
Standpunt concilium/PVC inzake verschuiving werktijd 

Aanleiding 
Veranderingen in de zorg zorgen voor een toenemende verschuiving van werkzaamheden in richting 

van de avonden. Dit gebeurt reeds op diverse afdelingen radiologie, zowel academisch als perifeer. 

Vooral vanwege de verschuiving van activiteiten naar de avonduren raakt het aan de dienst, waar in 

het specifiek besluit maxima voor gedefinieerd zijn, is er behoefte aan kaders waarbinnen dit zou 

kunnen worden ingericht. De zorgen die de aios hierover hebben zijn meegewogen.  Met verschoven 

werktijd kan alleen gewerkt worden indien de supervisor op locatie aanwezig is, waarmee een groot 

punt van zorg wordt weggenomen. Opleidingen kunnen er een eigen invulling aan geven, maar 

mocht dit als acute radiologie worden ingevuld, moet dit goed gedefinieerd worden in het lokaal 

opleidingsplan. Daarmee zal ook een gemiddelde duur van een dergelijk stage moeten worden 

gedefinieerd. Omdat de kaders duidelijk en toetsbaar zijn, willen we dit wel toestaan. Dit zal een 

nadrukkelijk punt van aandacht zijn tijdens visitaties. 

Randvoorwaarden 
Volgens het Besluit Radiologie (artikel B.6) beslaat diensttijd tijdens de opleiding maximaal 25% van 

de opleidingstijd, met als uitzondering maximaal 20% tijdens de differentiatie. Onder bepaalde 

randvoorwaarden kan werk buiten de reguliere werktijden (zoals gedefinieerd volgens KNMG) echter 

worden beschouwd als verplaatste werktijd in plaats van diensttijd. De lokale CAO en regelgeving als 

ATW blijven leidend voor de maximaal te werken onregelmatige uren, echter de benoeming 

‘verplaatste werktijd’ kan voor de opleiding invloed hebben op de percentages diensttijd zoals 

bedoeld in artikel B.6.  

Geroosterde werktijd van de aios kan gelden als reguliere werktijd, in tegenstelling tot diensttijd 

zoals bedoeld in SB radiologie art B.6., als voldaan wordt aan de volgende randvoorwaarden: 

- De werkzaamheden maken qua inhoud en tijdsbesteding onderdeel uit van de thematische 
stage, en worden als dusdanig beschreven in het lokaal opleidingsplan.* 

- De continuïteit van stages wordt nagestreefd, waarbij er aandacht is voor het bereiken van 
leerdoelen