn Stafleu en Van
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methode toen nog niet beschikbaar was. Bijna alle buitenlandse artsen die
geparticipeerd hebben in het (tweede) loopbaanonderzoek (hoofdstuk 6) namen
deel aan een cursus Nederlands voor anderstalige artsen, nadat zij reeds
geslaagd waren voor het examen Nederlands als tweede taal (Nt2 programma
2). Een aantal buitenlandse artsen stelde vast dat verbetering van het
Nederlands noodzakelijk blijft, ondanks de beschikbaarheid van een cursusboek
Nederlands voor anderstalige artsen en de verplichte deelname aan een cursus
Medisch Nederlands voor alle buitenlandse artsen die instromen in een hoger
jaar van een opleiding geneeskunde aan een Universitair Medisch Centrum.
Gevraagd naar belemmeringen tijdens het werken als arts, werd regelmatig
melding gemaakt van taalproblemen. Uit telefonische interviews bleek dat enkele
artsen zelfs na hun afstuderen op eigen initiatief privélessen (schrijven of
spreken) Nederlands hebben genomen. Andere artsen benutten hun naaste
collega’s (artsen, co-assistenten, verpleegkundigen, secretaresses) op creatieve
wijze om hun beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. Uit de
antwoorden in de vragenlijsten en de reacties tijdens de interviews is duidelijk
geworden dat buitenlandse artsen zich terdege bewust zijn van het grote belang
van een goede beheersing van de Nederlandse taal. Ook na het afstuderen als
arts blijven velen actief om hun beheersing van de Nederlandse taal te
verbeteren.

Uit de internationale vergelijking (zie hoofdstuk 7 en bijlage 7) is gebleken dat in
de pré-assessment-fase het aanvullende scholingstraject voor buitenlandse
artsen in Nederland (en België/Vlaanderen) aanmerkelijk langer is dan in de
meeste andere Europese landen. Daar staat echter tegenover dat het
langduriger verblijf in een aanvullend programma resulteert in het eerder werk
vinden als arts in Nederland. Diverse buitenlandse artsen merkten op dat zij al
tijdens de co-schappen door hun huidige werkgever waren benaderd. Een langer
scholingstraject betekent dat er langer geschaafd kan worden aan de beheersing
van de Nederlandse taal en dat eventuele drempels bij werkgevers om
buitenlandse artsen aan te stellen worden verlaagd.

In 2004 rapporteerde de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid103. De
waardering van 30 jaar integratiebeleid werd door de commissie gekwalificeerd
als “geheel of gedeeltelijk geslaagd”. Deze conclusie werd betwist. Door CDA,
VVD, LPF en SP, die de conclusie als een faliekante miskenning van de
problemen met de multiculturele samenleving kenschetsten. Een lid van een
soortgelijke Franse adviescommissie, i.c. mw. J. Costa-Lascoux, sprak na een
bezoek aan Nederland en diverse gesprekken met hoge ambtenaren van OCW
en Justitie over de “totale mislukking van de integratie” van etnische
minderheden (NRC, 2 februari 2004). In het rapport “Bruggen bouwen” wordt op
tal van plaatsen het belang benadrukt van een goede beheersing van de
Nederlandse taal.
Toch zijn er ook positieve conclusies mogelijk. De instelling van de Commissie
Instroom Buitenlandse Artsen en de ontwikkeling van een methode Nederlands
voor anderstalige artsen, heeft er toe geleid dat een groot aantal buitenlandse
artsen (vluchtelingen en gezinsvormers) in Nederland werk kon vinden als arts.
In het rapport “Bruggen bouwen” worden beide niet genoemd. Dit komt doordat
de activiteiten van de medische faculteiten ten behoeve van buitenlandse artsen

                                                               
Loghum; Houten.
103 Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (2004): Bruggen bouwen; eindrapport. Sdu Uitgevers. Den
Haag.
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zich afspeelden buiten het gezichtsveld van het ministerie dat verantwoordelijk
was voor het minderhedenbeleid. Hetzelfde is te constateren voor de
onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut, die bronnenonderzoek verrichten
naar de integratie van minderheden in opdracht van de eerder genoemde
Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid. Geslaagde initiatieven,
ontplooid door niet-ministeriële instanties, worden kennelijk gemakkelijk over
het hoofd gezien.
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10.5 Beschouwing over het  VWS-beleid t.a.v. buitenlandse artsen in
multicultureel Nederland

De afgelopen 15 jaar is Nederland geconfronteerd met een toenemend aantal
nieuwe Nederlanders waaronder ook in het buitenland opgeleide artsen. Begin
jaren ’90 werden zij in de Nederlandse gezondheidszorg ingepast met individuele
regelingen. Later werd door de sterke verandering van de afkomst, cultuur en
opleiding en een steeds groter verschil met de Nederlands/Europese
artsopleiding en praktijkvoering de inpassing van buitenlandse artsen in
medische opleidingen gewijzigd. Voor de uitvoeringspraktijk ten aanzien van
inpassing van buitenlandse artsen waren de medische faculteiten
verantwoordelijk. Pas de laatste jaren (sinds 2002) heeft er coördinatie
plaatsgevonden (commissie Splinter) en sinds december 2005 is de inpassing
van buitenlandse artsen volgens een nieuwe assessment procedure (hoofdstuk
8) geregeld. Europese coördinatie ontbreekt nog geheel.

In dit proefschrift over de inpassing van buitenlandse artsen in Nederland wordt
een periode van meer dan 15 jaar beschreven waarin de wereldpolitiek werd
gekenmerkt door enkele grote probleemgebieden en brandhaarden. Begin jaren
’90 kwamen relatief veel buitenlandse artsen uit de voormalige Soviët Unie,
voormalig Joegoslavië en Roemenië. Vanaf 1995 groeide de instroom vanuit
landen als Irak en Afghanistan explosief en sinds 2000 is een sterke toename te
constateren van artsen afkomstig uit Zuid Afrika. Nog steeds dienen artsen uit
de voormalige Soviët Unie erkenningsverzoeken in bij de minister van VWS,
maar nu vooral als gezinsvormers en niet langer als asielzoekers of
vluchtelingen, zoals blijkt uit de onderzoeksgegevens van hoofdstuk 9.
De kenmerken van de buitenlandse artsen veranderden als gevolg van deze
verschuiving in herkomstlanden. De artsen uit bijvoorbeeld Roemenië,
Joegoslavië en de Soviët Unie kenmerkten zich door een niet wezenlijk andere
cultuur en dikwijls een Christelijke achtergrond. Taalproblemen stonden niet op
de voorgrond. Sprak een buitenlandse arts niet vloeiend Nederlands, dan was
communicatie mogelijk in het Duits, Frans of Engels. Verder leerden zij
doorgaans snel de Nederlandse taal. De verschillen met Oost-Europese artsen
werden vooral aangetroffen op het gebied van de kwaliteit van de opleiding
(bijvoorbeeld minder ervaring met geavanceerde farmaco-therapie en/of high
tech-apparatuur). De sekse-verhoudingen tussen arts en patiënt waren in de
Oost-Europese opleidingen niet wezenlijk verschillend van die van West-
Europese opleidingen. De inpassende facultaire medewerkers kregen ook steeds
meer ervaring met de niveau’s van de individuele buitenlandse opleidingen. Men
was bijvoorbeeld op de hoogte van de verschillen tussen Russische faculteiten en
men wist dat Hongaars-Roemeense artsen door hun relatieve achterstelling in
het land van herkomst kwalitatief beter functioneerden en de taal sneller leerden
dan etnisch Roemenen. Zij waren immers ook in Roemenië geselecteerd op extra
benodigde kwaliteit; de meetlat lag voor hen hoger. Deze factoren speelden mee
bij de inpassingen.
De gewijzigde instroom vanaf medio jaren ’90 liet in toenemende mate vooral
ook culturele verschillen zien. In de eerste plaats waren de buitenlandse artsen
nu afkomstig uit in meer of mindere mate conservatief Islamitische landen. Er
was vervolgens ook in toenemende mate bij de faculteiten twijfel over het
opleidingsniveau. Elementaire kennis van fysiologie en anatomie (bijvoorbeeld)
was slechts rudimentair aanwezig, kennis van celbiologie en genetica ontbrak
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geheel. Vervolgens bleek de taal, anders dan bij Oost-Europese buitenlandse
artsen, een ernstig probleem. Communicatie in andere Europese talen was nu
niet mogelijk. Elementaire kennis van de Engelse taal (soms beschouwd als de
taal van de duivel) ontbrak en bijvoorbeeld Afghaanse artsen gebruikten
Russische boeken voor hun studie geneeskunde. Door de toen heersende
politieke sfeer, die gekenmerkt werd door het niet bespreekbaar maken van
lastige problemen, werd dit langere tijd geaccepteerd. Pas na 2001 werd de
taalcursus Medisch Nederlands naast het Nt2 programma 2 verplicht gesteld,
alhoewel dat niet voor de examinering voor alle faculteiten gold (hoofdstuk 4).
In toenemende mate gaven de opleiders te kennen dat aanpassing van deze
buitenlandse artsen steeds meer problemen opleverde. Naast taalproblemen viel
er ook een uitgesproken andere attitude te constateren. In Europese opleidingen
is het gebruikelijk dat een arts leert twijfelen aan de eigen kennis en
vaardigheden, in Islamitische landen wordt een dergelijke houding niet zelden
beschouwd als een teken van zwakte en onkunde. Ook het stellen van vragen
aan opleiders wordt als een gebrek aan kennis beschouwd. Ook kwalitatieve
verschillen speelden een rol. Zo bleek een Afghaanse oogarts wel snel een
cataract (staaroperatie) te kunnen opereren, maar niet een fundoscopie
(oogspiegelen) te kunnen verrichten. Dit leidde bij de buitenlandse artsen niet
zelden tot verongelijktheid of ronduit boosheid over het schijnbaar ontkennen
van hun kwaliteiten door de bij hun inpassing betrokken Nederlandse opleiders.
Deze houding was bij de Oost-Europese artsen onbekend.
Met name bij de Afghaanse artsen bleken vervolgens de sekse-verhoudingen
tussen arts en patiënt sterk verschillend van datgene wat in Nederland
gebruikelijk is. In verschillende landen wordt anders omgegaan met het
verschijnsel naaktheid in de arts-patiënt verhouding. In het artikel “Naked” heeft
dr. A. Gawande104 beschreven hoe in Afghanistan (onder het Taliban-regime)
een mannelijke arts een vrouwelijke patiënte onderzoekt van achter een
matglazen tussenwand met een kleine vierkante uitsparing.
Tegelijkertijd veranderde ook in de Nederlandse maatschappij de houding
tegenover ‘nieuwe’ Nederlanders. P. Scheffer schreef in januari 2000 een
manifest over het multiculturele drama105 waarin hij waarschuwde voor de grote
problemen die zich in multicultureel Nederland voordeden. De door hem
gesignaleerde problemen waren lange tijd onbespreekbaar geweest. In 1992
probeerde F. Bolkestein de toenemende verschillen bespreekbaar te maken,
maar hij werd door zowel politiek links als rechts verketterd. Criticasters van de
multiculturele samenleving werden al snel in de hoek geplaatst van extreem
rechts. Het was opmerkelijk dat Scheffer, zelf afkomstig uit de Partij van de
Arbeid, er uiteindelijk wel in slaagde om de discussie omtrent de multiculturele
samenleving aan te zwengelen. In zijn artikel beschrijft Scheffer o.a. dat er in de
tijd dat E. van Thijn burgemeester van Amsterdam was de opvatting kon worden
vernomen dat moslims zich niet zouden hoeven houden aan de wetten van een
stad die door een joodse burgemeester werd bestuurd. In het UMC Utrecht
weigerde een Iraakse (islamitische) arts/student nog in 2000 tijdens de co-
schappen een joodse patiënt te onderzoeken.

                    

104 A. Gawande (2005): Naked. In: The New England Journal of Medicine. 353 (7): 645-8.
105 Scheffer, P. (2000): Het multiculturele drama. NRC, 29 januari 2000.
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Na de beoordeling van de equivalentie van buitenlandse artsdiploma’s door de
NUFFIC lag het voor de hand dat het ministerie van VWS vervolgprocedures zou
coördineren en dat in dit kader voor dit ministerie een nadrukkelijke rol was
weggelegd. Toch werd het ministerie pas op 6 december 2001 door de motie
Hermann hiertoe gedwongen.
De Nederlandse overheid heeft zich in de achterliggende jaren maar matig
bekommerd om de buitenlandse artsen die opgeleid waren buiten de EER. De
meerderheid van de erkenningsverzoeken die voorgelegd werden aan de
minister van VWS mondden uit in negatieve beschikkingen. De internationale
vergelijkingsstudie (hoofdstuk 7) laat zien dat in de Scandinavische landen,
Groot Brittannië en Duitsland in dezelfde periode veel positiever werd
aangekeken tegen buitenlandse artsen (en hun diploma’s) dan in Nederland.
Ook Europees overleg, laat staan coördinatie, ontbreekt geheel. Artsdiploma’s
die voorkomen op de lijst van de World Health Organisation worden wel in Groot
Brittannië en de Scandinavische landen erkend, maar niet in Nederland.

In 2000/2001 waren er dus maar enkele buitenlandse artsen in opleiding tot
specialist en slechts één arts was toegelaten tot de huisartsopleiding. Een
bijzondere gelegenheid – en gemiste kans - om in dit kader beleid te
ontwikkelen deed zich voor tijdens de Kosovo-crisis in 2000/2001. De
Nederlandse overheid maakte een noodplan voor de opvang van naar
verwachting duizenden asielzoekers en wees drie centra aan voor hun opvang:
Ermelo, Raamsdonkveer en Ter Apel. Op het ministerie van VWS bestond de
vrees dat de huisartsenzorg daar onvoldoende geregeld zou kunnen worden. De
lokale huisartsen die ook deze asielzoekerscentra (AZC’s) in hun praktijk
betrokken, hadden te kennen gegeven de zich uitbreidende zorgbehoefte niet te
kunnen of te willen dekken. Hierbij speelden niet alleen logistieke – maar ook
financiële aspecten een rol. In een overleg106 tussen enkele actoren in dit proces
kwam naar voren dat wellicht in de AZC’s door buitenlandse artsen, niet zelden
landgenoten van de asielzoekers, een deel van de zorg zou kunnen worden
geleverd, weliswaar onder supervisie van de lokale huisartsen. Deze artsen
zouden dan na een zekere arbeidstijd in een AZC aansluitend een
opleidingsplaats voor huisartsgeneeskunde moeten kunnen krijgen. Een klassiek
voorbeeld van een win-win-situatie: de gezondheidszorg in de AZC’s was
verzekerd en de buitenlandse artsen konden ervaring opdoen met de
Nederlandse gezondheidszorg en er blijvend deel van uitmaken. Hierbij moet
worden opgemerkt dat in januari 2001 ook al door DMW (zie paragraaf 5.5)
werd aanbevolen om meer CIBA-artsen toe te laten tot de huisartsopleidingen.
Op dat moment was slechts één CIBA-arts toegelaten tot de huisartsopleiding.
Het voorstel werd door de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
(HVRC) verworpen vanwege het door hen in de politiek correcte denktrant van
die tijd geconstateerde discriminatoire karakter (er werd immers een
onderscheid gemaakt tussen buitenlandse en Nederlandse artsen). De boven
geconstateerde win-win-situatie, werd niet als zodanig door de HVRC herkend.
Bovendien werd de uitkomst van het DMW-onderzoek in twijfel getrokken. Intern
HVRC-onderzoek zou namelijk hebben uitgewezen dat 10% van de huisartsen-
in-opleiding afkomstig was uit het buitenland. Nadere bestudering van de

                    

106 De toenmalige Inspecteur Gezondheidszorg aan Minderheden van het ministerie van VWS, mw. mr. drs. W.
Voogt, organiseerde een spoedoverleg met de heer Hermans, verantwoordelijk voor de Ziektekostenregeling
Asielzoekers, en de heren Haalboom en Herfs.
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categorie “uit het buitenland afkomstige artsen in de huisartsopleiding (naar
herkomst en artsdiploma)” leerde echter dat deze groep ook Nederlandse - en
EER-artsen met buitenlandse getuigschriften bleek te bevatten. Waarschijnlijk
werden Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst meegeteld als “uit
het buitenland afkomstige artsen”. Hiermee bevestigde de HVRC ongewild dat
minder dan één percent van het totale bestand van de huisartsen-in-opleiding
op die datum (1.018 per 1 maart 2001) een niet-EER-opleiding en een niet-EER-
nationaliteit hadden.
Toen de Kosovo-crisis in het voorjaar van 2001 plotsklaps ten einde kwam,
verdween ook het voorstel uit het zicht om in Nederland afgestudeerde CIBA-
artsen in te schakelen voor de verlening van huisartsenzorg in
asielzoekerscentra. Zonder enig bericht werd het spoedoverleg gestaakt.

Het is opmerkelijk dat in een periode waarin artsentekorten in Nederland werden
voorzien, zo slordig werd omgesprongen met een groep buitenlandse artsen. Het
rapport van de commissie Splinter (hoofdstuk 3) in 2003  benadrukte dat de
assessment procedure zou moeten leiden tot een aanzienlijk snellere afwikkeling
van de instroom van buitenlandse artsen in de opleiding of arbeidsmarkt. De
situatie, waarbij buitenlandse artsen meer dan vijf jaar bezig waren met het
verwerven van een verblijfsstatus en het afronden van een voorbereidingstraject
(inburgeringscursus Nederlands in één groep met bijna analfabete - en hoog
opgeleide migranten), was bijzonder onwenselijk. Het ministerie van VWS en de
medische faculteiten zijn voor wat betreft de snelheid van de afwikkeling van
verblijfsvergunningsverzoeken afhankelijk van het ministerie van Justitie. Er kan
alleen maar geconstateerd worden dat de Nederlandse overheid (Justitie en
VWS) in de achterliggende periode vooral barrières heeft opgeworpen voor
buitenlandse artsen en dat externe organisaties die zich het lot aantrokken van
buitenlandse artsen zijn tegengewerkt. Initiatieven en aansporingen tot
beleidsontwikkeling van externe organisaties werden bij herhaling niet
gehonoreerd. Zo verscheen in 1997 het rapport van Govaerts en Wijnen
(Universiteit Maastricht). Dit rapport, geschreven in opdracht van VWS, werd
pas vrijgegeven nadat een journalist een beroep deed op de Wet Openbaarheid
van Bestuur. Het bevatte ernstige kritiek op de uitvoeringspraktijk aan het
ministerie van VWS. Al in dit rapport werd voorgesteld (zie ook commissie
Splinter) om een kennis- en vaardighedentoets in Nederland in te voeren. De
aanbevelingen zijn door het ministerie genegeerd.
Vervolgens gaven Haalboom en Herfs op uitnodiging van het ministerie van VWS
in 1998 het advies een centraal opleidingsinstituut in te stellen (als karikatuur
werd wel gesproken over de Universiteit van Woerden) voor buitenlandse
artsen. Dit zou bijdragen aan de expertise met betrekking tot
diplomawaardering die tot dan toe bijzonder versnipperd was. Verder zou het
mogelijk worden om gedifferentieerde onderwijsprogramma’s op te leggen.
Daarmee zou een einde komen aan de ongelijkwaardige inpassingsprogramma’s
die de verschillende faculteiten aan buitenlandse artsen oplegden. Ook dit advies
werd ter zijde gelegd; er is nooit op teruggekomen.
Het voorstel om tot een Centraal Opleidingsinstituut te komen was niet nieuw
of uniek. In Scandinavië (zie hoofdstuk 7) wordt volgens een dergelijk model
gewerkt en tot volle tevredenheid. Mw. C. Altink-de Beer bepleitte in 1998 aan
het eind van haar stage bij het ministerie van VWS de oprichting van een
centraal opleidingsinstituut. Daarnaast pleitte zij voor de invoering van een
kennis- en vaardighedentoets ter bepaling van de gelijkwaardigheid van de
opleidingen. Zij constateerde verder dat er een sterke toename was van
afwijzingen van erkenningsverzoeken, die ook steeds vaker leidden tot juridische
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procedures. “De beoordeling van de aanvraag vond weliswaar plaats op
individuele grondslag en met kennisname van ieders persoonlijke kwaliteiten,
maar de adviezen en de daarop berustende beslissingen komen toch min of
meer neer op categoriale afwijzing.”
In 1999 adviseerde ook mw. J. Brunink een centraal opleidingsinstituut op te
richten. Vervolgens zou een gemeenschappelijk voorbereidend jaar moeten
worden ingericht met daarin een aantal voor iedere buitenlandse arts verplicht te
volgen vakken en specifiek Nederlandse vakken, zoals vaktaal en cultuur. Een
toets moest de medische lacunes zichtbaar maken en bepalend zijn voor de
inpassing van de buitenlandse arts in de medische opleiding.
De adviezen van VWS-stagiaires, respectievelijk mw. C. Altink-de Beer107 (1998)
en mw. J. Brunink108 (1999), betreffende de inrichting van een centraal
opleidingsinstituut en de invoering van een kennis- en vaardighedentoets werden
niet gehonoreerd.
Met alle vier adviezen, wellicht niet alle even belangrijk qua gewicht of
maatschappelijk draagvlak, is niets gedaan. Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat vanaf medio jaren negentig een uitermate asielzoekersonvriendelijk klimaat
heerste op alle departementen. Dat hing waarschijnlijk samen met de opvatting
die werd gepubliceerd in de Contourennota integratiebeleid etnische
minderheden109: “Het kabinet concludeert dat de situatie voor de toekomst
uiterst zorgwekkend is. Redenen voor die zorg zijn de stagnerende economische
ontwikkeling, de voortdurende immigratie – in het bijzonder van asielzoekers –
en de ingrijpende effecten daarvan voor het maatschappelijk draagvlak voor het
beleid.” Ieder beleidsvoorstel, ongeacht het departement, dat door
asielzoekende buitenlanders kon worden geïnterpreteerd als een aansporing of
uitnodiging om Nederland te kiezen als land van bestemming, werd onmiddellijk
ter zijde geschoven als een medewerker de afschrikwekkende woorden
“aanzuigende werking” uitsprak. Wat externe adviseurs, belangenorganisaties en
interne stagiaires niet voor elkaar kregen, werd uiteindelijk in 2001
afgedwongen door de Tweede Kamer (motie Hermann), die het ministerie van
VWS de opdracht gaf om samen met de medische faculteiten beleid te
ontwikkelen ten aanzien van buitenlandse artsen. De instelling van de Commissie
Splinter in 2002 was daarvan het gevolg. Niettemin duurde het tot december
2005 voordat de nieuwe assessment procedure voor buitenlandse artsen in
werking trad.

                    

107 Altink-de Beer, C. (1998): De erkenning van buitenslands gediplomeerden volksgezondheid; een verkenning
van regelgeving, gronden, procedures en praktijk. Afdeling Gezondheidsrecht van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden.
108 Bruning, J.M. (1999): De integratie van buitenslands gediplomeerde artsen in de Nederlandse
gezondheidszorg. Instituut voor Sociaal Economische Geschiedenis van de Faculteit Letteren van de Universiteit
Utrecht. Utrecht.
109 Ministerie van Binnenlandse Zaken (1994): Contourennota integratiebeleid etnische minderheden. Den
Haag.
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10.6 Voorstellen voor vervolgonderzoek

10.6.1 Voorstel voor een internationale vergelijkingsstudie

Hoofdstuk 7 (en bijlage 7) beschrijft een internationaal vergelijkende studie naar
lands- en universitair beleid over de instroom van buitenlandse artsen, opgeleid
buiten de Europese Economische Ruimte. Het bleek dat de kennis over het beleid
ten aanzien van deze artsen in andere EER-landen nagenoeg ontbrak. In land A
weet men niets over de procedures in land B of C en andersom. Ook bleek dat
een internationale publicatie over deze vergelijking in een grote behoefte zou
voorzien. Een gelijkluidend signaal kwam uit het Comité Permanent des
Médecins Européens, de koepelorganisatie van landelijke artsenorganisaties in
Brussel.

De Nederlandse assessment procedure is vooral georiënteerd op de Verenigde
Staten, i.c. de USMLE, en in veel mindere mate op de praktijken in de landen die
deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. De aanvullende
programma’s (theorie en praktijk) die in Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Oostenrijk aangeboden worden aan buitenlandse artsen zijn niet in de procedure
betrokken. Deze programma’s kunnen afgerond worden in twaalf tot achttien
maanden. In het Verenigd Koninkrijk kunnen buitenlandse artsen na een
gemiddelde voorbereidingstijd van achtien maanden slagen voor het Professional
and Linguistic Assessment Board 1 en -2 examen. Er is geen reden om aan te
nemen dat de buitenlandse artsen in genoemde landen slechter functioneren dan
in Nederland, waar een aanvullend scholingsprogramma ongeveer drie jaren
duurt.

Alle artsen, opgeleid buiten de EER, die in de Nederlandse gezondheidszorg
werkzaam willen zijn, zullen vanaf 1 december 2005 de assessment procedure
moeten doorlopen. Voor specialisten, opgeleid buiten de EER, kan het doorlopen
van de assessment procedure ernstige nadelen hebben. Zij kunnen beschikken
over zeer specialistische kennis en toch matig presteren op de medische kennis-
en vaardighedentoetsen. Te overwegen valt om in navolging van Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden (zie hoofdstuk 7 en bijlage 7) examens te
ontwerpen speciaal voor medisch specialisten. Om toelating te verwerven tot
een dergelijk examen kan de kandidaat verzocht worden om, naast overlegging
van diploma’s en bijbehorende transcripts, aan te tonen dat hij bijvoorbeeld
minimaal 5 jaar gewerkt heeft als medisch specialist. De specialist die dit
specialisten-examen niet behaalt, kan vervolgens alsnog deelnemen aan de
assessment procedure.
Overigens is in het verleden herhaaldelijk gebleken dat het begrip ”medisch
specialist” tot grote verwarring kan leiden. In het rapport van de commissie
Splinter werd bijvoorbeeld melding gemaakt van een in Afghanistan opgeleide
‘gynaecoloog’ die voor wat betreft zijn expertise het best te vergelijken was met
een verloskundige in Nederland. In een internationale vervolgstudie zou specifiek
kunnen worden onderzocht welke best practices ontwikkeld zijn voor medisch
specialisten.
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In kaart gebracht zou moeten worden hoe de landen die tot 1 mei 2004 deel
uitmaakten van de Europese Economische Ruimte omgaan met buitenlandse
artsen die opgeleid zijn buiten de EER. Voor deze vervolgstudie zou wellicht de
Europese Commissie geïnteresseerd kunnen worden. Harmonisatie van beleid
ten opzichte van migrerende buitenlandse artsen (van buiten de EER en vanuit
de “nieuwe” EER-landen) is zonder meer wenselijk. De studie (hoofdstuk 7) kan
gezien worden als een pilot-study ten behoeve van een onderzoek naar het
beleid van 19  “oude” EER-landen. Onderzocht kan worden hoe buitenlandse
arts- en specialistendiploma’s gewaardeerd worden, hoe werkervaring kan
worden meegenomen in de waardering van buitenlandse getuigschriften, waarbij
ook EVC-procedures een rol kunnen spelen. Verder kan onderzocht worden hoe
in de verschillende EER-landen het niveau van de medische kennis en -
vaardigheden wordt vastgesteld. Verder is van belang om na te gaan welk
beheersingsniveau van de taal in het land van vestiging wordt vereist en hoe de
buitenlandse arts dat niveau kan bereiken.

10.6.2 Voorstel voor een studie naar de toegankelijkheid van de
assessment procedure

Door het ministerie van VWS en de medische faculteiten zijn veel inspanningen
geleverd om een kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar systeem te ontwerpen
waarmee het niveau van buitenlandse artsen (opgeleid buiten de Europese
Economische Ruimte) op objectieve wijze kan worden vastgesteld. In hoofdstuk
8 hebben buitenlandse artsen die in 2004 en 2005 via de CIBA zijn toegelaten
hun oordeel gegeven over hun competenties bij aanvang van de opleiding
geneeskunde, die onder de nieuwe assessment procedure nadrukkelijk getoetst
zouden zijn. In paragraaf 10.3 is stil gestaan bij de randvoorwaarden voor een
succesvolle invoering van de nieuwe assessment procedure. Gebleken is dat in
de eerste 9 assessmentsessies matige resultaten zijn geboekt. De
evaluatiestudie van Schmitt Jongbloed en Duchatteau (2007) heeft te weinig
relevante gegevens opgeleverd. 

Het is van groot belang om vanaf de start van de assessment procedure vast te
stellen hoeveel kandidaten zich aanmelden, hoeveel kandidaten de procedure
binnen twaalf maanden afronden, hoeveel kandidaten daar niet in slagen en de
redenen daarvoor. Een speciaal aandachtspunt betreft de opstelling van de
diverse gemeentelijke sociale diensten met betrekking tot het verlenen van
toestemming om met behoud van uitkering deel te nemen aan de assessment
procedure (2 jaar) en het aanvullende scholingsprogramma (½, 1, 2 of 3 jaar)
aan een medische faculteit.
Van belang is ook om te evalueren of de vastgestelde programma’s (½, 1, 2 of 3
jaar) voldoende verfijnd zijn en in overeenstemming met het oordeel van de
opleidingscommissie die verantwoordelijk is voor het aanvullende
scholingsprogramma. Het is niet uit te sluiten dat, vanwege de onderwijskundige
inrichting (module-opbouw) van het medisch curriculum, programma’s niet
afgerond zullen kunnen worden in de geadviseerde tijdsperiode (van een ½, 1, 2
of 3 jaar). Uiteraard zullen medische faculteiten gehouden moeten worden aan
de opdracht om aanvullende programma’s aan te bieden in overeenstemming
met de opleidingsduur zoals neergelegd in het advies van de minister van VWS.
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11 Samenvatting

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van de voorgaande
hoofdstukken opgesomd.
In hoofdstuk 1 van dit onderzoek staan de erkennings- en toelatingsprocedures
van buitenlandse artsen (opgeleid buiten de Europese Economische Ruimte)
centraal. Vanaf de jaren negentig is het aantal buitenlandse artsen dat op basis
van vluchteling- of gezinsvormerschap permanent in Nederland verblijft gestaag
gegroeid. Een groot aantal artsen, opgeleid in en afkomstig uit landen van
buiten de Europese Economische Ruimte, ontving afwijzende beschikkingen van
de minister van VWS naar aanleiding van door hen ingediende
erkenningsverzoeken. Dat heeft er toe geleid dat vanaf medio jaren negentig
steeds meer artsen zich hebben gewend tot de medische faculteiten voor
aanvullende studie. In de periode van 1996 tot 2007 heeft de Commissie
Instroom Buitenlandse Artsen meer dan 1.000 toelatingsverzoeken behandeld.
Ondanks het dreigende artsentekort heeft het ministerie van VWS tot 2002,
afgezien van de afhandeling van erkenningsverzoeken, weinig activiteiten
ontplooid ter bevordering van de benutting van expertise van buitenlandse
artsen voor de Nederlandse samenleving.
Twee probleemstellingen zijn in dit onderzoek onderzocht. Deze luiden:
1. Hoe kan gegarandeerd worden dat een buitenlandse arts, die als arts in
Nederland werkzaam wil zijn, beschikt over de gangbare kwaliteitsvereisten op
het gebied van kennis, vaardigheden en attitude? Met andere woorden: hoe is
de assessment van deze onderdelen bij buitenlandse artsen geregeld?
2. Hebben artsen die opgeleid zijn buiten de Europese Economische Ruimte na
het verkrijgen van permanent verblijfsrecht in Nederland toegang tot de
uitoefening van de professie waarvoor zij eerder in het land van herkomst of in
een ander niet-EER-land waren gekwalificeerd? Meer in het bijzonder is
nagegaan welke obstakels buitenlandse artsen tegenkomen bij hun pogingen toe
te treden tot de Nederlandse volksgezondheidsmarkt en/of noodzakelijke
aanvullende opleidingen.

Hoofdstuk 2 bestaat uit internationaal literatuuronderzoek. Het eerste deel is
gericht op grootschalige migratie van buitenlandse artsen in Australië, Canada,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In deze landen is de
gezondheidszorg afhankelijk van migrerende buitenlandse artsen. De winst voor
de host countries gaat gepaard met het verlies van artsen voor de source
countries. Dikwijls zijn dat ontwikkelingslanden. Al in 1996 werd becijferd dat
een vertrekkende arts uit het Afrikaanse continent een verlies betekent van      
$ 184.000. De host countries oefenen een grote aantrekkingskracht op
buitenlandse artsen uit. Deze landen kunnen meer faciliteiten bieden ten aanzien
van vervolgopleidingen, betere werkomstandigheden en hogere salarissen.
Gezien de afhankelijkheid van migrerende buitenlandse artsen voor de
volksgezondheid zijn door Australië, Canada, het VK en de VS
assessmentprocedures ontwikkeld, zodat objectief kan worden vastgesteld of
buitenlandse artsen voldoen aan de medische en communicatieve
kwaliteitsvereisten.
In het tweede deel wordt een vergelijking gemaakt tussen een land dat tot voor
kort op grootschalige wijze artsen aantrok, het Verenigd Koninkrijk, en
Nederland, een land waar juist sprake is van kleinschalige migratie van
buitenlandse artsen. In Nederland en de meeste andere EU-landen is in de
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gezondheidszorg geen sprake van afhankelijkheid van buitenlandse artsen. Aan
de hand van de gegevens van de World Health Organisation is de doctors’
density (de hoeveelheid artsen per 100.000 inwoners) voor de EU-landen
berekend. Voor bijna alle ‘oude’ en ‘nieuwe’ EU-landen ligt de gemiddelde
doctors’ density boven de 300.  Het Verenigd Koninkrijk daarentegen kent een
doctors’ density van 230. Dat verklaart de hoge influx van buitenlandse artsen in
het Verenigd Koninkrijk.

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de belangrijkste (nationale) publicaties
over buitenlandse artsen die vanaf 1990 verschenen zijn. In 1993 veranderde de
regelgeving voor niet-EER-artsen in belangrijke mate. De inwerkingtreding van
de WVC-circulaire Toelating Buitenlandse Diplomahouders in 1993 maakte een
eind aan de praktijk dat een werkgever in de gezondheidszorg een niet-EER-arts
kon aanstellen zonder dat diens artsdiploma als (nagenoeg) gelijkwaardig was
beoordeeld. In 1997 werd de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(wet BIG) ingevoerd. Deze wet reguleert de bewaking van de kwaliteit in de
gezondheidszorg. Een al dan niet in het buitenland opgeleide arts mag pas als
arts werken in Nederland, nadat hij is ingeschreven in het BIG-register. Vanuit
diverse invalshoeken en organisaties werd commentaar op erkenningsverzoeken
geleverd. Een evaluatie-onderzoek naar de toelatingsprocedures van niet-EER-
artsen en –tandartsen werd uitgevoerd door de Vakgroep Onderwijsontwikkeling
en Onderwijsresearch van de Universiteit Maastricht. De onderzoekers vonden
de resultaten dermate ernstig, dat zij voorstelden de toelatingsprocedure
volledig te herzien en over te gaan op invoering van kennis- en
vaardighedentoetsen zoals gebruikelijk was en is in het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten. In de periode 2001-2003 verschenen diverse publicaties
gericht op stroomlijning van aanvullende programma’s voor buitenlandse
artsen. Door het aannemen van de motie Hermann bij de begrotingsbespreking
van het ministerie van VWS eind 2001 werden het ministerie van VWS en de
medische faculteiten aangespoord om gezamenlijk toe te werken naar
verbetering van de aanvullende programma’s voor buitenlandse artsen. Deze
motie leidde tot de assessment procedure voor buitenlandse artsen die in
december 2005 in werking trad.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de beheersing van de Nederlandse taal bij
buitenlandse artsen. Bij de inpassing van buitenlandse artsen in de hogere jaren
van de opleiding geneeskunde bleek het examen Nederlands als tweede taal
(Nt2 programma twee) van ontoereikend niveau. Deze studenten kwamen vrij
spoedig na hun toelating in aanraking met Nederlandse patiënten. De matige
beheersing van de Nederlandse taal was in 1997 aanleiding voor het starten van
een project dat moest leiden tot een substantiële verbetering van de beheersing
van de Nederlandse taal bij buitenlandse artsen. Aan de Universiteit Utrecht
werd gewerkt aan de ontwikkeling van een methode Medisch Nederlands voor
buitenlandse artsen. De bouwstenen voor de methode werden vergaard door
middel van het bijwonen van spreekuren van specialisten, huisartsen en
consultatiebureauartsen door docenten Nederlands. De methode Medisch
Nederlands voor buitenlandse artsen werd in 2000 uitgegeven onder de naam
“Hoe zit het met staan?”. Alle medische faculteiten (en de universitaire
taalinstituten) besloten na gereedkoming van deze methode een cursus Medisch
Nederlands verplicht te stellen voor instromende buitenlandse artsen/studenten.
Een logisch sluitstuk van de methode medisch Nederlands zou de ontwikkeling
van een bijbehorende gestandaardiseerde toets zijn geweest. De ontwikkeling
hiervan heeft bijna 5 jaar op zich laten wachten. In het kader van de assessment



165

procedure heeft het ministerie van VWS in 2004 de opdracht verstrekt om een
dergelijke toets te ontwerpen. De toets is een verplicht onderdeel van de
algemene kennis- en vaardighedentoets in de assessment procedure.

Hoofdstuk 5 is een rapport met betrekking tot de medische loopbanen van CIBA-
artsen. De opdracht voor het onderzoek werd in februari 2000 verstrekt door het
Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) van de VSNU. Volgens
CIBA waren ten tijde van het onderzoek 70 buitenlandse artsen afgestudeerd.
Het grootste deel was afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (24) en
de Universiteit Utrecht (26). Dit onderzoek liet zien dat, op één na, alle artsen er
in geslaagd waren werk te vinden als arts in Nederland. Allen hadden zich
ingeschreven in het BIG-register, waarmee de oriëntatie op de Nederlandse
arbeidsmarkt werd aangetoond. Ook vond het merendeel binnen drie maanden
tijd werk. In de aanbevelingen werden voorstellen gedaan aan het ministerie van
VWS om samen met de medische faculteiten verantwoordelijkheid te nemen
voor de ontwikkeling van een assessment procedure voor buitenlandse artsen
gebaseerd op kennis- en vaardighedentoetsen.

Hoofdstuk 6 bevat een vervolgstudie op het loopbaanonderzoek dat in 2000
plaatsvond. In de periode van 2000 tot en met 2004 behaalden 191 buitenlandse
artsen een Nederlandse artsenbul. De resultaten waren grotendeels positief. Van
de 69 artsen die respondeerden vonden er 65 binnen drie maanden tijd werk als
arts. Alle respondenten vonden werk als arts en waren ingeschreven in het BIG-
register. Er traden opmerkelijke verschillen aan het licht met betrekking tot het
loopbaanonderzoek uit 2000. Maar liefst 41 artsen (59%) waren er in geslaagd
een opleidingsplaats te vinden. Van de 41 artsen in opleiding volgden er 13 een
huisartsopleiding. De vraag naar belemmeringen in het werk als arts leverde op
dat velen problemen hadden met de Nederlandse taal. Pogingen om het
beheersingsniveau in de Nederlandse taal te verhogen zijn niet gestaakt na het
behalen van de artsenbul. Op creatieve wijze (inzet van secretaresses, controle
van schriftelijke verslagen door arts-assistenten, spellingscontrole op de
computer, privé-onderwijs, enz.) is geprobeerd om taalproblemen te
overwinnen.

Hoofdstuk 7 bevat een vergelijkende studie die in 2005 en 2006 is uitgevoerd
naar het beleid ten aanzien van niet-EER artsen in 10 EER-landen. De volgende
landen zijn in het onderzoek betrokken: België, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en
Zweden. Uit de resultaten kwam naar voren dat er grote verschillen bestaan
tussen de verschillende landen. Eén van de opvallendste verschillen betrof de rol
van de ministeries van volksgezondheid in de assessment van buitenlandse
artsdiploma’s. In de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en in
Duitsland is de assessment van buitenlandse artsdiploma’s een primaire
verantwoordelijkheid van de respectieve ministeries van volksgezondheid. De
universiteiten in de Scandinavische landen organiseren aanvullend onderwijs
voor niet-EER-artsen in opdracht van het ministerie van volksgezondheid. De
duur van de aanvullende scholingstrajecten vertoont grote verschillen. De
opleidingen van kortste duur werden aangetroffen in de Scandinavische landen
en Oostenrijk (12 – 18 maanden). De opleidingen met de langste duur (24 tot
36 maanden) werden aangetroffen in België en Nederland. Frankrijk en
Nederland hebben in 2005 een geheel vernieuwde assessment procedure
ingevoerd, waarbij de primaire verantwoordelijkheid is komen te liggen bij de
respectieve ministeries van volksgezondheid en niet langer bij de universiteiten.
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In alle landen die participeerden in het onderzoek werd veel belang gehecht aan
voldoende beheersing van de taal door de migrerende buitenlandse artsen.
Geconcludeerd werd dat kennis over assessment procedures m.b.t. niet-EER-
artsen in andere EER-landen grotendeels ontbreekt.

Hoofdstuk 8 beschrijft hoe buitenlandse artsen die vòòr de inwerkingtreding van
de assessment procedure gestart zijn met een aanvullende medische opleiding
oordelen over de competenties die in de nieuwe assessmentprocedure getoetst
worden. Vanaf 2007 doorlopen alle (nieuwe) buitenlandse artsen de VWS-
assessment procedure. Een vragenlijst met een 5-puntsschaal werd in 2006
voorgelegd aan alle 157 buitenlandse artsen die in 2004 en 2005 aan een van de
acht medische faculteiten ingestroomd waren. Een hoge respons van 68% (106
vragenlijsten) werd bereikt. Vanuit de opleidingen was bekend dat bij de
opleiders twijfels bestonden over de competenties van buitenlandse (CIBA-)
artsen op een aantal van de onderdelen die getoetst worden in de assessment
procedure. Interessant was daarom om te onderzoeken of buitenlandse artsen
dat oordeel over de tekortkomingen deelden. Over alle variabelen werd een
gemiddelde score gevonden van 4,09 op een 5-puntsschaal. Dat wil zeggen dat
de buitenlandse artsen van mening zijn dat hun competenties redelijk goed
aansloten bij de eisen die de Nederlandse gezondheidszorg stelt.

In hoofdstuk 9 van dit onderzoek zijn frequentie en aard van de
studievoortgangsproblemen van alle 99 ingestroomde buitenlandse artsen in de
cohorten 2002 en 2005 van vijf faculteiten geïnventariseerd. Tot voor kort was
er geen systematisch onderzoek gedaan naar studievoortgangsproblemen van
buitenlandse artsen tijdens de aanvullende studietrajecten. Gebleken is dat bij
38 studenten sprake was van studievoortgangsproblemen; de meerderheid (61
studenten) studeerde zonder problemen. De problemen hadden vooral te maken
met de matige beheersing van de Nederlandse taal en met gebrekkige medische
kennis en vaardigheden. Opvallend was dat in 2002 de meerderheid (71%) een
vluchtelingenstatus had, terwijl in 2005 de meerderheid (57%) op basis van
gezinsvorming in Nederland verbleef. Naast de opleidingsgerelateerde
problemen signaleerden de studieadviseurs ook problemen die samenhingen met
hun verblijfsstatus en levensfase, zoals problemen met studiefinanciering,
huisvesting en de zorg voor partner en/of kinderen. De gemiddelde leeftijd bij de
start van de studie was 35 jaar. Geconcludeerd is dat de continue aandacht voor
verbetering van de Nederlandse taal noodzakelijk blijft. Tevens is gewaarschuwd
de expertise op het gebied van de begeleiding van buitenlandse artsen door
studieadviseurs en studentendecanen niet verloren te laten gaan.

In hoofdstuk 10 is teruggeblikt op de werkwijze van het ministerie van VWS met
betrekking tot de waardering van buitenlandse artsdiploma’s tot aan de
invoering van de assessment procedure (§ 10.2). Geconstateerd is dat
waarderingen van buitenlandse artsdiploma’s door het ministerie van VWS in
veel gevallen nadelig uitpakten in vergelijking tot bijvoorbeeld de praktijken in
het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en Duitsland. Een belangrijke
rol in de onderwaardering van buitenlandse artsdiploma’s door het ministerie
van VWS was weggelegd voor de afdeling Diplomawaardering en
Onderwijscertificering van de NUFFIC. In § 10.3 is vooruitgeblikt op de
randvoorwaarden voor een succesvolle invoering van de nieuwe assessment
procedure. De invoering van een objectief systeem ter vaststelling van kennis-
en kunde van buitenlandse artsen die in Nederland als arts willen werken, is al
meer dan vijf jaar geleden bepleit. Niettemin blijven “oude” valkuilen bestaan en
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dreigen er nieuwe de kop op te steken. Een voorbeeld van zo’n “oude” valkuil,
waar VWS en de medische faculteiten weinig invloed op kunnen uitoefenen, zijn
de eindeloze procedures waarmee asielzoekers en vluchtelingen te maken
krijgen. Nieuwe valkuilen betreffen onder meer het ontbreken van
schakelonderwijs of voorbereidingscursussen (Nt2, Medisch Nederlands, Engels,
ICT) en de hoge kosten van de assessment procedure. Nog niet duidelijk is of
gemeentelijke sociale diensten in de toekomst toestemming zullen verlenen voor
studeren met behoud van uitkering aan buitenlandse artsen. In § 10.4  zijn de
loopbaanonderzoeken belicht. Geconcludeerd is dat buitenlandse artsen die
aanvullende opleidingen geneeskunde met succes afgerond hebben, er in slagen
om werk te vinden als arts. In een tijdsgewricht waarin positieve ervaringen met
integratie van etnische minderheidsgroepen zelden voor het voetlicht komen,
zou de succesvolle integratie van buitenlandse artsen meer aandacht verdienen.

In § 10.5 is aandacht besteed aan het VWS-beleid t.a.v. buitenlandse artsen in
multicultureel Nederland. Beschreven is dat de Nederlandse overheid zich maar
matig bekommerd heeft over de buitenlandse artsen die in Nederland permanent
verblijf gekregen hadden. In § 10.6 een tweetal voorstellen voor
vervolgonderzoek gedaan. Het eerste voorstel betreft een EU-onderzoek naar
beleid van EER-landen ten opzichte van niet-EER-artsen en specialisten. Een
dergelijk onderzoek kan wellicht leiden tot harmonisatie van beleid ten opzichte
van niet-EER-artsen. Het tweede voorstel betreft de nieuwe assessment
procedure. Een evaluatie studie zou zich moeten richten op de toegankelijkheid
van de procedure. In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer der Staten
Generaal over arbeidsmarktbeleid en buitenlands gediplomeerden
volksgezondheid dat plaatsvond op 1 juni 2006 heeft minister Hoogervorst
meegedeeld een dergelijke studie te zullen laten verrichten. Een vollediger
onderzoek dan het reeds verrichte quick scan onderzoek is dringend gewenst.
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12 Summary

In this chapter the main conclusions of the previous chapters are listed.
In chapter 1 the investigation focuses on the recognition and admission
procedures for foreign doctors (educated outside the European Economic Area
(EEA)). From the early nineties the number of foreign doctors residing in the
Netherlands either as refugees or as family reunifers has risen steadily. Foreign
doctors who wish to practise medicine in the Netherlands must obtain a
declaration of professional competence, issued by the Department of Public
Health, Welfare and Sports (VWS). A considerable number of foreign doctors,
trained in and having the nationality of countries outside the European Economic
Area, have requested recognition and received negative decisions by the Health
Department. They are not allowed to practise medicine in the Netherlands. As a
result, from the mid nineties, a growing number of foreign doctors applied to the
medical faculties for admission as medical students in order to obtain a Dutch
medical degree. Therefore, in 1995, it was decided to institute the Commissie
Instroom Buitenlandse Artsen (CIBA), a central placing committee for foreign
doctors. Between 1996 and 2007 the CIBA has processed over a 1000 admission
requests. Until 2002, in spite of the imminent shortage of doctors, the
Department of Health had done little to enhance the use of the expertise brought
in by the foreign doctors for the benefit of Dutch society.
The focus of this investigation has been: 1. How is guaranteed that foreign
doctors meet the medical quality standards (knowledge, skills, attitude), or how
is the assessment of these qualities measured. And 2.  After obtaining
permanent residency in the Netherlands, do foreign doctors, trained outside the
EEA, have access to the profession for which they had qualified before in their
country of origin or another non-EEA country? More specifically, the obstacles
have been researched that foreign doctors run into when attempting to gain
access to the Dutch public health market and/or required additional training
programmes.

In chapter 2 international research about International Medical Graduates
(IMGs) is described in two parts. The first part describes the effects of large-
scale migration of IMGs to Australia, Canada, the United Kingdom and the
United States of America. In the second part a comparison is made between the
UK, a country with large-scale IMG-migration, and the Netherlands, a country
with small-scale migration of IMGs.
Part I contains a study into the effects of the brain drain for source countries
(i.e. the IMGs’ countries of origin) and the  brain gain effects for host countries. 
Many international medical graduates (IMGs) leave their country of origin for
economic reasons. They try to settle in a new country, where they might have
more opportunities (medical career, further medical education, wealth and a
welfare system etc.). In most cases the IMGs leave a poor country to settle in a
rich country. On the basis of literature studied we found a dichotomous
distribution between countries in which public health is dependent on the influx
of IMGs and  those where public health is in no way dependent on IMG influx. In
 Australia, Canada, the United Kingdom and the United States of America public
health is dependent to a large extent upon the influx of IMGs. At least 20% of
the medical workforce in these countries have obtained their medical degrees
outside the host country. Over the years these countries developed sophisticated
assessmentprocedures for IMGs.
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With regard to IMG-migration part II compares the UK with the Netherlands. Of
all the doctors in practice in the United Kingdom, 31% were educated outside
the UK, as compared with less than 5% in Germany and France. The aim of this
part of the study is to present data comparing the ratio of medical doctors per
100.000 citizens in Western countries and in those countries from which IMGs
originate, i.e. their source countries. The influx of IMGs in the Netherlands is
described in detail. Most EEA-countries have a ratio of doctors of about 300 per
100.000 citizens. In the UK the ratio of doctors is 230 per 100,000. The doctors’
density explains the high influx of IMGs in the UK. Most IMGs in EEA-countries
are there either as refugees or as spouses/partners of EEA-citizens. In the UK
IMGs migrate in the first place as doctors. In new EU-countries (e.g. Hungary
and Poland) there is a fear that many medical doctors might leave their
countries of origin and move to countries with higher standards of living.

Chapter 3 contains the relevant (national) documentation on foreign doctors
published after 1990. In 1993 the rules and regulations concerning non-EEA
doctors was greatly amended. That year, the Department of Health issued a new
set of rules which put a stop to the practice of health care employers taking on
non-EEA doctors without having had their medical degrees evaluated and judged
sufficient by the Department. In 1997 the Individual Health Care Professions Act
came into force. It was devised to regulate quality control in the Health Care
sector. Any doctor, either foreign educated or not, can only practise medicine in
the Netherlands after having registered wih the so-called BIG-register. The
department of Education Development and Research of Maastricht University
carried out an evaluative investigation into the procedures foreign doctors and
dentists had to follow. On the basis of their findings, the Maastricht researchers
strongly advised to revise the entire recognition procedure and to implement
knowledge and skill tests similar to the ones in use in the United Kingdom and
the United States of America. In the years 2001-2003 several documents were
published aimed at streamlining the additional programmes for foreign doctors.
Late 2001, as a result of the motion Hermann being passed in Parliament during
the Health budget deliberations, the Department of Health and the medical
schools were stimulated to cooperate in order to improve the additional training
programmes for foreign doctors. This motion led to the new assessement
procedure for foreign doctors that came into force in December 2005.

Chapter 4 is dedicated to the mastery of the Dutch language by foreign doctors.
When the foreign doctors started their additional medical training in a higher
year of the regular medical programme, it soon became clear that their
proficiency in the Dutch language was insufficient if only the state exam NT2-II
was required. Soon after admission the foreign doctors were confronted with
Dutch patients and their low level of language proficiency led to doubts among
the medical staff as to the admissability of these new students. In 1997 these
insights resulted in the start of a project aimed at substantially improving the
language proficiency of foreign doctors. In a project of Utrecht University a
special course for foreign doctors, "Medical Dutch", was developed. The material
used in the course was gathered by Dutch language teachers who were present
at the consultations of patients with specialists, general practitioners and health
centres. Within the field of the main internships interview protocols were
formulated which were then used to create language excercises. In 2000 the
language course was published in a book titled "Hoe zit het met staan?". After
the publication of the course book all Dutch medical schools, along with the
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language schools, decided to make the course compulsory for all foreign medical
students/doctors seeking admission to a medical school.
The logical conclusion to the course Medical Dutch would have been the
development of a standardized test at the end of the course. It took nearly five
years for this test to be developed. Only in 2004, in view of the new assessment
procedure, the Department of Health commissioned the development of such a
test, which was completed in 2005. It is now a compulsory element of the basic
tests that form part one of the assessment procedure.

Chapter 5 contains a report on the medical careers of foreign doctors. According
to data from the eight medical schools 70 foreign doctors had graduated at the
start of the investigation in 2000. Most had graduated at Groningen University
(24) and Utrecht University (26), probably because the introductory
programmes at these universities were short in comparison to the programmes
set by the other universities. The results were valuable as there were no data at
all on the chances on the labour market for foreign doctors from the period
before 2000. This investigation showed that all but one foreign doctors had
managed to find a job in the Netherlands. They had all registered with the BIG-
register, which indicated that they were aiming at finding themselves a place in
the Dutch labour market. Also, most of them had found a job within three
months after graduation. Suggestions were made amounting to
recommendations for the Department of Health, together with the medical
schools, to take responsibility for the development of an assessment procedure
for foreign doctors based on knowledge and skills tests. That would end the
arbitrariness and large differences in the length of programmes the foreign
doctors were confronted with. It was also recommended that more foreign
doctors were admitted to the general practitioners programme, as, so far, only
one foreign doctor had been admitted.

Chapter 6 is a follow-up study on the investigation of 2000 into the careers of
foreign doctors. Between early 2000 and late 2004 191 foreign doctors
graduated and completed a Dutch medical degree. The overall results were
positive. 65 out of 69 doctors (response rate 36%) that responded had found a
job in their profession within three months. The other four needed more time,
but all of them found a job as a doctor and they had all registered with the BIG-
register. There were, however, some significant differences with regard to the
investigation of 2000. 41 foreign doctors (59%) had gained access to a
specialisation programme, 13 of which in the general practitioners programme.
To the question which had hindered them most in their medical careers, again,
many reported that the Dutch language was their main obstacle, for which they
have found a number of creative solutions (invoking the help of secretaries,
having interns check their written reports, using the spelling checker on the
computer, etc.). A number of foreign doctors took private language lessons,
during which special attention was paid to improving their writing skills.

Chapter 7 contains a comparative study into the policies towards medical
doctors, trained outside the European Economic Area (EEA) in ten EEA-countries.
The following countries were involved in this study: Austria, Belgium, Denmark,
France, Germany, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, and the United
Kingdom. The results show that there are enormous differences between the
respective countries. One of the most conspicuous differences was the role of the
Departments of Health in the evaluation of foreign medical degrees. In the
Scandinavian countries, the United Kingdom, and Germany, the assessment of
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foreign medical degrees is primarily the responsibility of the respective
Departments of Health. The universities in the Scandinavian countries organise
additional training programmes for non-EEA doctors on special request by their
Departments of Health. In these countries the relation between the Departments
of Health and the universities is, in building industry terms, comparable to the
one between a (main) contractor and a subcontractor. In Denmark, Norway and
Sweden only one university per country organises these additional training
programmes for non-EEA doctors. In Austria, Belgium, France, Germany, the
Netherlands, and Spain, upon receiving a negative answer to a recognition
request  a foreign doctor can apply for admission to any medical school or
university. The universities are absolutely autonomous in dealing with these
requests. The additional training programmes differ greatly in duration. The
shortest additional training programmes were found in the Scandinavian
countries and Austria (12-18 months), whereas the longest ones (24-36
months) were found in Belgium and the Netherlands. In 2005, both France and
the Netherlands introduced entirely new assessment procedures. The primary
responsiblity for these procedures has shifted from the universities to the
Departments of Health.
In all participating countries it was deemed very important for the migrating
foreign doctor to have mastered the language to a sufficient degree. The study
reveals that the participating EEA-countries are largely unaware of the
assessment procedures regarding non-EEA doctors in other countries.

Chapter 8 describes the self-evaluation of professional competenties by foreign
doctors who entered the medical programmes before the new assessment
procedure came into force. With the coming into force of this new procedure, the
previous procedure (via CIBA, a medical schools network) was abolished. The
last group of foreign doctors assigned via CIBA started their additional
programmes in september 2006. As from 2007 all (new) incoming foreign
doctors will follow the new VWS assessment procedure. It seemed interesting to
ask the foreign doctors who had started their additional training in 2004 and
2005, in view of the competencies that are specifically tested in the VWS
assessment procedure, for their opinions about their own competencies at the
beginning of their medical programmes in the Netherlands. In 2006 all 157
foreign doctors who, in 2004 and 2005, had started at one of the eight medical
schools were presented with a questionnaire with a 5 point scale. The response
rate was 68%. The medical schools had reported earlier on the doubts the
medical staff had about the competencies of the foreign doctors as to a number
of the elements that are tested in the assessment procedure. Therefore, is was
interesting to investigate whether the foreign doctors agreed with the opinion
expressed by the medical staff on their shortcomings. The results show that the
foreign doctors who were admitted via the CIBA procedure were positive about
their competencies. The average score on all variables was 4.09, indicating that
the foreign doctors think their competencies were reasonably compatible with
the demands of the Dutch health care system.

In chapter 9 study problems of international medical graduates during their
additional medical training in the Netherlands have been described. They were
not studied systematically before. In the last decade more than 1000
international medical graduates, whose medical degrees are not recognised,
applied for admittance to medical schools in the Netherlands. Some 90% of
them were actually admitted. We made an inventory of the types of problems
and the frequency of their occurrence for all 99 international medical graduates
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entering five Dutch medical schools in 2002 and 2005 as reported by the study
advisors. Problems were reported for 38% of the foreign graduates, while the
majority (62%) had no problems. Language problems and problems related to
deficiencies in medical knowledge and skills were reported most frequently. In
2002, the majority (71%) of international medical graduates had a background
as a refugee, while in 2005 the majority (57%) had a visa to stay with their
spouses or partners. Apart from study-related problems, there were also
problems related to the phase of life of the students, whose average age on
entering medical school was 35 years, such as problems in obtaining a study
grant, housing problems and the responsibility for a partner and/or children.
Continuous attention for mastery of the Dutch language is important.
Furthermore, counselling expertise relating to foreign medical graduates should
be maintained among study advisors in order to meet the specific needs of these
students.

In chapter 10 general conclusions are presented. In paragraph 10.2 the methods
used by the Department of Health to evaluate foreign medical degrees was
reviewed. The conclusion reached is that in many cases the results of the
evaluation of foreign diplomas by the department turned out to be more
negative than they would have been in the United Kingdom, the Scandinavian
countries and Germany. An important part in this underevaluation of foreign
medical diplomas by the Department of Health was played by the NUFFIC section
of Diploma Evaluation and Certification.
Paragraph 10.3 offers a preview of the preconditions of a successful
implementation of the new assessment procedure. The first pleas for the
introduction of an objective method to determine the level of knowledge and
skills of foreign doctors who want to practise medicine in the Netherlands were
made more than five years ago. The completion of the new procedure is a joint
accomplishment of both the Department of VWS and the medical schools.
However, the "old" pitfalls still exist and new ones are looming on the horizon.
One of those "old" pitfalls, and one that neither the Department of Health nor
the medical schools can influence to any extent, are the endless procedures
asylum seekers and refugees are confronted with. As long as asylum seekers
have no formal status, it is virtually impossible for them to learn Dutch or keep
their professional knowledge and skills up-to-date. Whereas in the
developmental stage of the assessment procedure the medical schools and the
Department of Health go for speed, valuable time is lost in the earlier
preparatory stages (asylum procedure and integration programme). New pitfalls
are the lack of intermediate education or preparatory courses (NT2-II, Medical
Dutch, English, computer skills), the high costs of the assessment procedure,
the lack of any link between the procedure candidates with a university, and the
pressure the candidates are under to pass the basic tests in time. As yet it is not
clear whether in the future local social services will allow foreign doctors to study
while receiving social benefits.
Paragraph 10.4 sheds more light on the career surveys/investigations (chapters
5 and 6). They show that foreign doctors succeed in finding jobs in their
profession once they complete the additional medical training programmes
successfully. It is probably due to the availability now of a special course Medical
Dutch for non-native speakers, that the number of foreign doctors being
admitted to the specializations, among which the GP-programme, has increased.
In times when the positive experiences with the integration of ethnic minorities
are rarely highlighted, the successful integration of foreign medical doctors
deserves more attention.
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Paragraph 10.5 describes the policy of the Department of Health in multicultural
Netherlands in the last 15 years. It shows that the role of the department
concerning international medical graduates was never a very active one. The
Department of Health was forced to coordinate additional training of
international medical graduates at medical schools by a motion of the Lower
House in December 2001.
Finally, in paragraph 10.6 two proposals for further investigation have been
made. The first one is to investigate within the European Union the policies of
the EU-countries towards non-EEA doctors and specialists, an investigation that
might lead to the harmonisation of the policies towards non-EEA doctors. The
second proposal concerns the evaluation of the assessment procedure. An
evaluative study should focus on the accessibility of the procedure. During the
General Deliberations in Parliament on labour market policies and foreign
educated Health Care workers that took place on 1 June 2006 Health Secretary
Hoogervorst stated that he would see to it that such an investigation be held.
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen

ABGG Project Assessment Buitenslands Gediplomeerden
Gezondheidszorg

AGIO Assistent Geneeskunde In Opleiding

AGNIO Assistent Geneeskunde Niet In Opleiding

AIM Assessment Instituut voor Medici

AKV-toets Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (assessment)

AZC Asielzoekerscentrum

(wet) BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

CBGV Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid

CIBA Commissie Instroom Buitenlandse Artsen

CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

COA Centrale Orgaan opvang Asielzoekers

DMW Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

ECFMG Educational Commission for Foreign Medical Graduates (USA)

ECTS European Credit Transfer System

EEA European Economic Area

EER Europese Economische Ruimte

EG Europese Gemeenschap

EU Europese Unie

EVC Erkenning van eerder of elders Verworven Competenties

FAIMER Foundation for Advancement of International Medical
Education and Research

GG&GD Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst

HAIO Huisarts in Opleiding

HVRC Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie
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IELTS International English Language Testing System-exam 
(University of Cambridge)

IMG International Medical Graduate

IMED International Medical Education Directory

IND Immigratie en NaturalisatieDienst (ministerie van Justitie)

ITN Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands

IWTN Interuniversitaire Werkgroep Toelatingsexamen Nederlands

KBS Kommissie Buitenlandse Studerenden (onderafdeling LBS)

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst

LBS Landelijk Beraad Studentendecanen (WO)

LOS-HBO Landelijk Overleg Studentendecanen in het Hoger
Beroepsonderwijs

MDW Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

MKV-toets Medische Kennis- en Vaardighedentoets (assessment)

MSRC Medisch Specialisten Registratie Commissie

Nt2 Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2

NUFFIC Netherlands Universities Foundation for International
Cooperation

OCG Opleidingscommissie Geneeskunde

OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

PLAB-exam Professional and Linguistic Assessment Board-exam

RIBIZ Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

SIBIO Stichting Interculturele Bedrijfsaspecten en Intercultureel
Ondernemerschap

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

STOGO Stichting Toegepast Geografisch Onderzoek

TCD Third Country Doctor

TOEFL Test of English as a Foreign Language
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UAF Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

USMLE United States Medical Licensing Examinations

VAZ Vereniging van Academische Ziekenhuizen

VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WGBO Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst

WHO World Health Organisation (United Nations)

WHW Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

WVC (voormalig) Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur

WWB Wet Werk en Bijstand
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Bijlage 2: VWS-jaarverslagen

Niet-EER-artsen VWS-jaarverslag 1995

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

In behandeling

Afghanistan 0 2 1 4
Algerije 0 0 1 2
Argentinië 1 0 0 1
Australië 0 1 0 0
Brazilië 0 1 0 1
Bulgarije 0 1 2 4
Canada 2 0 0 2
China 0 1 1 4
Colombia 0 0 0 2
Dom. Republiek 0 0 0 2
Equador 2 0 0 0
Egypte 1 4 0 8
Ethiopië 0 0 0 1
Hongarije 1 2 0 4
India 1 0 0 2
Indonesië 0 2 0 2
Irak 1 3 2 17
Iran 0 1 1 5
Israël 0 1 0 1
Joegoslavië (voorm) 4 10 5 22
Letland 0 1 0 1
Litouwen 0 1 0 0
Maleisië 0 0 0 2
Nieuw-Zeeland 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 1
Polen 6 6 0 7
Roemenië 2 1 2 9
Somalië 0 0 2 4
Sri Lanka 0 0 0 2
Suriname 7 2 0 4
Tsjecho-Slowakije 2 1 0 5
Turkije 1 0 4 18
Oeganda 0 0 0 1
USA 1 0 0 2
USSR (voorm) 1 5 6 32
Zaïre 0 0 0 1
Zimbabwe 0 2 0 0
Zuid-Afrika 6 1 0 3
Totaal 39 50 27 176
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Niet-EER-artsen VWS-jaarverslag 1996

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

In behandeling

Afghanistan 0 3 4 21
Algerije 0 1 1 1
Argentinië 0 0 0 1
Australië 0 1 0 0
Brazilië 2 0 0 2
Bulgarije 0 3 1 3
Canada 2 1 0 3
China 0 1 2 3
Colombia 0 1 1 1
Dom. Republiek 0 1 0 3
Equador 1 0 0 2
Egypte 0 4 2 7
Filippijnen 0 1 0 0
Hongarije 1 3 0 2
India 0 0 1 3
Indonesië 0 0 1 6
Irak 0 7 3 32
Iran 2 1 2 4
Israël 0 1 0 0
Japan 0 0 0 1
Joegoslavië (voorm) 7 11 8 19
Letland 0 0 1 1
Maleisië 1 0 0 1
Marokko 0 0 0 2
Mexico 1 0 0 1
Pakistan 0 1 1 3
Polen 3 2 0 6
Roemenië 3 3 4 8
Somalië 0 0 2 4
Sri Lanka 1 0 0 1
Suriname 4 3 0 5
Syrië 0 0 1 0
Tanzania 0 0 0 1
Tsjecho-Slowakije 4 0 2 6
Tunesië 0 0 0 1
Turkije 1 4 5 8
Oeganda 0 0 0 1
Uruguay 0 0 1 0
USA 1 2 0 2
USSR (voorm) 3 5 19 22
Zaïre 0 0 0 2
Zuid-Afrika 1 9 0 4
Totaal 38 69 62 193
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Niet-EER-artsen 1997

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

In behandeling

Afghanistan 0 3 6 20
Algerije 0 1 1 3
Brazilië 0 0 1 2
Bulgarije 0 0 1 0
Canada 0 1 0 1
Ceylon 0 0 0 1
China 0 0 1 4
Colombia 0 1 1 3
Dom.Republiek 0 1 0 3
Equador 0 1 0 2
Egypte 0 3 1 5
El Salvador 0 0 0 1
Filippijnen 0 0 0 1
Hongarije 0 1 1 4
India 0 1 2 0
Indonesië 0 3 0 7
Irak 1 3 12 45
Iran 0 0 3 4
Israël 0 1 0 0
Japan 0 1 0 0
Joegoslavië (voorm) 0 4 1 17
Letland 0 0 0 2
Macedonië 0 0 0 1
Maleisië 0 1 0 0
Marokko 2 2 0 0
Mexico 0 0 0 4
Nigeria 0 0 0 2
Oeganda 0 0 0 1
Oekraïne 0 0 0 1
Pakistan 0 0 3 1
Polen 1 5 1 7
Roemenië 0 0 4 9
Slowakije 0 1 0 2
Soedan 0 0 0 1
Somalië 0 1 0 4
Suriname 0 0 0 9
Syrië 0 0 0 1
Tanzania 0 0 0 1
Tsjecho-Slowakije 0 1 0 6
Tunesië 0 0 0 1
Turkije 1 3 1 9
Uruguay 0 0 1 0
USA 0 0 0 4
USSR (voorm) 0 0 16 41
Venezuela 0 0 0 1
Vietnam 0 0 0 1
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Zaïre 0 0 2 0
Zuid-Afrika 0 2 0 7
Zwitserland 0 1 0 1
Totaal 5 42 69 241

Niet-EER-artsen 1998

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

In behandeling

Afghanistan 1 1 20 4
Albanië 0 0 0 1
Algerije 1 0 2 0
Armenië 0 0 2 0
Argentinië 0 0 0 1
Australië 0 1 0 0
Azerbeidjaan 0 0 1 0
Benin 0 0 0 1
Bosnië 1 3 3 2
Bulgarije 0 1 5 1
Canada 0 2 0 0
Ceylon 0 1 1 1
China 0 2 2 1
Colombia 0 2 2 0
Cuba 0 0 0 1
Equador 0 2 0 1
Egypte 1 1 2 5
Georgië 0 0 1 1
Hongarije 2 0 2 2
India 0 2 0 1
Indonesië 2 5 0 4
Irak 2 4 31 33
Iran 0 0 1 0
Japan 0 0 0 1
Joegoslavië 1 6 1 7
Kazakstan 0 0 1 0
Kroatië 0 0 1 0
Letland 0 1 0 0
Maleisië 0 1 0 1
Marokko 0 2 0 0
Mexico 1 0 0 1
Nicaragua 0 1 0 0
Nieuw-Zeeland 0 1 0 1
Nigeria 0 0 1 2
Oekraïne 0 1 4 0
Pakistan 0 0 0 1
Polen 2 12 0 5
Roemenië 0 1 2 8
Servië 1 1 1 1
Slowakije 1 0 1 1
Soedan 0 0 1 1
Somalië 0 2 3 2
Suriname 0 3 0 6
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Tadzjikistan 0 0 1 0
Tsjechië 0 1 3 3
Tunesië 0 1 0 0
Turkije 2 2 3 0
Oeganda 0 0 0 1
USA 2 3 0 0
USSR 1 1 19 18
Vietnam 0 0 1 0
Zimbabwe 0 2 0 0
Zuid-Afrika 3 3 0 1
Zwitserland 0 1 0 1
Totaal 25 73 117 122

Niet-EER-artsen 1999

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

Totaal

Afghanistan 1 0 21 22
Albanië 0 0 1 1
Algerije 2 1 0 3
Armenië 0 0 2 2
Australië 0 1 0 1
Azerbeidzjan 0 0 1 1
Bangladesh 0 0 1 1
Bosnië 2 2 2 6
Bulgarije 0 0 4 4
Ceylon 0 1 0 1
China 0 2 2 4
Colombia 0 1 0 1
Cuba 0 0 1 1
Dom. Republiek 1 0 0 1
Equador 1 1 0 2
Egypte 0 3 1 4
Filippijnen 0 0 1 1
Georgië 0 0 2 2
Hongarije 0 2 0 2
India 0 5 2 7
Indonesië 1 0 2 3
Irak 2 2 48 52
Iran 0 0 1 1
Israël 1 2 0 3
Japan 0 1 0 1
Joegoslavië 3 6 2 11
Korea 0 0 1 1
Kroatië 0 0 1 1
Letland 0 1 0 1
Maleisië 0 1 0 1
Marokko 2 1 0 3
Mexico 1 0 0 1
Nieuw-Zeeland 0 2 0 2
Nigeria 0 1 0 1
Oekraïne 0 0 4 4
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Pakistan 0 1 0 1
Polen 1 16 4 21
Rhodesië110 1 0 0 1
Roemenië 0 3 5 8
Sjanghai 0 0 1 1
Slowakije 0 0 2 2
Soedan 0 0 4 4
Suriname 3 11 1 15
Syrië 0 1 2 3
Togo 0 0 1 1
Tsjechië 1 3 0 4
Turkije 2 0 7 9
Turkmenistan 0 0 1 1
USA 0 1 0 1
USSR 0 0 26 26
Uzbekistan 0 0 1 1
Vietnam 0 0 1 1
Wit-Rusland 0 0 1 1
Zwitserland 5 15 0 20
Totaal 30 87 157 274

Niet-EER-artsen 2000

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

Totaal

Afghanistan 1 2 20 23
Algerije 1 0 1 1
Argentinië 0 0 2 2
Armenië 0 0 2 2
Australië 1 0 0 1
Azerbeidzjan 0 0 1 1
Bosnië 1 2 0 3
Brazilië 1 0 0 1
Bulgarije 1 1 2 4
China 0 0 1 1
Colombia 1 0 2 3
Costa Rica 1 1 0 2
Dom. Republiek 1 0 0 1
Equador 1 0 0 1
Egypte 1 0 1 2
Filippijnen 0 0 1 1
Gabon 0 1 0 1
Hongarije 1 3 1 5
India 0 3 6 9
Indonesië 4 3 2 9
Irak 1 3 13 17
Iran 0 0 4 4
Israël 0 0 1 1
                    

110 Het gebruik van de naam Rhodesië in deze VWS-tabel heeft waarschijnlijk te maken met de landaanduiding
op het artsdiploma. Dat neemt niet weg dat de naam Zimbabwe in dit overzicht vermeld had moeten worden.
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Joegoslavië 3 4 1 8
Kazakstan 0 0 1 1
Kroatië 1 3 1 5
Libië 0 0 1 1
Macedonië 0 1 0 1
Marokko 1 0 0 1
Nigeria 0 2 0 2
Oekraïne 0 1 5 6
Pakistan 0 1 2 3
Peru 1 0 1 2
Polen 4 16 0 20
Roemenië 0 7 3 10
Rusland 0 0 5 5
Slowakije 0 1 0 1
Soedan 0 0 2 2
Somalië 2 0 0 2
Suriname 1 6 1 8
Syrië 0 1 2 3
Tadzjikistan 0 0 1 1
Tanzania 0 1 0 1
Tsjecho-Slowakije 1 1 4 6
Turkije 2 3 1 6
USA 0 2 0 2
USSR 1 3 22 26
Uzbekistan 0 0 3 3
Zuid-Afrika 8 25 0 33
Zuid-Korea 0 0 1 1
Zwitserland 2 0 0 2
Totaal 44 97 116 257

Artsen: vakbekwaamheidsverzoeken 2002

Land Gelijkwaardig Nagenoeg
gelijkwaardig

Niet
gelijkwaardig

Totaal

Afghanistan 0 2 31 33
Argentinië 0 1 0 1
Armenië 0 0 2 2
Australië 0 2 0 2
Azerbeidzjan 0 0 1 1
Bosnië 1 0 0 1
Brazilië 0 0 1 1
Bulgarije 0 0 6 6
Canada 0 1 0 1
China 0 0 1 1
Colombia 1 0 2 3
Costa Rica 0 0 2 2
Egypte 1 0 2 3
Equador 0 0 1 1
Filippijnen 1 2 0 3
Gabon 1 1 0 2
Ghana 0 1 0 1
Hongarije 0 6 0 6
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India 0 2 1 3
Indonesië 0 3 3 6
Irak 1 2 12 15
Iran 0 0 2 2
Israël 0 2 0 2
Japan 0 1 0 1
Jemen 0 0 2 2
Joegoslavië 0 4 2 6
Kazachstan 0 0 1 1
Kroatië 0 3 2 5
Macedonië 0 1 0 1
Mali 0 0 1 1
Marokko 0 1 1
Mexico 0 0 1 1
Moldavië 0 0 1 1
Myanmar (vh Birma) 0 0 1 1
Namibië 1 0 0 1
Oekraïne 0 2 15 17
Oezbekistan 0 0 2 2
Pakistan 0 0 1 1
Polen 7 19 2 28
Roemenië 2 2 7 11
Rusland 0 4 29 33
Rwanda 0 0 1 1
Singapore 0 1 0 1
Soedan 0 0 5 5
Somalië 0 0 1 1
Suriname 4 11 2 17
Syrië 0 1 0 1
Tadzjikistan 0 0 1 1
Tanzania 0 1 0 1
Tsjechië 0 1 0 1
Tsjecho-Slowakije 0 1 2 3
Turkije 0 1 9 10
Turkmenistan 0 0 1 1
Verenigde Staten 0 2 0 2
Vietnam 0 0 1 1
Wit-Rusland 0 1 0 1
Zuid-Afrika 11 32 1 44
Totaal 31 114 158 303

In de jaarverslagen van 2001, 2003 en 2004 ontbraken de tabellen waarin de
verzoeken uitgesplitst waren naar nationaliteit van de aanvrager.
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Bijlage 3: Door CIBA behandelde aanvragen van buitenlandse artsen
sinds de oprichting

Tabel 1: Aantal aanvragen verdeeld door CIBA vanaf 1996

Jaartal aanvragen verdeeld door CIBA gecumuleerd
1996-1997 113
1997-1998 97 210
1998-1999 127 337
1999-2000 132 469
2000-2001 136 605
2001-2002 118 723
2002-2003 126 849
2003-2004 99 948
Totaal 948

Universiteit van Amsterdam

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 122
Niet gestart111: 21

Vrije Universiteit Amsterdam

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 112
Niet gestart: 17

Rijksuniversiteit Groningen

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 127
Niet gestart: 25

Universiteit Leiden

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 85
Niet gestart: 9

Universiteit Maastricht

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 95
Niet gestart: 14

                    

111 Redenen om niet te starten zijn divers: kandidaten zien er van af of zijn alsnog onder supervisie (categorie
II) geplaatst. Ook kan een kandidaat nog bezig zijn met het examen Nederlands als tweede taal of aan een
andere faculteit zijn toegelaten.
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Katholieke Universiteit Nijmegen

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 142

Niet gestart: 30

Erasmus Universiteit Rotterdam

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 104
Niet gestart: 23

Universiteit Utrecht

Via CIBA toegewezen sinds 1996: 176
Niet gestart: 11
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Bijlage 4: Vragenlijst afgestudeerde CIBA-artsen

1. Aan welke (Nederlandse) medische faculteit bent u afgestudeerd?

Vrije Universiteit
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Leiden
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Utrecht
Rijksuniversiteit Groningen
Katholieke Universiteit Nijmegen
Universiteit Maastricht

2. In welk land hebt u uw buitenlands artsdiploma behaald?

Indien u uw buitenlandse artsdiploma niet behaald hebt in het land
waarvan u de nationaliteit bezat of bezit, wat was dan uw nationaliteit ten
tijde van uw studie geneeskunde?

3. In welk jaar bent u afgestudeerd? Welke leeftijd had u toen?

2000 2001 2002 2003 2004

Hoe oud was u op het moment van afstuderen?

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50

4. Heeft u zich na uw afstuderen ingeschreven in het BIG-register?

Ingeschreven in het BIG-register ja Nee

Indien u zich niet ingeschreven heeft in het BIG-register, wat is hiervan de
reden?

5. Heeft u werk als arts gevonden?

Werk gevonden? Ja nee
Belangrijkste reden waarom u
geen werk gevonden hebt?
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In het geval u wel werk gevonden hebt, kunt u aangeven hoeveel
maanden verstreken waren sinds uw afstuderen?

Binnen hoeveel tijd na uw
afstuderen werk gevonden

0-3 mnd 4-6 mnd 7-9 mnd 10-12
mnd

Onbekend

Gaat het om een fulltime baan of een parttime baan?

fulltime parttime

6. Indien het een parttimebaan betreft, hoe groot is dan de
aanstellingsomvang?

<50% 60% 70% 80% 90%

7. Hoeveel verschillende werkgevers hebt u sinds uw afstuderen gehad?

8. Bij welke organisatie hebt u werk gevonden? Bijv. Ziekenhuis Gelrepoort
of GG & GD Groningen.

9. Is uw baan gekoppeld aan een opleiding? Bijvoorbeeld een
huisartsopleiding of een AGIO-opleiding?

ja nee

Zo ja, welke opleiding volgt u?

10. Heeft u hulp gehad bij het vinden van werk of hebt u deze baan geheel
zelfstandig gevonden?

wel hulp geen hulp
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11. Indien u hulp hebt gehad bij het vinden van een baan, van wie of van
welke organisatie was dat dan?

Stichting voor Vluchteling-
studenten UAF
Centrum voor Werk &
Inkomen (CWI)

Integratiebureau

Uitzendbureau

Anderszins, namelijk:

12. Sluit uw baan aan bij de wensen die u hebt?

ja neen gedeeltelijk/
redelijk

13. Indien de gevonden baan niet (helemaal) aansluit bij uw wensen, wat zou
u dan liever willen doen?

Huidige baan Voorkeursbaan

14. Ziet u mogelijkheden om een baan en/of opleidingsplaats te vinden die
beter aansluit bij uw wensen?

ja nee niet ingevuld/niet
van toepassing

15. Bent u tijdens uw werk als arts in Nederland op belemmeringen gestuit?
Zo ja, welke belemmeringen zijn dat?

16. Heeft u nog aanvullende suggesties en opmerkingen met betrekking tot
dit onderzoek?

Indien u bereid bent om aan de hand van een (telefonisch) interview
aanvullende informatie te verstrekken dan verzoek ik u uw naam en
telefoonnummer waar ik u ’s avonds kan bereiken hieronder te vermelden.
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Bijlage 5: Overzicht van buitenlandse diploma’s per medische faculteit
(loopbaanonderzoek 2004)

Per universiteit zijn in de linkerkolom alle buitenlandse diploma’s van de
buitenlandse artsen vermeld. Indien de nationaliteit en de herkomst van het
buitenlandse artsdiploma verschilden is de nationaliteit – cursief - weergegeven
in de rechterkolom.

Vrije Universiteit Amsterdam (3)
Brazilië
Nigeria
Irak

Universiteit van Amsterdam (8)
Hongarije Iraanse
Rusland
Kroatië
Armenië Syrië
Afghanistan  
Irak 2
Niet ingevuld 1

Universiteit Leiden (5)
Irak 2
Venezuela
Rusland 2

Erasmus Universiteit Rotterdam (18)
Wit Rusland
Bulgarije
Letland
Oekraïne 2 Afghanistan 1
China
Brazilië
Rusland 2 Afghanistan 1
Irak 3
Afghanistan 2
Colombia
Armenië
Niet ingevuld 2

Universiteit Utrecht (6)
Iran
Tadzjikistan Afghanistan
Irak
India
Syrië
Roemenië
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Rijksuniversiteit Groningen (13)
Irak 4
Soedan
Wit Rusland 2 Afghanistan 1
Turkmenistan
Oezbekistan Afghanistan 1
Afghanistan 2
Bulgarije
Rusland

Radboud Universiteit Nijmegen (9)
Irak 4
Oekraïne Afghanistan
Azerbeidjaan
Rusland
Syrië
Niet ingevuld 1

Universiteit Maastricht (5)
Azerbeidjaan
Irak 3
Kenia
Roemenië
Wit Rusland
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Bijlage 6: Questionnaire for national policymakers and university
policymakers concerning foreign educated medical doctors

Introduction

Many refugees and family reunifiers (or formers) who come to European
countries hold academic or professional qualifications and have considerable
work experience. Among these migrants there are medical degree holders whose
diplomas are not acknowledged or recognised by the Ministers/Secretaries of
Health in the countries that granted them asylum, or where they obtained
permanent residence on grounds of partnership.

In our research project we investigate possibilities for foreign educated medical
doctors - either refugees or other types of newcomer - to receive, if necessary,
additional medical training after which they can obtain European medical
degrees that enable them to work as medical doctors in the country that granted
them permanent residency. In the Netherlands the eight medical faculties have
developed a special route for medical doctors whose qualifications are not
acknowledged by the Minister/Secretary of Health. A new assessment procedure
for medical degree holders is being developed by the Ministry of Health and the
medical faculties.

There is no systematic registration of policies of EU countries concerning medical
degree holders who obtained their – unacknowledged – medical degrees outside
the European Union. In this research we investigate national policies on
unacknowledged medical degree holders as well as the policies and practices of
several non-randomly chosen universities with medical schools in a number of
EU countries. The universities we approached with a request to participate in this
research project are members of the Utrecht Network112. Nearly all Utrecht
Network universities have medical schools.

                    

112 The Utrecht Network consists of 26 universities in Western and Central Europe that cooperate in a wide
range of activities. The activities carried out by the Utrecht Network cover the entire spectrum of
internationalization of higher education, especially student mobility, staff exchange, the internationalization of
curricula, summer schools, etc.
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Questionnaire concerning national policies on foreign educated medical
doctors

Does your country have a registering body that deals with recognition of medical
qualifications?

Does the Ministry of Health provide foreign educated medical doctors with
information (brochures, websites) on recognition procedures for persons holding
foreign medical degrees?

Is the Ministry of Health responsible for dealing with recognition requests by
holders of foreign medical degrees, or is there no national centralized
procedure?

How many people with permanent residence in your country and holding medical
degrees obtained in countries outside the European Union asked for recognition
of their diplomas in 2001, 2002, and 2003?

In order for someone’s medical degree to be recognized are these persons
tested as to their medical knowledge or does the recognition take place on the
basis of information provided by credential evaluators like the Educational
Resources Information Center (ERIC) and the National Recognition Information
Centers (NARIC)?

Is there a special assessment procedure in your country for holders of medical
degrees?

Is working experience as a medical doctor in the country of origin taken into
account in the recognition procedure, in addition to the medical diploma and
other qualifications obtained?

What are the qualifications of the credential evaluators? Are there any medical
doctors involved in the recognition process?

In your country, is there a policy on medical degree holders whose diplomas are
not acknowledged as equal to the degrees of medical doctors trained in your
country?

Are medical degree holders whose diplomas are not acknowledged referred to a
university with a medical faculty in order to receive additional medical training?
If not referred to a medical faculty, are they referred to another organization?
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Are there medical faculties in your country that have developed additional
medical programmes for medical degree holders whose diplomas are not (fully)
recognised?

Has the Ministry of Health requested medical faculties to develop additional
programmes for foreign educated medical doctors? If not, are there any (non)
tailor-made programmes available at medical faculties?

Is there a shortage of medical doctors in your country? Are foreign educated
medical degree holders seen as part of the solution to diminish the shortage of
medical doctors?
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Questionnaire concerning university policies and practices on foreign
educated medical doctors

Recognition and admission requests

Has the university or medical school received any requests for admission from
holders of foreign medical degrees with permanent residency in order to obtain a
medical degree at this university?

What is the major reason for these foreign educated medical doctors to request
admission at your medical school? Is it the fact that their foreign medical degree
was not recognized by the Ministry of Health?

Do you frequently receive this type of requests? How many foreign educated
medical doctors did apply for admission to your medical school in 2001, 2002,
and 2003?

What countries did these medical doctors come from? Did they obtain their
medical degrees in their countries of origin or in a third country?

What is the status of these medical doctors in your country? Are they refugees
or have they gained residency on grounds of partnership
(marriage/cohabitation)?
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Admission options

Can foreign educated medical doctors whose diplomas are not recognised be
admitted to your medical school?

Is medicine a limited enrolment programme in your country?

If not, what are the reasons for not admitting foreign medical doctors to your
medical school?

Is the university itself, not the government, responsible for the (non-)admission
of foreign medical doctors?

If a foreign doctor is admitted, does he or she have to start all over again with
the medical study, from the very beginning?

If a foreign doctor is admitted, how many years will it take for him or her to
obtain a medical degree from your university?

Is the assessment of their medical knowledge used as a tool to tailor their
programmes to their needs?

Does the age of someone asking admission have any influence on the way their
request is dealt with?

Is sufficient mastery of the (national) language a prerequisite for admission of a
foreign medical doctor?

Do the medical schools in your country in one way or another cooperate when it
comes to dealing with foreign medical doctors whose degrees are not
recognized?

Is there an organisation in your country that supports foreign medical degree
holders in finding their way into a medical school?

How will newcomers/foreign educated medical doctors pay for their living and
study expenses if they have to study for some more years in order to obtain a
medical degree in their new country?



207

Experience with foreign medical doctors

Assuming the medical school admits foreign medical doctors to regular
programmes, what experiences do the staff have with these students?

If a language exam is a prerequisite for admission of a foreign medical doctor,
does this exam guarantee a sufficient level of language proficiency for the
medical doctor, once admitted, to be able to properly communicate with local
patients, professors and other medical students during internships?

Is there a specific medical language programme available for foreign medical
students that have to take an additional programme at a medical school?

Would a foreign medical doctor, after gaining admission and obtaining a medical
degree at your university, succeed in finding work as a medical doctor in your
country?

For whom would it be harder to find a job as a medical doctor after graduating
from your university: a native of your country or a foreigner?
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Bijlage 7: An international comparison between policies of some
European countries and universities in dealing with foreign medical
doctors

1.1 Introduction

Many refugees and family reunifiers (or formers) who come to European
countries hold academic or professional qualifications and have considerable
work experience. Among these migrants there are medical degree holders whose
diplomas are not acknowledged or recognised by the Ministers/Secretaries of
Health in the countries that granted them asylum, or where they obtained
permanent residence on grounds of partnership.

In our research project we investigate possibilities for foreign educated medical
doctors - either refugees or other types of newcomer - to receive, if necessary,
additional medical training after which they can obtain European medical
degrees that enable them to work as medical doctors in the country that granted
them permanent residency. In the Netherlands the eight medical faculties have
developed a special route for medical doctors whose qualifications are not
acknowledged by the Minister/Secretary of Health. A new assessment procedure
for medical degree holders is being developed by the Ministry of Health and the
medical faculties.

There is no systematic registration of policies of EU countries concerning medical
degree holders who obtained their – unacknowledged – medical degrees outside
the European Union. In this research we investigate national policies on
unacknowledged medical degree holders as well as the policies and practices of
several non-randomly chosen universities with medical schools in a number of
EU countries. The universities we approached with a request to participate in this
research project are members of the Utrecht Network113. Nearly all Utrecht
Network universities have medical schools. It appeared however that the Utrecht
Network was at some times nothing more than a starting point, although a
useful one. To find someone at the department level and at the university level
who were well informed about the policies concerning foreign medical degree
holders proved to be enormously complicated. It was a long search to trace out
the right people in all the countries (ministries and universities) that were
involved in this particular part of our research project.

                    

113 The Utrecht Network consists of 26 universities in Western and Central Europe that cooperate in a wide
range of activities. The activities carried out by the Utrecht Network cover the entire spectrum of
internationalization of higher education, especially student mobility, staff exchange, the internationalization of
curricula, summer schools, etc.
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In order to be able to present the precise information about the situation in
Austria I received support from Dr Johannes Streicher (Medical University of
Vienna), Mrs Mag Christine Thornton (Medical University Graz), Mrs Mag Sabine
Pendl (Office of International Relations at the University of Graz) and Dr Josef
Leidenfrost (Ombudsman Task Force at the Ministry of Education, Science and
Culture).

In order to be able to present the precise information about the situation in the
Flemish part of Belgium I received support from Prof Dr Walter Michielsen
(Faculty of Medicine at the University of Ghent), Prof Dr Leo Bossaert (Faculty of
Medicine at the University of Antwerp), Mrs Dr Isabel de Smet and Mrs Dr
Liesbeth Hendrix (both Flemish Interuniversity Council Brussels) and Mrs Patricia
de Clopper (Office of International Relations at the University of Antwerp).

In order to be able to present information about the situation in Denmark I
received support from Mrs Mette Brandenborg (International Secretariat of the
University of Aarhus),  Mrs Benedicte Baumgarten (International Coordinator at
the Faculty of Health Sciences at the University of Aarhus), Mrs Suzanne
Andersen (International Relations at the Faculty of Health Sciences at the
University of Copenhagen) and Mrs Karin Scavenius (Danish National Board of
Health in Copenhagen).

We received the information about the situation in France from Prof Dr François
Réné Pruvot. Prof. Pruvot is the Vice Dean for International Affairs at the
Université du Droit et de la Santé à Lille: Université Lille 2. I also got assistance
from Béatrice Delpouve (International Relations Office of Université Lille 1),
Phillippe Cordonnier (International Relations Office of Université Lille 2) and
Françoise Deregnaucourt (assistant of the Vice Dean for International Affairs).

In order to be able to present information about the situation in Germany I
received support from Mrs Jutta Schmidt (International Relations Office at the
Ruhr University in Bochum), Mr Svend Poller (International Relations Office at
the University of Leipzig), Mrs Sabine Klimmek (International Relations Office at
the University of Leipzig) and Mr Rainer Godry (Ministry of Health of the Province
of North Rhine-Westphalia).

In order to be able to present information about the situation in Norway I
received support from Mrs Etelka T. Dahl (University of Bergen), Mr Kjell S.
Skålbones (Norwegian Registration Authority for Health Personnel), Mrs Cathrine
Emblem and Mrs Carol Østby (both working at the Secretariat for Foreign
Medical Doctors of the Faculty of Medicine of the University of Oslo).

The information about foreign medical degree holders in Spain was found with
support from Prof Dr Carlos Seoane Prado (Facultad de Quimica) and Prof Dr
Jesus Tresguerres (Facultad de Medicina) both from the Universidad
Complutense Madrid.

The information about foreign medical degree holders in Sweden could be found
with support from Mrs Renée Valeri (International Relations Office of Lund
University), Dr Erling Myhre (Director of International Studies at the University
Hospital Medical Centre in Lund), Mr Leif Gudmundson (the National Board of
Health and Welfare in Stockholm) and Mrs. Birgitta Rundquist from the
Karolinska Institute in Stockholm.
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The information about foreign medical doctors in the United Kingdom could be
found with help from Prof Tim Birtwistle (Leeds Metropolitan University), Prof
Trudie Roberts (Faculty of Medicine of the University of Leeds), Mrs Jessica
Watson and Mrs Ceri Butler (both Programme Administrators of the Refugee and
Overseas Qualified Doctor's Programme at the University of London) and Mrs
Lisa Bond from the Registration and Education Directorate of the General
Medical Council.
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1.2 Part I: questionnaire concerning national policies on foreign
educated medical doctors

1. Does your country have a registering body that deals with
recognition of medical qualifications?

Austria
Yes. The German name for the responsible institution is Ärztekammer. In
English: the Medical Association. Besides the Medical Association the NARIC is
responsible for dealing with recognition requests of medical qualifications. NARIC
is responsible for evaluation of foreign diplomas and admissions. NARIC is part
of the Ministry of Education, Science and Culture.

Belgium
In the Flemish Community of Belgium a subdivision of the Ministry of Education,
is responsable for dealing with equivalency requests of foreign medical doctors.
In case of doubt about equivalency of a foreign medical degree the NARIC staff
of the Ministry of Education puts forward a request for advice to the Equivalence
Committee Foreign Medical Degrees of the Flemish Interuniversity Council
(abbreviation in Dutch: VLIR).  Every Flemish university with a medical school
has a delegate (professor of medicine) in this committee.

Denmark
Yes. The Danish National Board of Health (Sundhedsstyrelsen).

France
Yes. The Ministry of Education is responsable for recognition of (all) foreign
qualifications.

Germany
There is no central registering body in Germany due to the constitution. The
provinces (Länder) have this competence and are responsable for dealing with
recognition requests from medical doctors trained outside the European Union/
European Economic Area.

Norway
Yes, the Norwegian Registration Authority for Health Personnel (Statens
Autorisasjonskontor For Helsepersonell).

Spain
Yes. The Ministry of Education is entitled to do recognitions not only for the
medical diplomas but for every type of diploma from secondary or higher
studies.

Sweden
Yes. The National Board of Health and Welfare is the competent authority in
Sweden for all regulated health professions.
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United Kingdom
Yes. The General Medical Council (GMC).

2. Does the Ministry of Health provide foreign educated medical doctors
with information (brochures, websites) on recognition procedures for
persons holding foreign medical degrees?

Austria
Yes. By NARIC.

Belgium
Yes. Brochures for foreign medical doctors are available.

Denmark
Yes. For this purpose a brochure is published entitled: “Guidelines concerning
the authorization of doctors trained outside Denmark”. Besides that there is a
memo entitled: “Advisory notes about probationary clinical appointments for
foreign-trained doctors who wish to obtain permanent authorization to practise
medicine in Denmark, and who are not covered by the EU Doctors’ Directive or
the Nordic Agreement”.

France
In 2005 the Ministry of Health finished the development of an assessment
procedure for foreign educated medical doctors. Third country doctors with
degrees from outside the European Economic Area may apply for recognition of
their degree after succesfully ending the assessment procedure.
Information about this procedure can be found at the departmental website:
www.sante.gouv.fr

Germany
Every province has internet sites to inform foreign medical doctors about
procedures. Besides these internet sites the so-called Bundesärtztezimmer (the
German Medical Association) gives information to foreign medical doctors about
working as a medical doctor in Germany (www.baek.de).

Norway
Yes. The internet sites with the applicable information are:
www.safh.no and http://www.med.uio.no/medfak/utenlandsmed/)

Spain
This is unknown.

Sweden
This kind of information is provided by the Board.
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United Kingdom
Yes. There is some information on the Department of Health’s website but most
internationally qualified doctors consult with the General Medical Council, the
British Medical Association (BMA) and the newly established ROSE website
www.rose.nhs.uk for refugee and overseas qualified health professionals.

3. Is the Ministry of Health responsible for dealing with recognition
requests by holders of foreign medical degrees, or is there no national
centralized procedure?

Austria
In case of equality of foreign medical qualifications the Ministry of Education,
Science and Culture (NARIC) is responsible. In case of inequality of foreign
medical qualifications the medical universities are responsible for the recognition
procedure (in German: “Nostrifikation”).

Belgium
The Ministry of Education is responsible for dealing with recognition requests.
The Ministry of Education however makes use of the Flemish Interuniversity
Council (VLIR) if there is need for advice on foreign medical degrees.

Denmark
Third country doctors have no rights guaranteed by treaty or automatic
recognition as a doctor. There is, however, a possibility for individual
assessment for third country doctors.

France
Yes, since 2005 the Ministry of Health is responsible for an assessment
procedure for third country doctors in France.

Germany
In Germany there is no centralized procedure. All provinces (Länder) have their
own authority to develop an assessment procedure for foreign medical degrees
in order to grant a license to practise as a medical doctor.

Norway
Yes (indirectly; the SAFH is subordinated to the Directorate of Health and Social
Affairs, which again is subordinated to the Ministry of Health.)

Spain
The ministry of Health is responsible for the recognition of specialities but not for
recognition request of a medical degree. The ministry of Education is responsible
for these requests.

Sweden
This is the responsibility of the Board.

United Kingdom
No, the General Medical Council deals with these requests.
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4. How many people with permanent residence in your country and
holding medical degrees obtained in countries outside the European
Union asked for recognition of their diplomas in 2001, 2002, and 2003?

Austria
Numbers are unknown.

Belgium
In the period from July 2003 untill March 2005 the Flemish Interuniversity
Council admitted 71 third country doctors to their procedure.

Denmark
Numbers are unknown.

France
In 2005 about 2.000 third country doctors did an application for recognition.

Germany
In the period from 2000 untill 2003 in total 1471 medical doctors from outside
the European Union/European Economic Area got recognition of their medical
degrees in Bundesland North Rhine-Westphalia.

Norway
SAFH is unable to present data how many foreign doctors applied.
212 doctors educated outside the EU/EEA were issued their final Norwegian
license to practise in 2003 and 326 in 2004. These doctors had to complete the
compulsory additional training required for doctors educated outside the
EU/EEA.
(Numbers for earlier years are not available because they were then not counted
separately.)

Spain
unknown

Sweden
The responsible authorities in Sweden granted recognition to third country
doctors:
2001: 197
2002: 224
2003: 295

United Kingdom
The General Medical Council provided the following statistics:

2002:    4456 overseas qualified doctors registered with the GMC
2003:    9336 overseas qualified doctors registered with the GMC
2004:      686 overseas qualified doctors registered with the GMC

Please note that in 2003, it was the end of 'section 19' recognised overseas
qualification (this allowed doctors with qualifications obtained in the
Commonwealth countries to obtain full registration in the same way as those



215

who held a UK primary medical qualification i.e. without entrance examinations)
and there was a big rush to register, hence the higher figures for that year.

5. In order for someone’s medical degree to be recognized are these
persons tested as to their medical knowledge or does the recognition
take place on the basis of information provided by credential evaluators
like the Educational Resources Information Center (ERIC) and the
National Recognition Information Centers (NARIC)?

Austria
Those medical degree holders whose diplomas are evaluated and considered
equivalent to Austrian medical degrees are not tested. Those medical degree
holders, whose diplomas are considered unequal to Austrian medical degree
holders, are obliged to undergo a test.

Belgium
The first step for a foreign medical doctor is to put forward a recognition request
to the Ministry of Education (NARIC). In case of doubt and in case of non-
recognition NARIC sends the file to the Flemish Interuniversity Council (VLIR).

Denmark
A third country doctor whose qualification is considered to be equivalent to a
Danish medical qualification can be granted a temporary authorization. If a third
country doctor wants to apply for a permanent authorization this doctor is
required to be employed for probationary periods in two different Danish clinical
hospital departments. Each period must last for at least three months. Without a
temporary authorization one cannot commence a probationary appointment.
During the probationary employment the applicant is required to pass a verbal
test on general medical knowledge and three examinations (in social medicine,
the Danish law about the practice of medicine, and the law about the
prescription of medicines) at a Danish university. The verbal test and the three
examinations are arranged by a Danish university, and carried out in the Danish
language. There must be at least one positive assessment of the doctor’s overall
performance during a period of probationary employment before enrolment for
the test and the examinations can be allowed.
The applicant is required to be sufficiently proficient in the Danish language to be
able to work effectively and safely as a doctor. This is assessed in the course of
each period of probationary employment and also during the verbal test of
general medical knowledge and the three examinations; a specific language test
is not required.

France
Yes, there is a medical assessment procedure available. Before 2005 there was
no test available in France. For specialists or consultants who seek to work and
live in France there are even fixed quota per year. They have to take an exam
before they can be recognized. The language used in all examinations is French.
Without a thorough knowledge of the French language a foreign candidate
cannot pass the exams succesfully.
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Germany
There is a special procedure in which the level of equivalence is investigated. If
there is uncertainty about the equivalence a special test must be taken by the
foreign medical doctor. Former work experience as a medical doctor is not taken
into account. The results of the test are assessed by a committee of four
professors in medicine.

Norway
Applicants are tested by means of a compulsory additional training programme
at the University of Oslo.
The following requirements have to be satisfied succesfully:

• Course and examination in the Norwegian language and in communication
for foreign medical doctors

• Written medical examination in seven clinical subjects (internal medicine,
surgery, psychiatry, gynaecology/obstetrics, pediatrics, neurology, clinical
pharmacology). The examination lasts for 3 hours and consists of 90
multiple choice questions. A minimum of 67% correct answers is required
to pass the examaniation.

• Radiology course and examination. Twice a year a six day course is
organised on this subject. There is an oral examination at the end of the
course.

• Course in the use of antibiotics. The course is arranged twice a year and
lasts for one day.

• Practical experience in Norwegian hospitals. Doctors with a foreign
medical degree must work as a physician in a Norwegian public hospital
for at least six months. It is the candidate’s responsibility to find a
subordinate position in a Norwegian public hospital. Candidates must have
a temporary license from Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell
(SAFH) for the practical experience.

• Course and examinations in the “National Subjects”, like community
medicine, forensic psychiatry, forensic medicine and writing prescriptions.

• Clinical examinations (if found necessary)
• The faculty of Medicine also requires that all medical students have

assisted at three or more births.

All courses and examinations are held in Norwegian. Candidates may sit the
same examination a maximum of three times.

Spain
This is different according to the countries of origin. With several countries there
are previous agreements in order to recognize titles (some Latin American
countries). With others if these arrangements do not exist, validated programs
of the matters are requested from the different Universities. In some cases an
additional exam (prueba de conjunto) is performed twice a year in order to get
information about those matters in which a certain lack of substance can be
detected in the programs.

Sweden
The Board uses instruments for testing medical knowledge. Doctors without a
specialty have to pass a medical exam (arranged by the Karolinski Institute on
the Boards request) and undertake internship training in order to be registered.
Specialists work under supervision during a six months probationary period.
They have to obtain a favourable assessment.
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United Kingdom
No, it depends on whether their medical school is on the WHO World Directory of
Medical Schools.

6. Is there a special assessment procedure in your country for holders
of foreign medical degrees?

Austria
Yes.

Belgium
Yes. The Flemish Interuniversity Council (VLIR) arranges twice a year (in March
and September) a multiple choice test. If a candidate has a positive score of at
least 6 out of 20 questions the candidate will be invited for an interview. The
results of both the test and the interview will lead to a binding advice. With this
advice the candidate can go to any Medical School in Flanders. The Medical
School will follow up the advice of the Council. The candidate is free to ask for
admittance at the Medical School of Ghent, Leuven, Antwerp, etc.

Denmark
Yes.

France
Yes.

Germany
Yes.

Norway
Yes.

Spain
No. Either the studies are accepted, or need to be assessed in a few matters by
a special examination (prueba de conjunto), or not accepted. No special
assessment is carried out in a similar way as the American foreign examination.

Sweden
Yes.

United Kingdom
Yes, all overseas qualified doctors (non-EEA) must go through an International
English Language Testing System (IELTS) examination. The majority then take
PLAB (Professional and Linguistic Assessment Exam) whilst some are exempted
based on their speciality and years in that speciality.
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7. Is working experience as a medical doctor in the country of origin
taken into account in the recognition procedure, in addition to the
medical diploma and other qualifications obtained?

Austria
No. A special arrangement has been made for the medical doctors from the ten
new member states who joined the European Union since May 1 2004. There will
be a special transitional arrangement in which working experience will be taken
into account in the evaluation of the medical degree. 

Belgium
In the interview the professors look at the career of the candidate. Working
experience will be taken into account when the Council advice is determined.

Denmark
unknown

France
It is conceivable that in a supervision route a third country doctor will have a
shorter programme due to solid medical knowledge.

Germany
Working experience is not taken into account in the assessment procedure.

Norway
To some extent it could, but since there is a compulsory additional training
program at the University of Oslo that (with very few exceptions) all doctors
educated outside the EU/EEA have to go through it will not have any significant
bearing.

Spain
No.

Sweden
The probationary period requires substantial working experience; at least five
years within a specialty.

United Kingdom
Yes, but really only for those seeking exemption of PLAB and going down a
specialist route. For others it is an indicator of their previous experience, it helps
to guide tutors and course organisers to the level of expertise and also offers the
opportunity for those doctors with particular specialisms to teach/present on
their speciality to other refugee/overseas qualified doctors. There are moves
towards bringing in formal recognition of previous experience but at present
there is no system; so refugee doctors are often frustrated to find they are
competing for jobs with British-trained/overseas qualified doctors with no real
clinical experience when they may have ten or more years experience.
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8. What are the qualifications of the credential evaluators? Are there
any medical doctors involved in the recognition process?

Austria
NARIC will probably seek advice from professors of the Medical Universities.

Belgium
The NARIC-staff will probably not have medical backgrounds. All the members of
the Flemish Interuniversity Council (VLIR) are professors in medicine.

Denmark
The assessment is made by the Danish National Board of Health on the basis of
a recommendation by the Faculty of Health Sciences of a Danish university.

France
All evaluators are professors in medicine.

Germany
After rejection of the recognition request there is a possibility to sit a medical
exam. The medical exam is evaluated by four professors in medicine.

Norway
Yes (since the additional training programme for doctors educated outside the
EU/EEA is run by the Medical Faculty at the University of Oslo).

Spain
Normally university professors are responsible for partial recognition of studies
at university level and civil servants at the ministry of education are responsible
for degree recognition.

Sweden
The evaluators are all medical doctors.

United Kingdom
Yes. The General Medical Council’s Governing body is made up of doctors, the
public and academics.  Each committee within the GMC also has representation
from medical doctors who are involved both in deciding the recognition process
but also in lobbying for change.

9. In your country, is there a policy on medical degree holders whose
diplomas are not acknowledged as equal to the degrees of medical
doctors trained in your country?

Austria
Yes. The so called “Nostrifikations-procedure” (recognition procedure).
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Belgium
Yes. Via the Ministry of Education (NARIC) foreign medical doctors will be
referred to the Flemish Interuniversity Council in order to make admission to a
Medical School possible if a certain level of medical knowledge has been
assessed.

Denmark
Applicants whose foreign training is considered not equal to a Danish medical
training may approach a Danish university to receive guidance  about the
possibilities of seeking admission to medical studies.

France
No.

Germany
No.

Norway
Yes.

Spain
If a medical degree is finally accepted the holder has the same rights as the local
educated doctor. There are no programmes for holders of unrecognised medical
degrees.

Sweden
The doctors with a third country qualification will be placed on equal footing with
Swedish doctors when they have passed the supplementary training
programme.

United Kingdom
Generally speaking, unless individuals can make a special case to the General
Medical Council, if they wish to return to practice medicine they must re-do their
medical training in the United Kingdom.

10. Are medical degree holders whose diplomas are not acknowledged
referred to a university with a medical faculty in order to receive
additional medical training? If not referred to a medical faculty, are
they referred to another organization?

Austria
Yes. But there must be a minimum level of recognition of five years of medical
studies. They will get information from NARIC about how to proceed at Medical
Universities.

Belgium
Yes. After having got an advice from the Flemish Interuniversity Council a
foreign medical doctor is in principle admissable to a medical school.
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Denmark
Unknown.

France
No.

Germany
No.

Norway
Referred to the University of Oslo.

Spain
They are only referred to medical faculties for the special examination (prueba
de conjunto).

Sweden
They are referred to this Board.

United Kingdom
Not certain, but there are a few key Universities that are well known for their
work with refugee doctors – Queen Mary, University of London, St George’s
Medical School and Liverpool School of Tropical Medicine – where doctors are
usually referred to. Also the British Medical Association and local voluntary
organisations are key in the information process for doctors.  In the United
Kingdom there is a unique collaboration between voluntary, statutory and the
government bodies in trying to increase the integration of refugee health
professionals in the United Kingdom.

11. Are there medical faculties in your country that have developed
additional medical programmes for medical degree holders whose
diplomas are not (fully) recognised?

Austria
Yes. The programmes foreign medical degree holders have to do differ according
to the medical university they will be admitted to.

Belgium
Yes. The programmes are standardized and are not tailor-made for the foreign
medical doctors.

Denmark
No.

France
Yes. Third country doctors may take two examinations in order to become a
doctor. First, they have to sit for an examination at the end of year 1 (PCEM1).
After passing this PCEM1-exam they get exemptions for the examinations at the
end of year 2, 3, 4 and 5 (PCEM2-DCEM1-DCEM2 and DCEM3). And second, the
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third country doctor must sit for the final exam at the end of year 6 (DCEM4).
These exams are all national exams.

Germany
No.

Norway
Yes, at the Medical Faculty at the University of Oslo.

Spain
No.

Sweden
No.

United Kingdom
Not explicitly.  However St George’s Medical School ran a United Examining
Board (UEB) course between 1994 and 2002 for doctors who had qualified in
other countries to re-qualify in the United Kingdom. This course was due to be
relaunched in June 2005 but one’s medical degree must be from the list of
‘recognised’ World Directory of Medical Schools.

12. Has the Ministry of Health requested medical faculties to develop
additional programmes for foreign educated medical doctors? If not,
are there any (non) tailor-made programmes available at medical
faculties?

Austria
Under the University Organisations and Studies Act (Universities Act, 2002)
universities are obliged to start a recognition procedure if a student is allowed to
specialize or to work in Austria.

Belgium
At the Flemish Universities with a Medical School there was a strongly-felt need
to cooperate and coordinate the way in which the medical schools dealt with
foreign educated medical doctors. Not the numbers of applicants was the cause
for starting the Equivalence Committee of the Flemish Interuniversity Council
two years ago, but the complexity of equivalency requests.

Denmark
Not applicable.

France
No. There are no tailor made programmes available in France.

Germany
Not applicable.
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Norway
The University of Oslo runs a specific programme that in principle is applied to all
applicants educated outside the EU/EEA.

Spain
No.

Sweden
No.

United Kingdom
The Department of Health has not requested that faculties develop additional
programmes. The majority of initiatives tend to be created by devoted
individuals who then go on to seek funding from either central (government)
sources or their Universities or local health authorities.
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1.3 Part II: questionnaire concerning university policy and practice
regarding foreign educated medical doctors

Recognition and admission requests

1. Has the university or medical school received any requests for
admission from holders of foreign medical degrees with permanent
residency in order to obtain a medical degree at this university?

Austria
Yes. Medical Universities, however, will not start a recognition procedure if a
person has no permanent residency in Austria.

Belgium
Yes. The majority of the foreign medical doctors have permanent residence in
Belgium because of refugee status. Some of the applicants do not yet have
permanent residency. The procedure with the Flemish Interuniversity Council
(VLIR) is only accessible for foreigners with permanent residency.

Denmark
None, but we do admit students who can transfer exams and/or mandatory
courses.

France
Yes. The Medical School of the University of Lille gets nearly 50 demands per
year of third country doctors applying for admission. The University of Lille
accepts about 10 of them each year.

Germany
Yes, the university has had these requests.

Norway
Occasionally foreign degree holders ask the Secretariat for foreign medical
doctors if they can enrol as regular students in the medical faculty, to either gain
a Norwegian medical degree or to supplement their education.  We direct them
to the Admissions Office but have the impression that they have little chance of
being admitted.  As they already have a degree and there is a system in place to
have a foreign medical degree recognised they will be given very low priority and
there is strong competition for places.

Spain
This is not possible. They should request partial recognition of studies. They can
complete the non-recognized ones.
There is the possibility of performing some master degrees or doctorates but not
entitling them to work in our country: this is interesting and important for people
coming from Latin America.
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Sweden
In Sweden it is the National Board of Health and Welfare who is dealing with
recognition of medical qualifications. So doctors with diplomas from outside the
European Union should turn to them and follow their complementary training
program, which is in short as follows:
A person with a medical degree from a country outside the European Union has
to
1. learn Swedish and pass a language test showing that he/she has a certain
level of Swedish to be able to communicate with the future patients and
colleagues.
2.
A. Specialists (having worked in their country of origin for at least 5 years) work
under supervision during six months as a probationary period. If he/she obtains
a favourable assessment, he/she will then be able to work as a specialist.
B. Doctors having worked less than 5 years in their home country pass an exam
called the TULE-test. The TULE-test is organised by the Karolinska Institute
including a written test in five subjects (medicine, pediatrics, obstetrics and
gynecology, psychiatry and surgery) and two practical tests. After passing the
TULE-test, he/she can apply for internship training (about 18 months).
3. Pass a test in Swedish legislations (special courses available).

United Kingdom
No. The situation in the United Kingdom is that foreign medical doctors
(diplomas obtained outside the European Economic Area) must go through a
procedure at the General Medical Council. If recognition is not granted, after
doing tests on general medical knowledge (PLAB), sufficient knowledge of
English (International English Language Testing System) and clinical
competencies, than a medical doctor will not be registered by the General
Medical Council. In that case a medical doctor can not practise.
If a medical doctor in such a position would like to register as a ‘regular’ student
it would cost this student £ 24.000 (nearly € 36.000,-) per year, being an
overseas student. Therefore it never occurs.
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2. What is the major reason for these foreign educated medical doctors
to request admission at your medical school? Is it the fact that their
foreign medical degree was not recognized by the Ministry of Health?

Austria
Non recognition of their medical degrees. Therefore they will start a recognition
procedure. A recognition procedure always will be dealt with by a Medical
University.

Belgium
The fact that their foreign medical degrees are not recognized.

Denmark
Not applicable.

France
Non recognition of foreign diplomas is the major reason for third country doctors
to ask for admission.

Germany
After rejection of the recognition request by the Landesprüfungsamt (central
recognition office), it is possible that holders of degrees will be admitted to
complete the practical year (11th and 12th semester) or more. Russian medical
programs are evaluated equal to 10 semesters in medicine. Chinese medical
programs however are evaluated equal to 6 semesters in medicine. Russian
medical degree holders therefore have to enroll in the practical year. Sometimes
medical degree holders will be enrolled in in an earlier semester, e.g. the
medical doctors from China, Syria, Jordan, etc. The staff of the medical school
that is responsible for admission of foreign degree holders will adopt the
outcome of the evaluation by the Landesprüfungsamt. No additional exam has to
be made.

Norway
Reasons mentioned to the Secretariat for foreign medical doctors are that they
wish to find a way to avoid the stringent tests given in the recognition process,
that they have used up the maximum number of attempts (3) at an exam in the
recognition process or are not confident that their medical qualifications will be
recognised in Norway.

Spain
Yes, after non-recognition of their medical degree, they ask for partial
recognition at university level.

Sweden
We sometimes have requests from doctors with foreign medical degrees, who
have not been able to pass the TULE-test successfully (approximately 1 or 2
times a year).
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United Kingdom
They wish to do some training in the UK. It has nothing to do with non-
recognition of their degree by the Department of Health. At the University of
London we have not come across doctors with foreign degrees that are not
accepted, but some may feel the PLAB-exams are insurmountable.

3. Do you frequently receive this type of requests? How many foreign
educated medical doctors did apply for admission to your medical
school in 2001, 2002, and 2003?

Austria
Yes. The Medical University of Vienna receives nearly 50 requests for the
recognition and admission procedure per year.

Belgium
In the period of July 2003 untill March 2005 the Flemish Interuniversity Council
admitted 71 third country doctors to their procedure.

Denmark
None.

France
In the past years nearly 50 third country doctors requested for admission. The
staff of the medical school of Lille University expects this amount to decline
because of the introduction of a national assessment procedure for third country
doctors.

Germany
We often receive these requests. Approximately 30 a year.

Norway
The Admissions Office may be able to answer these questions where applications
for admission to regular studies are concerned. The Secretariat for foreign
medical doctors receives many applications for the recognition procedure.
Applicants are not admitted to the procedure as a whole but must apply for each
part of the procedure separately, after fulfilling the requirements for the
individual parts of the procedure.  For example an applicant will not be
registered for the written medical test until he/she has passed the tests at the
end of the course in the Norwegian language and in communication for foreign
medical doctors. In 2001 261 foreign medical doctors got recognition. In 2002
249 doctors got recognition and in 2003 279 foreign medical doctors got
recognition.

Spain
Unknown

Sweden
Unknown
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United Kingdom
No.

4. What countries did these medical doctors come from? Did they
obtain their medical degrees in their countries of origin or in a third
country?

Austria
The majority of the medical degree holders are from:
1. Serbia
2. China
3. Iran
4. Afghanistan
5. Ukraine
Other requests come from doctors with degrees obtained in Iraq, Russia, Egypt,
Nigeria and the Philippines.

Belgium
The majority originates from the former Soviet Union. A minority originates from
former Warsaw Pact countries like Poland, Hungary, Romania, Moldavia, etc.
Requests also come from medical doctors who have African nationalities but
diplomas obtained in the former Soviet Union. Once in a while medical doctors
from Latin America put forward a request for admission.

Denmark
Not applicable.

France
Most third country doctors are coming from the Francophone countries in Africa
like Algeria and Maroc. Others are third country doctors (most of them female)
who originate from the former Soviet states, like the Ukraine, Belarus, Russia.

Germany
They hold degrees and/or nationalities from Russia, China, Syria, Jordan, Iraq,
etc.

Norway
Not applicable.

Spain
In Spain many requests come from Latin American doctors and also some from
doctors from Arab countries.

Sweden
The doctors with medical degrees from outside the European Union come from
all countries outside the EU, but mainly from Iraq, Iran, the former Soviet Union,
Romania and Bulgaria. Many of these doctors have studied in another country
than their country of origin.
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United Kingdom
Refugee doctors who have attended courses at Queen Mary come from a wide
range of countries.  Of the 102, 31% were from Iraq, 6% Russia, 6% Iran, 5%
Afghanistan, 5% Pakistan, 5% Ukraine, 5% Congo, 4% Algeria, 4% Somalia and
others as seen below:

Table 1: Students by Country of Origin in the UK

Country of Origin   % Country of Origin   %
Afghanistan 5.0 Kenya 1.0
Albania 2.0 Kosova 2.0
Algeria 4.0 Moldova 1.0
Azerbaijan 1.0 Nicaragua 1.0
Bangladesh 1.0 Pakistan 5.0
Bosnia 3.0 Peru 1.0
Bulgaria 1.0 Romania 1.0
Burma 2.0 Russia 5.9
China 2.0 Slovak Republic 1.0
Colombia 1.0 Somalia 4.0
Congo 5.0 Sudan 1.0
Czechoslovakia 1.0 Libya 1.0
Ethiopia 2.0 Turkey 1.0
India 2.0 Uganda 1.0
Iran 5.9 Ukraine 5.0
Iraq 30.7

The majority of students gained their degrees in these countries but there are a
few doctors who attended Universities in a third country.  One doctor from the
Congo attended University in Germany.  Another from Somalia undertook their
degree in Italy.  There are also cases where doctors from Iraq trained in Iran
and vice versa.

5. What is the status of these medical doctors in your country? Are they
refugees or have they gained residency on grounds of partnership
(marriage/cohabitation)?

Austria
The estimate is that 30% are refugees, while 70% is enjoying residency on the
basis of partnership.

Belgium
The majority has permanent residency on the basis of refugeeship. A minority
has permanent residency on the basis of partnership with a Belgian national.

Denmark
Not applicable.
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France
The third country doctors from Africa are mostly immigrants. The third country
doctors originating from the former Soviet states often gained residency on
grounds of partnership. It is quite rare that a third country doctor has a status
of a refugee.

Germany
They can simply apply for these positions. But they can also have permanent
residency on the basis of refugeeship or partnership.

Norway
Applicants to the recognition process are not required to provide the Secretariat
with this information.

Spain
Because they have gained residency.

Sweden
Applicants are both refugees and persons who enter Sweden on grounds of
marriage/cohabitation.

United Kingdom
To be eligible to join the programmes at Queen Mary, doctors must have settled
or refugee status. Doctors in the process of seeking asylum are eligible to attend
the Study Group but not the PLAB-programmes. In the last year Queen Mary
has shifted from focusing purely. In terms of the status of medical doctors in the
country as a whole.  There will be a significant number of doctors who have
entered on work/study permits and those figures may be obtained from the
General Medical Council. Data held by the British Medical Association (BMA) on a
voluntary register highlights that of the 1027 on their database:

Table 2: Residency in the UK

Asylum seekers 304
Discretionary leave to remain 1
Indefinite leave to remain 371
Exceptional leave to remain 174
Humanitarian protection 2
Refugee status 117
Other 58
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Admission options

6. Can foreign educated medical doctors whose diplomas are not
recognised be admitted to your medical school?

Austria
Yes. The recognition procedure at the Medical University in Vienna consists of the
following:
1. evaluation of the full range of papers of the candidate (diploma, transcript,
subjects studied, etc.)
2. a multiple choice random sample test about 15 clinical subjects.
If the outcome of the evaluation and the multiple choice test shows that a
candidate has a level of less then five years of study the candidate will not be
admitted in a special programme. These students will have to start from the
very beginning. Students who have a level of five years of study will have to do
at least four exams in:
1. forensic medicine
2. pharmacology
3. hygiene
4. social medicine
For each exam a student gets three months preparation time. Extra exams
might be imposed because of the results on the multiple choice test. So the
minimum programme takes one year. The exams are all in the German
language. So without knowledge of the German language a foreign medical
degree holder does not stand a chance from the very beginning. 

Belgium
Yes. They have to follow the so-called VLIR-procedure.

Denmark
Yes.

France
Yes.

Germany
After passing through the recognition procedure by the Landesprüfungsamt they
may apply to a medical school. There is however a limitation of studyplaces
available for third country doctors. A maximum of 8% of all the studyplaces is
available for students from outside Germany and other countries of the
European Economic Area. The applicants must have excellent marks.

Norway
Occasionally foreign degree holders ask the Secretariat for foreign medical
doctors if they can enrol as regular students in the medical faculty, to either gain
a Norwegian medical degree or to supplement their education.  We direct them
to the Admissions Office but have the impression that they have little chance of
being admitted. 
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Spain
After obtaining partial recognition, admission is possible.

Sweden
If a person has done the TULE-test three times (which is the maximum) and has
passed the practical part and the written part except for ore or at most two
subjects, the National Board of Health and Welfare can decide that the person
can apply to follow those specific courses at a Swedish medical university. After
that the person can continue with the internship etc. We try to find space for
these doctors, although it may take a while, as the courses are normally full.

United Kingdom
Only as undergraduates (to re-take their primarily medical qualifications).

7. Is medicine a limited enrolment programme in your country?

Austria
No.

Belgium
Yes. But there is no limitation in enrolment for those foreign medical doctors
who came through the VLIR-procedure.

Denmark
Yes.

France
No, the study of medicine has an unlimited enrolment.

Germany
Yes.

Norway
Yes.

Spain
Medicine in Spain has a limited enrolment. Above that medicine has a limited
number of foreigners that can be admitted also.

Sweden
It is very difficult to enter a medicine programme in Sweden. You have to be a
top student and even so you might not succeed in entering a medical school.
Some Swedish students therefore try to enrol in a medicine programme abroad.
Many go to other EU-countries and some to countries outside the European
Union.

United Kingdom
Yes. The number of doctors to be trained is set centrally by the government
(probably the Department of Health or the Department of Education).



233

8. If not, what are the reasons for not admitting foreign medical
doctors to your medical school?

Austria
If the evaluation procedure has an outcome of less then five years of medical
study the candidate will not be admitted to the special and shortened procedure.

Belgium
Not applicable.

Denmark
Not applicable.

France
Not applicable.

Germany
Not applicable.

Norway
Not applicable.

Spain
Not applicable

Sweden
Not applicable

United Kingdom
Multiple. Firstly they don’t normally apply for medical degree course admission.
Secondly competition is high and the preferred candidate is younger and very
articulate and has UK 18+ school qualifications.

9. Is the university itself, not the government, responsible for the
(non-)admission of foreign medical doctors?

Austria
Admission or non-admission is the responsibility of the university.

Belgium
The university is responsible for the final admission. An additional requirement is
a Dutch language test.

Denmark
Yes.
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France
The university is responsable for (non-)admission of third country doctors.

Germany
Based on the prescribed percentage for international students in these
programmes (authority of the government), the universities choose their
candidates themselves.

Norway
The University of Oslo is responsible for admission or non-admission.

Spain
Yes, the university is responsible for admission after partial recognition.

United Kingdom
Yes, universities have their own admissions policies. The government is involved
only in so far as the individual has the right to remain or study in the UK for the
duration of their course (for example it is dependent on their Immigration
control)

10. If a foreign doctor is admitted, does he or she have to start all over
again with the medical study, from the very beginning?

Austria
If an evaluation shows that a candidate has a level of at least five years of the
medical study, the candidate will have to take a programme of at least one year
(four exams with a preparation time of three months each).

Belgium
No. The advice on the specific medical programme to be completed depends
upon the outcome of the test and the interview. The decision about the medical
programme is a very differentiated process. In principle admission in year 2
untill year 6 is possible. The medical programme in Belgium lasts for seven
years. Admission in year 7 hardly ever occurs.

Denmark
Not necessarily. He or she may apply for equivalence of exams.

France
They have to pass for the final exams at the end of year 1 and year 6.

Germany
It depends upon what credentials have been recognized by the
Landesprüfungsamt.

Norway
Admission as a regular student does not occur very often as there is a special
procedure for medical degree holders.
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Spain
No. Some matters or subjects can be recognized. Otherwise if no matters are
recognized, he should enter from the very beginning and this is nearly non-
existing.

United Kingdom
It depends upon whether their qualifications are “recognised”.

11. If a foreign doctor is admitted, how many years will it take for him
or her to obtain a medical degree from your university?

Austria
After a positive evaluation the candidate will have to take a programme of at
least one year.

Belgium
That depends upon the advice on the programme the applicant is required to
complete.

Denmark
It depends on how much he or she can transfer from his/her foreign degree
programme.

France
Two years.

Germany
It depends on what credentials have been recognized. In total any medical
student in Germany will have to complete succesfully twelve semesters of
training. So a Russian doctor will have to complete only semester 11 and 12 in
Leipzig, while a Chinese doctor will have to complete semester 7 up to 12 (three
years).

Norway
The recognition process for holders of foreign medical degrees takes a minimum
of one year because of the frequency of courses.  If the holder fails one or more
of the steps of the process, then it can take longer. Resits (three attempts in all
are allowed) will require more time.

Spain
This is dependable upon the matters or subjects that are recognised.

United Kingdom
It hardly occurs. But if someone would have to start from the very beginning it
would cost him or her five years to obtain a primary medical qualification.
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12. Is the assessment of their medical knowledge used as a tool to
tailor their programmes to their needs?

Austria
Yes.

Belgium
Yes. In year 6 and 7 of the medical programme the internships take place. These
internships are obligatory for most of the foreign candidates. The programmes
are not tailormade. In case of doubt about the theoretical medical knowledge a
foreign doctor has to start in year 4. Foreign medical doctors who had to start in
year 4 afterwards said that the decision to let them start in year 4 was a good
one.

Denmark
They must pass all exams and mandatory courses in the normal medical
programme if they did not received equivalence transfer.

France
No.

Germany
The decision is based on the recognized credentials by the Landesprüfungsamt.

Norway
An assessment is made to see whether extra clinical tests are required.

Spain
No.

United Kingdom
That is an option, indeed.

13. Does the age of someone asking admission have any influence on
the way their request is dealt with?

Austria
In case a candidate already reached the age of retirement the application
request will not be dealt with. The age of retirement in Austria is 65.

Belgium
No. In principle we deal with admission requests indiscriminately. Age, sex, race,
religious belief, nationality, etc. does not play any role in the process of
recognition and admission.

Denmark
No.
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France
Yes.

Germany
No.

Norway
No.

Spain
No.

United Kingdom
No, applications from mature students are often encouraged but in the case of
medicine there is generally a ceiling of around 50/55 given that it will take 5
years to get through medical school and then another 2-4 years of training in a
speciality.

14. Is sufficient mastery of the (national) language a prerequisite for
admission of a foreign medical doctor?

Austria
Sufficient mastery of the language is an implicit demand. As the exams are in
German, a candidate must have reached a high level of mastery of the German
language. A candidate who fails (one of) the four exams will not succeed in
having his medical degree recognised.

Belgium
Yes. In Belgium we distinguish seven levels of mastery of the Dutch language.
Level five is the lowest level that a foreign medical doctor must meet in order to
become admissable. Someone who does not pass the level five test will not be
admitted to the medical programme.

Denmark
Yes.

France
Implicitly, it is. There is no language test that has to be taken. But it is
impossible to get admission if the mastery of the French language is not
sufficient. Foreign students who apply for admission through a French Embassy
are tested on their level of mastery of the French language. If this level is not
sufficient the student will not receive a visa.

Germany
Yes.

Norway
Yes.
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Spain
Of course. All exams are performed in the Spanish language.

Sweden
Yes.

United Kingdom
Yes. The University and the General Medical Council require an IELTS-score of
6.5 (some clinical courses require 7.5) and 7.0 respectively.

15. Do the medical schools in your country in one way or another
cooperate when it comes to dealing with foreign medical doctors whose
degrees are not recognized?

Austria
Admission officers inform the colleagues at other medical universities if a certain
candidate could not be admitted, for instance, on the basis of suspicious
documents. If an admission procedure is stopped in Vienna it will not be opened
at the Medical University in Graz or Innsbruck.
Belgium
Yes. In the Flemish Interuniversity Council (VLIR).

Denmark
No.

France
No.

Germany
No.

Norway
Two other universities in Trondheim and Tromsø together provide a course and
exams that are equivalent to one of the steps in the recognition procedure. The
University of Oslo will recognise passes in this step at these two other
universities as part of the procedure.

Spain
No.

United Kingdom
Rarely.
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16. Is there an organisation in your country that supports foreign
medical degree holders in finding their way into a medical school?

Austria
The medical association and NARIC inform foreign medical doctors. There is no
information on any support organization.

Belgium
It appears there is an organization that supports foreigners or migrants. We do
not know what organization exactly that is.

Denmark
No.

France
No. The Ministry of Health refers third country doctors who failed for the
assessment procedure to medical schools.

Germany
It is unknown.

Norway
Probably not.

Spain
No.

United Kingdom
Perhaps the British Medical Association/General Medical Council/Royal Colleges.

17. How will newcomers/foreign educated medical doctors pay for their
living and study expenses if they have to study for some more years in
order to obtain a medical degree in their new country?

Austria
Foreign medical doctors who came to Austria on the basis of partnership will get
support from their partner. Sometimes the foreign medical doctor works as a
paramedic and earns a salary. There are no special study grants for foreign
medical doctors.
Refugee students will have a welfare grant. Tuition fees in Austria are relatively
low (about 600 euros per year).

Belgium
There is a Welfare organization that supports political refugees who have to
study for a limited number of years.
Others who will have to study for a number of years will be supported by their
partners.
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Denmark
As a minimum students receive ordinary state educational grants.

France
That is unknown. The fees for studying are quite low (€ 200 per year). There are
no scholarships available for foreign students. They have to pay all their
expenses themselves.

Germany
By using savings, by applying for scholarships, loans, etc.
In Germany a foundation is helping third country doctors to become medical
doctors in German society. The Otto-Benecke-Stiftung supports third country
doctors in preparing for the medical knowledge assessment test and by giving
grants.

Norway
The courses of four weeks duration may qualify a candidate for a study loan.

Spain
They will have to find work in order to pay for their study and living costs.

United Kingdom
With extreme difficulties. There is a great deal of lobbying taking place to ensure
that refugees and asylum seekers do not face the harsh international fees laid
down by the universities.  In the case of the medical school at Queen Mary, for
year’s 1 and 2 international fees are £13,640 per annum rising to £22,330 for
years 3-5 (this compares with a maximum of £3,000 for UK/EU students). 
Living costs in London are estimated at £7-10,000 per year so for the majority
of refugees and asylum seekers returning to university is impossible.
It is also the case the young refugees and asylum seekers that attended schools
in the UK and took their A-levels here are still faced with international fees. This
may change in the future as more pressure is placed by lobbyists and refugee
organisations.

Experiences with foreign medical doctors

18. Assuming the medical school admits foreign medical doctors to
regular programmes, what experiences do the staff have with these
students?

Austria
During the period candidates are doing the one year programme it is quite rare
for professors to report problems with the foreign medical doctors. There is,
however, a significant difference between two groups of students. About 40%
never shows up to do the one year programme. The other group is finishing the
one year programme quite swiftly.
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Belgium
The study results of most of the foreign medical doctors are poor. The major
reason for these poor study results is a poor mastery of the Dutch language. In
most cases the medical knowledge is reasonable.

Denmark
There are no experiences with holders of a full degree.

France
Experiences are not very well. Some of the admitted third country doctors are
doing well, but a considarable group failes and drops out. Out of the group of 10
admitted each year at the medical school of Lille University 3 or 4 will eventually
pass the final exam.

Germany
Unknown.

Norway
It is difficult to know if the Secretariat has any special experiences with the
candidates in the recognition procedure as we only deal with these candidates
and not with regular students.
They have language difficulties, particularly at the start of the procedure.  There
are also greater or lesser cultural differences for them to master, depending on
how different their own culture is from the Norwegian one. They have a great
deal to learn. Not only a new language and a new culture, but also about the
practice of medicine in Norway.  The pre-practice period of at least six months is
considered very important, not only in order to assess a candidate’s medical
knowledge and skills, but also to allow the candidate time to acclimatise.

Spain
Experiences are not very good. It is for them frustrating to repeat matters that
they have already performed at home. Therefor they are not very motivated.

United Kingdom
We have found no more problems than with our own students. If there is a
(home) currency devaluation this can cause financial problems.

19. If a language exam is a prerequisite for admission of a foreign
medical doctor, does this exam guarantee a sufficient level of language
proficiency for the medical doctor, once admitted, to be able to properly
communicate with local patients, professors and other medical students
during internships?

Austria
A good command of the German language is a prerequisite for passing the
multiple choice test. During the one year programme the communication skills
improve.
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Belgium
No. The level of mastery of the Dutch language is not sufficient. That is
especially true for contact with patients. In addition, foreign medical students
experience obstacles in communication during meetings with fellow doctors and/
or students.

Denmark
All foreign students must pass the exam in the Danish language in order to apply
for admittance.

France
There are no language problems. 

Germany
Yes.

Norway
The course for foreign medical doctors in the Norwegian language and in
communication is intended to enable the candidate the required level of
language proficiency. There are no guarantees. However, evaluations can be
made at various stages of the recognition procedure, and as a consequence,
adjustments to the recognition requirements can be made. 

Spain
Yes.

Sweden
In the complementary training programme organised by the National Board of
Heath and Welfare, language training is one part. The language exam should be
at a level so that the doctor can communicate with both patients, colleagues etc.

United Kingdom
Yes, students (non-EEA) must pass an IELTS-test with an overall score of 6.5 to
obtain place at university.  However, doctors (unless their primary medical
qualification is from the European Economic Area) must have an overall score of
7.0 to gain registration from the General Medical Council.

20. Is there a specific medical language programme available for
foreign medical students who have to complete an additional
programme at a medical school?

Austria
No.

Belgium
No. The book developed in the Netherlands for foreign medical doctors is
unknown in Belgium.
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Denmark
No.

France
There are no specific medical language courses available.

Germany
Students can follow a special course in the German language during their first
two years.

Norway
The course in the Norwegian language and communication for foreign medical
doctors.

Spain
No.

Sweden
There are specific medical language courses for foreign medical students who
follow the program for foreign doctors according to the National Board for Health
and Welfare. These specific medical language courses are no longer compulsory.
Nowadays also some other courses in the Swedish language are accepted.

United Kingdom
Universities run additional language courses for all students. In the case of
Queen Mary, there are intensive courses available (at cost) prior to commencing
degree courses. Specific courses on medical English are run by further education
courses, such as Southwark College, and not centrally within the university
system. 

21. Would a foreign medical doctor, after gaining admission to and
obtaining a medical degree at your university, succeed in finding work
as a medical doctor in your country?

Austria
After finishing the one year programme a foreign medical doctor will not obtain a
new, Austrian, medical degree. A special note from the Medical University will be
added to the original medical diploma stating that the foreign medical degree
holder has proven to have reached the same level as an Austrian medical degree
holder.

Belgium
Yes. The labour market for medical doctors in Belgium is very good.

Denmark
Yes.

France
Yes. There is hardly any unemployment under doctors in France.
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Germany
Yes.

Norway
We do not have access to this kind of information.

Spain
No work as a doctor in the public sector (95% of total) is possible in Spain
without an internship of a minimum 3 years as a family doctor. After fullfilling
this internship, he surely will succeed in finding work as a doctor.

United Kingdom
Yes.

22. For whom would it be harder to find a job as a medical doctor after
graduating from your university: a native of your country or a
foreigner?

Austria
For a foreign medical doctor the labour market is harder to enter. The labour
market in Austria for medical doctors is not very good.

Belgium
It depends upon their personal backgrounds.

Denmark
There is no difference between foreigners or Danish doctors. All new doctors are
guaranteed a job through the postgraduated training organized by the state.

France
There is no difference. If there are no language problems, than a third country
doctor will find a job as easy as a French doctor.

Germany
It would depend on their qualifications, experiences, etc.

Norway
We do not know for whom it would be harder to find a job as a medical doctor in
Norway.

Spain
It would be equal for both categories.

United Kingdom
Whilst the United Kingdom does have shortages in a number of fields, these
shortages are generally at consultant/specialist level. Competition for junior
posts is intense for all graduates regardless of country of qualification but
perhaps more so for those that qualified overseas.  If overseas doctors qualified
in the United Kingdom then their chances would be similar to British-born
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graduates. 
That said, there is historic evidence of racism and discrimination within the
National Health Service. Research conducted by Esmail and Everington in 1997
into racism in the medical profession concluded that ‘people’s careers and
livelihoods are jeopardised simply because they have the wrong name (and
hence the wrong skin colour)’.
A recent survey conducted by the British Medical Association on 476 doctors, of
whom 76 were from a black or minority ethnic background, suggested that
ethnicity was a significant factor in barrier to medical training, early career
opportunities, access to specialities and in career advancement. The survey not
only found that prejudice on the basis of ethnicity is experienced by UK trained
doctors but also that amongst all ethnic groups there was an awareness of
racism in the profession (see: Cooke, Halford and Leonard (2003): Racism in the
medical profession: the experience of UK graduates.)
However, the extent to which refugee and asylum seeker doctors are
discriminated against is, as yet, difficult to prove.



246

1.4 Comments on national policies

Registering bodies

All countries involved in this research but one have in one way or another a
central registering body that deals with recognition requests of third country
medical doctors. In Germany there is no central authority; every province
(Länder) has its own authority to deal with recognition requests of third country
doctors.

Brochures and/or websites

Nearly all countries developed information brochures and/or websites that
inform foreign medical doctors about the recognition procedure.

Centralized or decentralized procedure

In the Nordic countries the recognition procedure is completely centralized. The
Departments of Health in Denmark, Norway and Sweden are responsible for the
recognition procedures. If there is a role for one of the medical schools, it is
because of the fact that the Department of Health requested a medical school
(e.g. Faculty of Medicine at the University of Oslo) to organize a medical track
for third country doctors. The Nordic countries have chosen to put the
responsibility for third country doctors in the hands of the Department. In the
United Kingdom the procedure of recognition is centralised too. The General
Medical Council is responsible for recognition of all health professionals trained
outside the United Kingdom. In France an assessment procedure for third
country doctors was developped and introduced by the Department of Health in
2005.

In other countries like Austria and Belgium there are sequential responsibilities.
After a negative decision from the Department of Health in Austria or Belgium a
medical university (e.g. Vienna) or the joint venture of medical schools in
Flanders can start an admission procedure to a medical school for a third
country doctor. In Spain the Ministry of Education is responsible for the
recognition of medical degrees. If a foreign doctor meets the standards for
admission he/she can be admitted to the medical school in Austria, Flanders and
Spain.

Numbers of applicants

Allthough we could not get exact information from all countries about the
numbers of third country doctors applying for recognition, we received useful
information from the Department of Health in Norway and Sweden. Also the
Department of Health from the Province of North Rhine-Westphalia could give us
information about the number of applicants. Besides the information we received
from the several Departments of Health we obtained information on applicants
from the Flemish Interuniversity Council.
The Norwegian Department of Health issued 212 licenses to practise in 2003 and
326 licenses to practise in 2004. The Swedish Department of Health received
716 requests for recognition in a three year period. The Department of Health in
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North Rhine-Westphalia granted 1.471 third country doctors recognition in the
period from 2000 untill 2003.
In France about 2000 third country doctors applied for recognition in 2005, the
year of introduction of the assessment procedure.
The Flemish medical schools granted admission to 71 third country doctors in
the period of July 2003 until March 2005.
These numbers, although not completely comparable, show that substantial
numbers of third country doctors enter the countries involved in this research
project as refugees or as family reunifiers. The countries concerned have
developed a procedure after which recognition can be granted. For the countries
of origin the loss of these numbers of medical doctors is a substantial braindrain
(see Eastwood; 2005). For the countries these medical doctors migrate to it can
turn into a braingain.

Assessment on the basis of a medical test or on the basis of NARIC-evaluation

All countries involved in this research have developed a specific assessment
procedure for medical degree holders. In most countries assessment takes place
on the basis of a test on medical knowledge and on a NARIC-evaluation. In
Austria and Belgium a negative decision on a NARIC-evaluation by the
Department of Health might lead to the next procedure: the admission
procedure to a medical school and a medical track. The Nordic countries and the
United Kingdom have developed systems during which a third country doctor
can prove that he/she has a thorough medical knowledge. Explicitly and
implicitly sufficient mastery of the language of the country is tested. France
introduced an assessment procedure in 2005. Before 2005 no test was available
in France. Mastery of the French language is an implicit demand.
Spain has agreements with several Latin American countries concerning
recognition of doctors degrees. Mastery of the Spanish language is an implicit
demand.
In the United Kingdom candidates must pass the International English Language
Testing System-test (IELTS) with an overall score of at least 6.5. In the Nordic
countries, if a candidate does not succeed in passing the tests and the
probationary appointments in a defined period of time it means the end of the
procedure. After a failure to finish the assessment procedure organized by the
Department of Health, admission to a medical school as a ‘regular’ medicine
student hardly occurs in Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom. In
the United Kingdom it would be extremely hard to pay the fees, as these
students would have to pay the fees of international students. The University of
London would charge them £ 94.270 for five years of study.

Working experience and assessment

Working experience as a medical doctor in the country of origin does not play a
role at all in the assessment procedures in the countries that participated in this
research. Indirectly it plays a role during the probationary appointments in
Denmark and Norway.
In the United Kingdom specialists can be exempted for the Professional and
Linguistic Assessment Board-exam (PLAB 1 and 2) based on their years of work
in a certain speciality. One of the Royal Colleges could be asked to advise the
General Medical Council in an exemption request. In Sweden recognition of a
speciality is possible if someone evidently has been working for more than 5
years as a specialist.
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In France a foreign specialist who wants to work as a specialist must pass an
examination in the field of the specialism. The Department of Health has set
quota for several specialists according to the needs in France.

Qualifications of the credential evaluators

In all countries the evaluators at the departments of health are in one way or
another advised by professors in medicine. The NARIC-evaluators themselves in
most cases do not have a background in medicine.

Policy in case of non-recognition

In case of non-recognition Austria and Belgium do offer a second route to third
country doctors. In order to be admitted in the Austrian recognition procedure at
a medical university the level of a third country doctor should at least be five
years of the medical study. The Belgians are less rigid in setting criteria for
admission to the procedure of the Flemish Interuniversity Council. In Spain at
least partial recognition of the foreign medical programme should be granted by
the university. If partial recognition is not the case, admission to a medicine
study in Spain is impossible. The majority of third country doctors in Denmark,
Norway and Sweden are admitted to the procedures that are organized by the
respective Departments of Health. So, in fact, in the Nordic countries, there is
not a great demand for a second route, as the first route is highly sufficient. 

In case of non-recognition by the Department of Health in Austria and Belgium
(Flanders) third country doctors are referred to one of the medical universities
(Austria) or to the Flemish Interuniversity Council (Belgium).
In case of non-recognition by the Department of Education in France a third
country doctor may apply for admission to a medical school.

Special programmes at medical schools for third country doctors

In Belgium the third country doctors will be enrolled in the regular programmes
at one of the medical schools. The medical school will follow the advice of the
Flemish Interuniversity Council. The procedure for third country doctors by the
Flemish Interuniversity Council was not started due to a request of the
Department of Health in Belgium. It was an initiative of the Flemish universities
with a medical school.
Under the Austrian Universities Act every university in that country has to offer a
recognition procedure to holders of foreign credentials. In Austria a medical
university is autonomous in specifying the content of the additional medical
programme for a third country doctor.
In the Nordic countries the programmes are organized by the respective
departments of health. It is obvious that with regard to the content of the
programmes the Departments of Health rely fully on the professors in medical
schools (e.g. Faculty of Medicine of the University of Oslo or the Karolinska
Institute in Stockholm).
In Spain third country doctors must at least have “partial recognition” before
being eligible for a special examination (prueba de conjunto). After making this
examination a third country doctor has to take an additional programme at a
medical school that is based on the outcomes of the examination.
In France third country doctors who did not receive recognition, can enrol as
medical students in year 1 and year 6 of a medical school.
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In the United Kingdom a special programme has been set up for Refugee and
Overseas Qualified Doctors at Queen Mary University of London. This
programme consists of a doctors study club, structured PLAB-courses, clinical
experiences and careers advice services.
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1.5 Comments on university policies

Recognition and admission

Some countries have just one route stipulated for migrating third country
doctors who obtained permanent residency. Responsable for this route is the
Department of Health in these countries. Universities with medical schools in the
United Kingdom, Denmark, Norway and Sweden seldomly admit third country
doctors, as they will refer these doctors to the General Medical Council (UK) or
the Department of Health (Nordic countries). If a medical school in the Nordic
countries organises a programme for third country doctors it is because the
medical school was requested by the Department of Health to do so. In Norway
a special programme for third country doctors is organized by the Faculty of
Medicine of the University of Oslo, while in Sweden the Karolinska Institute in
Stockholm takes care of that task.
The results in Denmark, Norway, Sweden and Germany are very promising,
because large groups of the applicants end up with recognition of the foreign
medical degree. North Rhine-Westphalia recognized between 2000 and 2003
1.471 third country doctors. Between 2001 and 2003 Sweden recognized 716
third country doctors. Norway and Denmark have similar results. These
experiences show that relatively short additional programmes can result in
recognition of foreign medical qualifications. It is therefore not surprising that in
the Nordic countries and the United Kingdom the second route - through medical
schools - to gain recognition has not really been developed. In Germany both
routes are available.
In Germany and the United Kingdom the Department of Health and the General
Medical Council respectively have developed procedures to assess the medical
qualifications of third country doctors. Since 2005 the Department of Health in
France has introduced an assessment procedure for third country doctors. If the
outcome of an assessment in Germany and France is negative, third country
doctors might request admission to a medical school. The Medical Faculty of the
University of Leipzig receives approximatedly 30 requests for admission from
third country doctors. The medical faculty of Leipzig University can accept at
most 8% foreign students of the total number of medical students enrolled at
the medical faculty. The Medical Faculty at the University of Lille 2 receives
nearly 50 requests for admission each year. Only 10 of them will be accepted.
After a negative outcome of the assessment procedure in the United Kingdom
third country doctors can apply at one of the medical schools, but as it is
extremely expensive this hardly ever occurs. Some years ago the Queen Mary
University of London has started a so-called Refugee and Overseas Qualified
Doctors’ Programme, in which third country doctors are prepared for the PLAB-
exams.

After negative assessments in Austria, Belgium and the Netherlands (universities
with) medical schools offer additional medical programmes to third country
doctors. Apparently the routes through the Departments of Health in these
countries are not so effective as in the Nordic countries. In fact the route
through the medical schools in these countries is therefore the most significant
one. In Spain the Ministry of Education is responsible for the recognition of
medical degrees. Some medical degrees from doctors from Latin American
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countries are recognised. In case of non recognition these doctors are referred
to universities with medical faculties. 

Medical schools in Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom hardly
ever admit third country doctors as regular students. The Flemish medical
schools admitted 71 third country doctors in a period of 20 months. The Medical
University in Vienna receives nearly 50 requests for admission per year and the
Medical Faculty of Leipzig University receives approximatedly 30 requests for
admission per year. The medical school of the University of Lille received yearly
about 50 requests for admission. In Lille they expect this number of applicants
to decline due to the introduction of an national assessment procedure.

The applicants come from all over the world. Third country doctors obtained
their degrees mostly in Iraq, Afghanistan, the former Soviet Union, China and
former Eastern Europe countries like Romania, Poland, Hungary, Serbia, etc.

In Austria nearly 30% of the applicants are refugees, while 70% is enjoying
residency on the basis of partnership. In Belgium the majority of the applicants
has residency on the basis of refugeeship.
In France the majority of the applicants come from Francophone countries in
Africa. In Spain most requests come from doctors originating from (Spanish
speaking) Latin American countries.
Data held by the British Medical Association in the United Kingdom show that out
of 1027 third country doctors 421 (40,9%) have a background as refugee or
asylumseeker.

Admission options

Universities in the Nordic countries and the United Kingdom hardly admit third
country doctors. We learned from the Faculty of Medicine of the University of
Oslo that only occasionally an applicant who failed to pass the third country
doctors’ programme tries to enrol as a student in medicine. In Sweden third
country doctors have three chances to pass the assessment tests. If , after three
attempts, they fail, they are referred to a medical school. They are however
seldomly admitted as in Sweden the competion for study places in medicine is
harsh.

Except to the Refugee and Overseas Qualified Doctors’ Programme at the
University of London, the British universities hardly admit third country doctors.
One year of enrolment at the medical school at the University of Leeds medical
school would cost an overseas student 25.000 British pounds, which equals
nearly 38.000 euros.

The Medical University in Vienna starts recognition procedures for all third
country doctors that have permanent residency in Austria and request
recognition. If the outcome of the assessment (evaluation of diploma, transcript,
subjects studied, etc. and the outcome on a medical knowledge test) shows a
level of less than five years of study in the field of medicine the candidate will
not be admitted.

On request the Flemish universities with medical schools start an admission
procedure for third country doctors whose recognition requests with the
Department of Health ended in rejections. Most of the applicants have
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permanent residency in Belgium. After following a standard assessment-
procedure (medical knowledge test and interview) organized by the Flemish
Interuniversity Council an applicant who passed the assessment is free to start
at any medical school in Flanders.

The Medical Faculty at the University of Lille admits on a yearly basis 10
students out of 50 applicants. After participating in a selection procedure the
staff decides who can be admitted.

The Medical School at the University of Leipzig allows third country doctors to
apply for admission. The University of Leipzig treats this type of request like any
request they receive from an international student: they will pick out excellent
students as this is their policy in general.

The University Complutense Madrid receives requests for admission from doctors
trained in Latin American countries (majority) and from doctors from Arab
countries (minority). Only in case of partial recognition of the medical
programme, foreign doctors can be admitted.

Length of programmes or recognition procedures

The length of the programme at the Medical University of Vienna is at least one
year (four exams taking each about three months to prepare for). At Flemish
medical schools the minimum programme will last for two years. The Danish
procedure leading to permanent authorization (Danish National Board of Health;
2001) consists of two different probationary periods in a Danish clinical hospital
for at least three months, a verbal test of general medical knowledge and three
medical examinations (in social medicine, the Danish law about the practice of
medicine and the law about the prescription of medicine). All the examinations
are carried out in the Danish language. The whole procedure in Denmark can be
completed within one year. The same goes for the recognition procedure in
Norway. In Sweden the procedure takes one and a half year. The average time
in the United Kingdom to pass for the PLAB 1 and 2 exams is about 18 months
(Butler and Eversley, 2005).
At the Medical School of the University of Lille the programme takes 2 years.
First the admitted student has to enrol in year 1 and pass the exams of year 1.
After passing the exams of year 1 the years 2, 3, 4 and 5 will be exempted. The
student enrols again in year 6 and has to take the final (national) exam of this
year

(Non-) cooperation of medical faculties

In the countries that were involved in this research cooperation between medical
schools concerning policies towards third country doctors was largely absent. An
exception to this rule was Belgium.

Sufficient mastery of the language

Sufficient mastery of the language of the country where the third country
doctors want to practise medicine is a major demand in all the countries and
medical schools involved. Sometimes mastery of the language is an implicit
demand. Examinations on medical knowledge, for instance in the Danish
procedure of recognition, can not be passed succesfully if the mastery of the



254

Danish language is insufficient. France and Spain have implicit language
demands; the examinations are in French respectively in Spanish. Without a
thorough knowledge of the language third country doctors do not stand a 
chance. The majority of applicants at the University Complutense Madrid (Spain)
are coming from Spanish speeking countries in Latin America. For these
applicants the language is no problem at all.

In other countries, for instance in Norway, Sweden and the United Kingdom,
proof of mastery of the language is an explicit demand. In every country there is
a great awareness of the importance of language proficiency by third country
doctors.
The study of Butler and Eversley (2005) showed that third country doctors after
their arrival in the United Kingdom needed on average 44 months to pass the
International English Language Testing System-exam. During these years they
had others matters at hand too, as they had to rearrange their lives and of their
familymembers in a new country.

Support for third country doctors

Most of our informants were not aware of any organisations in their country that
could help third country doctors financially in finding their way to the recognition
procedure organised by the Department of Health or the route through medical
school. Most countries do have a welfare system that provides refugees with a
social security benefit.
The Refugee Doctor Programme at Queen Mary University of London in the
United Kingdom supports third country doctors to find financial assistance for
the PLAB-exams. In Germany the Otto Benecke Stiftung supports third country
doctors to become medical doctors in Germany. In the Netherlands a non
governmental organisation called the University Asylum Fund (UAF) supports
refugees and asylumseekers to enter university and/or the labour market (study
and career advice, financial support, etc.).

Experiences with third country doctors

Not all the informants could present data about experiences with third country
doctors after they had been admitted. Informants reported most of all that third
country doctors had severe problems with the language. The Norwegian
informants also reported cultural problems. In Norway, Sweden and the
Netherlands special medical language courses have been developed for third
country doctors.

At the Medical Faculty of the University of Lille the experiences with third country
doctors were not always positiv. Out of 10 foreign students (third country
doctors) who were admitted each year only 3 or 4 would finish the programme.

Finding work as a medical doctor

Most informants hold the opinion that third country doctors after succesfully
graduating in their new country will have the same chances as natives to find
work as a medical doctor.
Studies in the United Kingdom by Esmail and Everington (1997) and by Cooke,
Halford and Leonard (2003) showed that equal opportunities for etnic minority
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health workers were jeopardised just by having the wrong name and skin colour.
Studies in Denmark showed that third country doctors and dentists after
completing the Danish procedure for recognition experienced severe problems in
finding work as a health worker in Denmark (Sjouwerman; 2002).
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The question of the retention of ethnic minority university students in
universities in the Netherlands, especially at the University of Utrecht, is
examined. In particular, the cases of Surinamese, Antillian, and Aruban
students, foreign refugee students, particularly medical doctors, and Turkish
and Moroccan locally educated students are examined. Although each category
may have specific problems, ethnic minority students, taken collectively, are not
problem students. Given targeted support, they will perform as well as native
Dutch students.

Introduction

The Dutch authorities are concerned about the limited participation of migrant
(minority) students in higher education. According to the “Migrant Policy” report
(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1989) the Scientific Board
for Government Policy has ascertained that “the highest attained educational
level of the major migrant groups is substantially lower than that of the general
Dutch population”. Concern over this low participation rate of migrant (minority)
students in higher education is shared by many in the Netherlands. The
emotional consultation at the end of 1999 in the “Tweede Kamer” with State
Secretary of Education K. Adelmund, when considering the lower level of
academic results of minority students, has made this situation more than clear.
The same is true in considering Scheffer’s contribution in one of the leading
Dutch newspapers (in this case, the NRC of 29 January 2000) on the “the
multicultural drama”, and the many reactions that followed.
It is estimated that about 2 percent of all the students enrolled in institutions of
higher education are minority students. In the Higher Education and Research
Draft Plan 1998, the Minister of Education, Culture, and Sciences dictated that
“the flow of migrant students to higher education needs much more attention”.
According to the minister, the portion of migrants heading towards higher
education has risen 4 percent for the institutes of professional higher education
(the HBO’s), and 2 percent for the universities.
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This article116 refers to the Final Dispatches of the Guiding Migrant Students
Project (BAS) of Utrecht University (Werkgroep Begeleiding Allochtone
Studenten, 1994) and the more recent research report by Choenni (1997).

The theoretical framework

The “Final Dispatches” of the “Guiding Migrant Students” Project of Utrecht
University

In the summer of 1993, the Board of Utrecht University set in motion the
Guiding Migrant Students Project (BAS). The project was under the direction of
Professor H. Entzinger. The author was, at that time, taking part in the project
as a student counsellor and policy maker. The assignment was to undertake an
investigation into the entrance and progress of migrant (minority) students at
Utrecht University and to make recommendations in order to facilitate this
process.
The investigation that the BAS project undertook was groundbreaking because
there had been no earlier distinctions made in the Netherlands between the
different categories of ethnic minority students. The research took place among
freshmen students in the Faculties of Medicine, Pharmacy, and Arts, whereby
three distinct student categories were identified:

1. native Dutch students;
2. locally educated ethnic minority students;
3. foreign educated ethnic minority students.

The BAS investigation was particularly groundbreaking because an explicit
distinction between locally educated ethnic minority students and foreign
educated117 ethnic minority students had, possibly, never been made before.
Literature about ethnic minority students often reflected, as a basic assumption,
the ethnic backgrounds of students. However, a Turkish student with a Dutch
VWO-diploma118 will have, without question, a happier future in Dutch higher
education than a Turkish student with a Turkish Lise Diplomasi, supplemented
with special entrance examinations (for students without formal Dutch
educational qualifications) entering Dutch higher education.
                    

116 It results from the written elaboration of a lecture presented at the mini-conference on Ethnic Minority Policy
in Scientific Education 2000+, organized by the Association of Dutch Universities (VSNU) and the Expertise
Centre for Ethnic Minority Students in Dutch Higher Education (ECHO) on 10 March 2000.
117 The author wishes to thank Professor Vincent Tinto of Syracuse University (USA) for helping him to derive
proper English translations for these concepts.
118 Dutch secondary education is highly competitive. Three major streams can be distinguished:
— Stream A: the vocational stream lasting four years and leading to a VBO/MAVO-diploma;
— Stream B: general secondary education, five years in duration, leading to a HAVO-diploma. The HAVO-
diploma gives direct admission to institutions for professional education (HBO).
— Stream C: pre-scientific education, six years in duration leading to a VWO-diploma. Only the Dutch “VWO”-
diploma gives direct admission to Dutch universities. Some studies, e.g., medicine, have special entry
requirements which mean that the qualifying pre-scientific programme should further include certain obligatory
subjects (e.g., physics, chemistry, and biology).
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The most important outcome of the BAS investigation was as follows: “migrant
students who have been in the Netherlands more than five years and who have
obtained their elementary and secondary school education/diplomas in the
Netherlands have essentially no problems that distinguish them from native
Dutch students in their freshman year”.
A second important outcome of the BAS investigation was as follows: “Ethnic
minority students with a Dutch elementary and secondary school education can
by no means be synonymously pigeon-holed as problem cases. Most appear to
experience no study problems.”
A third important outcome was that: “foreign educated ethnic minority students
seem to experience very specific study problems. In particular, they have
problems with the degree of difficulty of university education, with the Dutch and
English languages, and, to a lesser degree, with the pace of studies.
A corresponding problem of locally and foreign educated ethnic minority
students was their isolation within their course programmes (Werkgroep
Begeleiding Allochtone Studenten, 1994).

The ECHO Research Report “Migrants and Universities” undertaken by C.
Choenni

Choenni (1997) carried out a fact-finding investigation regarding the position of
locally educated ethnic minority students and how they are doing in Dutch
universities. He accomplished this task on assignment with the Expertise Center
for the Ethnic Minority Students in Dutch Higher Education (ECHO). In the
support committee of the investigation were, among others, Professor R.
Penninx and the author of this article. Choenni collected research data both
through interviews held with university employees (policy makers, student
counsellors, teachers, and personnel officers) from all fourteen Dutch
universities and through interviews held with fifty-four locally educated ethnic
minority students from Erasmus University in Rotterdam, the Catholic University
of Brabant, and the University of Amsterdam.
Choenni has estimated that of a total student university enrolment of 208,521
(including students in the Open University) 6,600 (3.2 percent) ethnic minority
students are registered. Moreover, he assumes that half of the ethnic minority
students are locally educated ethnic minority students and that the other half
are foreign educated ethnic minority students.
Considering the lack of registration, on the one hand, and difficulty in
understanding registration systems, on the other, Choenni had to be satisfied
with approximate figures. On the question as to whether or not locally educated
ethnic minority students experience specific bottlenecks more frequently than
their native Dutch counterparts, the university staff replied that migrant
(minority) students fall into an isolated two-sided position, i.e., their home
situation and the academic world they experience. Furthermore, a number of
university staff members who were interviewed observed that certain ethnic
minority students experience difficulty with command of the Dutch language and
problems related to study skills. Ethnic minority students who were interviewed
also stated that indeed there is the matter of isolation at home and within the
universities. Owing to the isolation in which certain ethnic minority students find
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themselves, ethnic minority student associations satisfy an important need.
Mention was also made of neglect, prejudice, and discrimination. Most minority
students are satisfied with the specific migrant student services provided for
them. Students experience the virtual absence of ethnic minority lecturers in
their universities as a great loss.
In his final chapter, Choenni argues in favour of registration and monitoring.
Likewise, he argues for the involvement of minority alumni and migrant students
at information meetings. The guidance of younger migrant students could be
taken over by older students. Choenni also proposes to create funds for migrant
students who have experienced financial hardship as a result, for example, of
measures taken by the ministry.

Ethnic minority students in (Dutch) university education

The ethnic minority student group, while small in size, is most varied. Some of
these variables are taken up in the overview presented below. Using these
variables, an attempt has been made to ascertain which ones are or are not
applicable to particular ethnic minority students. It must be emphasized here
that we are working with generalizations. What applies, for instance, to one
Surinamese student does not automatically apply to other Surinamese students.
Table 1 reflects the model used to determine variables in specific cases.
To say something meaningful about the moving-on policy for ethnic minority
students, four different categories of ethnic minority students are represented
schematically. This representation shows clearly that differentiation is
unavoidable.

Table 1: Variables in the situations of ethnic minority group students (applicable
variables would be shown in bold; however, sometimes neither the left nor the right
category is applicable)

Locally educated ethnic migrant
students

Foreign educated ethnic minority students

VWO-diploma that prepares one for Dutch
higher education

Foreign diploma that is not preparatory for
Dutch higher education

No problem with diploma recognition Problem with diploma recognition
No problem with the Dutch language Problem with the Dutch language
Right to financial aid No right to financial aid
A good knowledge of English Lack of knowledge of English
No residency problems Residency problems
After graduation: the Dutch labour market After graduation: departure from the

Netherlands
Existing social network No social network
Unlimited additional income—student jobs Very limited additional income—student jobs
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Table 2: Surinamese locally and foreign educated ethnic minority students (applicable
variables are shown in bold; sometimes neither the left nor the right category is
applicable)

Locally educated Surinamese students Foreign educated Surinamese students

VWO-diploma that prepares one for Dutch
higher education

Foreign diploma that is not preparatory for
Dutch higher education

No problem with diploma recognition Problem with diploma recognition

No problem with the Dutch language Problem with the Dutch language
Right to financial aid No right to financial aid
A good knowledge of English Lack of knowledge of English
No residency problems Residency problems
After graduation: the Dutch labour market After graduation: departure from the

Netherlands
Existing social network No social network
Unlimited additional income—student jobs Very limited additional income—student

jobs

Surinamese foreign educated ethnic minority students applying for admission to
Dutch university education have no problems with the recognition of their
diplomas. By placing the Surinam VWO-diploma on the so-called five-year
VSNU-list, it is recognized as the equivalent of the Dutch VWO-diploma. In
addition, Surinamese students usually do not have problems with the Dutch
language.
However, Surinamese students with Surinamese passports are often faced with
problems concerning their residential status and finances. Family members
residing in the Netherlands usually take care of a niece or a nephew, but the
pressures on these families often become overwhelming, and the student is
slowly but surely pushed in the direction of the university in order to seek
financial aid.
The problems concerning residential status and finances are major reasons
among this group of students for lagging behind in their studies. The student
adviser who makes a note only of the ethnic background of a Surinamese
student runs the risk that the real problem might not come to light. But how
does the student adviser for the Faculty of Pharmacy, for instance, distinguish
the Surinamese locally educated student from the Surinamese foreign educated
student? A student’s feeling of shame in talking about financial and residency
problems can lead to a wrong judgment of the situation.
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Table 3: Antillian and Aruban locally and foreign educated students (applicable
variables are shown in bold; sometimes neither the left nor the right category is
applicable)

Locally educated Antillian and Aruban
students

Foreign educated Antillian and Aruban
students

VWO-diploma that prepares one for Dutch
higher education

Foreign diploma that is not preparatory
for Dutch higher education

No problem with diploma recognition Problem with diploma recognition
No problem with the Dutch language Problem with the Dutch language
Right to financial aid No right to financial aid
A good knowledge of English Lack of knowledge of English
No residency problems Residency problems
After graduation: the Dutch labour
market

After graduation: departure from the
Netherlands

Existing social network No social network
Unlimited additional income—student
jobs

Very limited additional income—student jobs

Antillean and Aruban students who, after successfully completing their secondary
school studies in Curaçao or Aruba, come to the Netherlands to continue in
higher education do not have problems with the recognition of their diplomas.
With their Dutch VWO-diplomas, Antillean and Aruban students are considered to
be locally educated students (Table 3).
There are, however, arguments for considering them as foreign educated owing
to the fact that until their arrival in the European part of the Dutch kingdom,
their bilingual upbringing and education place them within a totally different
culture.
As Dutch citizens, the Antillean and Aruban students have a right to apply to the
Dutch government for study grants, and they do not have residential problems.
After they have graduated from a university, the Dutch job market is open to
them.
They too, however, have their share of problems. Many lecturers think that
these students speak Dutch with the same fluency as native Dutch students
because they have been accepted with their VWO-diploma. Few lecturers know
that Dutch is not used within Antillean and Aruban social life. Thus, for these
students Dutch is not their native language but just a second language.
Therefore, additional language support and extra attention to study skills are
certainly very necessary at the start of their studies.
Familiarity with the guidance apparatus (student counsellors, student advisers,
and student psychologists) is usually limited and therefore it is also
recommended that faculty members and administrators be on the alert in order
to prevent these students from becoming isolated.
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The refugee student is the epitome of the foreign educated ethnic minority
student (Table 4). Those foreign doctors with qualifications gained outside the
European Economic Area119 have problems with the recognition of their
diplomas. The Minister of Health, Welfare, and Sports categorically rejects
applications for recognition from doctors who come originally from Afghanistan,
Iraq, Iran, and the countries of Eastern Europe. These refugees are referred to
the Commission for the “Matriculation” of Foreign Doctors (abbreviation in
Dutch: CIBA), a body involving the co-operation of all eight medical faculties and
having the principal purpose of dividing equal numbers of applications among
themselves. Once permanent residence status is granted, after a long asylum
period, the refugee has to learn Dutch. Between the moment of arrival in the
Netherlands and actual admittance to a medical course in a senior year, three,
four, or even five years may pass.
Problems concerning financial aid might occur during the period of study.
Refugees over the age of thirty, for instance, who do not have a right to a study
grant, are not allowed (in some municipalities) to continue receiving
unemployment benefits while studying.

Table 4: ‘Locally’ and foreign educated refugee students/foreign doctors (applicable
variables are shown in bold; sometimes neither the left nor the right category is
applicable)

‘Locally’ educated refugee
students/foreign doctors

Foreign educated refugee
students/foreign doctors

VWO-diploma that prepares one for Dutch
higher education

Foreign diploma that is not preparatory
for Dutch higher education

No problem with diploma recognition Problem with diploma recognition
No problem with the Dutch language Problem with the Dutch language
Right to financial aid No right to financial aid
A good knowledge of English Lack of knowledge of English
No residency problems Residency problems
After graduation: the Dutch labour
market

After graduation: departure from the
Netherlands

Existing social network No social network
Unlimited additional income—student jobs Very limited additional income—student

jobs

                    

119 Until May 1 2004 The European Economic Area consists of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, the United Kingdom,
and Iceland, Norway and Liechtenstein.
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The members of this group of students not only have difficulties with Dutch but
often with English as well. With regard to the problem of Dutch medical
terminology, Utrecht University has recently developed a specific language
module (Palenstein Helderman-Susan and Bekedam, 2000). This module helps in
resolving a nationally recognized problem. In CIBA’s five years of existence,
more than 600 foreign medical doctors have been assigned to one of the medical
faculties.

Until recently, Turkish and Moroccan students with scientific backgrounds who
were awarded a Dutch VWO-diploma formed a relatively small group (Table 5).
This group came into being specifically through the small flow from primary
education schools to the higher streams of Dutch secondary education (Kardux,
1994; Distelbrink and Veenman, 1994; SCP, 1999). Without having obtained a
VWO-diploma, these students would not have had direct admission to university
education.
Turkish and Moroccan students who start with a VWO education do not perform
better or worse in comparison to native Dutch students. Nevertheless, student
counsellors are, now and again, confronted with students—especially women—
who have serious problems with their parents.

Table 5: Turkish and Moroccan locally and foreign educated students (applicable
variables are shown in bold; sometimes neither the left nor the right category is
applicable)

Locally educated Turkish and
Moroccan students

Foreign educated Turkish and Moroccan
students

VWO-diploma that prepares one for
Dutch higher education

Foreign diploma that is not preparatory
for Dutch higher education

No problem with diploma recognition Problem with diploma recognition
No problem with the Dutch language Problem with the Dutch language
Right to financial aid No right to financial aid
A good knowledge of English Lack of knowledge of English
No residency problems Residency problems
After graduation: the Dutch labour
market

After graduation: departure from the
Netherlands

Existing social network No social network
Unlimited additional income—student
jobs

Very limited additional income—student
jobs
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The father usually considers studying to be a totally useless experience and, on
the whole, study activities are not encouraged. Appointments with counsellors
and psychologists must be made on the sly.
In other respects, the situation of these students is comparable to that of native
Dutch students: a right to study grants awarded by the Dutch government, no
residency problems, and, considering the labour shortage in the Netherlands, an
increased chance of finding employment.

Basic assumptions for a retention policy

According to the results of the research undertaken for the BAS project,
Choenni’s research, and the above-mentioned characterizations, a number of
basic assumptions relating to a retention policy for ethnic minority students can
be listed:

1. The locally educated migrant (minority) student is not a problem student.
One of the most important conclusions of the final report of the Guiding Migrant
Students Project of the University of Utrecht is that ethnic minority students are
by no means to be considered problem cases. Research has revealed that most
locally educated ethnic minority students have no stereotypical study problems.
An identical conclusion was drawn from the presentation on 27 February 1995 of
the research report relating to the success of the “Assure Your Future” project
(De Jong et al., 1996). Moreover, it appears that those locally educated ethnic
minority students, broadly speaking, do well.
These students study hard, switch their majors less than native Dutch students,
and appear to be more motivated than the latter. What did become apparent is
that these particular ethnic minority students maintained fewer social contacts
and participated less on boards and in student organizations.
The conclusion of the Guiding Migrant Students Project and the “Assure Your
Future” project did not lose any credibility despite the results of Choenni’s ECHO
research. This observation, of course, has consequences in regard to the
formulation of a specific policy for ethnic minority students in institutions of
higher education.
Locally educated ethnic minority students cannot, solely on the basis of their
ethnic backgrounds, be invited to partake, for example, in language training
programmes. Specific guidance must be offered only to an individual ethnic
minority student after evident signs of a problem (see also 3. and 4.).

2. Associations for and by ethnic minority students. Diverse student
associations for ethnic minority students have been established in a relatively
short time, particularly in the Randstad (the four major cities of the Western
Netherlands). These initiatives were facilitated (assignment of meeting rooms,
subsidies for activities, etc.) by the institutes themselves. Ethnic minority
student associations appear to be the best means of bridging the gap between
the isolated ethnic minority students (Werkgroep Begeleiding Allochtone
Studenten, 1994; Choenni, 1997; De Jong, 1996; Tinto, 1997) and the rest of
the university community. Boogaard states that “the existence of similar student
associations offers them the possibility, without their being categorized as a
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‘problem group’, to bring to light their wishes and requirements. In this manner,
the student associations can contribute to the realization of a multicultural and
internationally oriented university education” (Boogaard, 1997, p. 243).
In Utrecht, close co-operation exists between the student association, Cosmicus,
and the higher education institutions. The Cosmicus Foundation is, for instance,
active in the area of homework guidance for ethnic minority pupils in secondary
education, mentor projects, and information activities. Turkish students in
Cosmicus function as role models for the younger generation. According to Crul
(1999), the importance of support from their own ethnic group has been proved.

3. Specific guidance possibilities for ethnic minority students. It is said that
what is right for students in general is also right for ethnic minority students.
Furthermore, specific measures can be taken if necessary. These results can be
found in the report of the Utrecht University education conference entitled “The
Mastery of Education” (Universiteit Utrecht, 1993).
Observed bottlenecks in the practice of education must stimulate the
development of a new policy and/or new provisions. In relation to the revision of
the student grants system, the developments that were set in motion by the
Minister of Education, Culture, and Sciences in the last decade are worth
mentioning. In 1990, freshmen still had the right to study grants for six years
while the generation of freshmen in 1996 and later only had the right to partial
study grants for four years. In addition, throughout the years, the grants have
been substantially trimmed. Herfs (1996) has written in the International Journal
for the Advancement of Counselling about the consequences of these measures
regarding questions of support for students.
Reducing the right to financial aid can lead to further negative consequences for
ethnic minority students. A fear of overwhelming study debts along with possible
parental pressure can lead ethnic minority students with a VWO-diploma not to
apply for admission to a university. The longer study duration that most ethnic
minority students must experience prior to graduation also has consequences for
their rights to study grants. In the future, the flow of migrant (minority)
students from universities for professional education (HBO) to the research
universities will decrease. The ethnic minority students who, via the HAVO, and
HBO-propedeutic (= first) year, want to continue their studies at a (research)
university, will, even at a nominal rate of progression, be one year short of what
is needed for a study grant. The effects of categorical measures (reductions of
both the level of study grants and the period wherein one has the right to a
grant) on specific groups remain relatively uncharted (see Choenni, 1997, p.
134). That the above-mentioned effects are at odds with the encouragement
policy of the Ministry of Education, Culture, and Science, with regard to the
increase of matriculation and graduation of ethnic minority students in higher
education, needs no further argument.

4. The setting up of a monitoring system for migrant (minority) students.
Setting up such a system would give clear and especially timely information on
the study progress of those involved. A side-effect of such a monitoring system
would be that more would be known about the real problems faced by locally
educated ethnic minority students as well as by foreign educated ethnic minority
students. Early awareness of problems is key to the prevention of student drop-
out. The establishment of workgroups, consisting of both faculty officials
(lecturers and student advisers) and ethnic minority students, which aim directly
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at factors that hamper the progress of ethnic minority students, will, in all
probability, lead to an improvement and therefore to:

• An increasing number of ethnic minority students in higher education; as
well as

• an increasing number of ethnic minority graduates of higher education.

One well-functioning example within university educational practice is the
Workgroup Migrant Guidance (abbreviation in Dutch: WAB) of the Faculty of
Medicine of Utrecht University. The workgroup consists of three lecturers, one
student adviser and two migrant students. The purpose of the Workgroup
Migrant Guidance is to offer advice to those individual ethnic minority students
(locally or foreign educated) who need and want this service. Advice is offered
by:

• WAB members who are all easily accessible for advice and consultation, so
with hardly any thresholds;

• The student adviser who gives individual study progress counselling after
each round of examinations;

• Special examination facilities (oral examinations, extra time during
examinations, use of a dictionary, etc.) which can be offered if desired;

• Referral to relevant language and/or study skills courses;
• Regular consultations between WAB and the Interaction and Orientation

workgroup (an association of ethnic minority and native Dutch medical
students);

• Making students aware of the presence of WAB during information
meetings and by informing tutors and mentors about the policy with
regard to ethnic minority students (see: Choenni, 1997, p. 96).
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Bijlage 9: Motie mw. C. Hermann (Groen Links) ingediend in de Tweede
Kamer der Staten Generaal op 6 december 2001

De tekst van de motie Hermann luidde:

“De Kamer,

overwegende dat het voor artsen en verpleegkundigen van buiten de EU die als
asielzoeker of gezinsvormer in Nederland komen, wenselijk is zo snel mogelijk
hun beroep hier uit te kunnen oefenen;

overwegende dat dit ook voor de Nederlandse gezondheidszorg van belang is;

overwegende dat VWS zich beperkt tot de beoordeling van de gelijkwaardigheid
van diploma’s en de verwijzing naar de Commissie Instroom Buitenlandse Artsen
van de universiteiten;

overwegende dat de mogelijkheden van de universiteiten voor aanvullende
opleiding en supervisie tekortschieten;

verzoekt de regering in het kader van het plan van aanpak capaciteit medische
beroepsbeoefenaren de medische faculteiten te faciliteren bij het organiseren
van aanvullende scholing voor buitenlandse artsen,
en gaat over tot de orde van de dag.”
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Bijlage 10: Vragenlijst over de inpassing van buitenlandse artsen

Als u vanuit uw huidige positie terugkijkt naar uw kwaliteiten bij aanvang van de
studie geneeskunde in Nederland, in hoeverre sloten deze kwaliteiten dan aan bij
de eisen die de Nederlandse gezondheidszorg stelt? Deze vraag heeft betrekking
op de volgende kwaliteiten:

sloot geheel niet aan120         sloot goed aan

-- - -/+ + ++

uw Nederlandse taal- en commu-
nicatievaardigheid  1 2 3 4 5  

uw leesvaardigheid Engels 1 2 3 4 5  

uw kennis van de ICT 1 2 3 4 5  

uw kennis van de Nederlandse
gezondheidszorg 1 2 3 4 5  

uw medische kennis op het niveau
van het Nederlands artsexamen 1 2 3 4 5  

uw klinische kennis op het niveau
van het Nederlands artsexamen 1 2 3 4 5

uw klinische vaardigheid op
het niveau van het Nederlands
artsexamen 1 2 3 4 5

uw overige eerder verworven
competenties121  1 2 3 4 5  

Wat waren de tekortkomingen waar u de meeste hinder van ondervonden hebt?
De tekortkoming(en) kan (kunnen) op een heel ander terrein liggen dan de
genoemde terreinen.

Antwoord:

                    

120 De schaalwaarden hebben de volgende betekenis:
1 = sloot geheel niet aan
2 = sloot niet aan
3 = sloot niet goed, maar ook niet slecht aan
4 = sloot redelijk aan
5 = sloot goed aan

121 Hiermee wordt gedoeld op uw medische kennis en werkervaring opgedaan in het land van herkomst en/of
het land waar u bent opgeleid.
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Bijlage 11: Basistoets Medisch Nederlands

De toets beslaat 3 uur en bestaat uit de volgende onderdelen.

1. Het kunnen lezen van een tekst en de hoofdgedachte formuleren

De kandidaat moet een tekst lezen over een algemeen medisch onderwerp.
Uitgangspunt voor de tekst is dat deze niet gericht is op medische kennis,
begrijpelijk is voor een leek en niet te lang is. Deze tekst vormt de basis voor de
overige onderdelen van de toets. De kandidaat moet de kern van de tekst
schriftelijk samenvatten. Getoetst wordt of de kandidaat de hoofdzaken van de
tekst in eigen woorden kan weergeven en of de kandidaat een begrijpelijk stuk
tekst in het Nederlands kan produceren qua woordkeuze, zinsopbouw, spelling
en grammatica.

2.  Het houden van een presentatie en het voeren van een discussie 

De onder 1 genoemde tekst en de samenvatting daarvan vormen samen de
basis voor een presentatie, die wordt gehouden voor twee docenten Nederlands.
De presentatie duurt maximaal 5 minuten, waarna een korte discussie wordt
gevoerd over het gepresenteerde onderwerp. Getoetst wordt of de kandidaat
een coherente presentatie kan houden in verstaanbaar en begrijpelijk
Nederlands en adequaat en in correct Nederlands kan reageren op vragen en
opmerkingen.

3. Het voeren van een gesprek met een patiënt

Het gesprek wordt gevoerd met een simulatiepatiënt, die ‘lijdt’ aan de
aandoening zoals beschreven in de tekst. De kandidaat ontvangt een
beschrijving van de rol van de arts met de voorgeschiedenis van de patiënt en
de globale structuur van het gesprek. In het gesprek staan twee vragen
centraal:

• Hoe voelt de patiënt zich op dit moment?
• Hoe ziet de patiënt de toekomst?

De kandidaat ontvangt de opdracht om stil te staan bij de beleving van de ziekte
door de patiënt. Getoetst wordt of de kandidaat het alledaags Nederlands
beheerst en of de kandidaat begrijpt wat de patiënt hem vertelt.

4.  Het schrijven van een verslag

Na afloop van het gesprek met de patiënt schrijft de kandidaat een kort
gespreksverslag, waarin de twee vragen die tijdens het gesprek met de patiënt
de rode draad vormden, adequaat moeten worden beschreven.
Getoetst wordt of de kandidaat heeft begrepen wat de patiënt hem allemaal
verteld heeft.

5. Het maken van een woordenschattoets

De kandidaat wordt getoetst op zijn kennis van alledaagse woorden en
uitdrukkingen, academische woordenschat en zijn kennis van het medisch
Nederlands.
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Bijlage 12: Inventarisatie van gesignaleerde
studievoortgangsproblemen
______________________________________________________
Studentgegevens

Jaar van aanvang opleiding geneeskunde (NL)

Leeftijd bij aanvang van de studie (NL)

Geslacht

Duur van voorbereiding*

Werkzaam geweest als arts in land van herkomst*

Werkzaam geweest als specialist in land van herkomst*

Verblijfsstatus*
(* = mits bekend)
______________________________________________________
Algemeen

studievoortgangsproblemen                 ja                nee

_______________________________________________________
Specifiek

Nederlandse taal

Medisch Nederlands

Communicatieproblemen

Engelse taal (leesvaardigheid)

Medische kennis

Medische vaardigheden

Kennis van de Nederlandse volksgezondheid

Kennis van de ICT

Attitude probleem jegens patiënten

Attitude problemen jegens opleiders

Attitude problemen jegens medestudenten

Attitude problemen jegens overige gezondheids-
zorgwerkers
____________________________________________________

Overig




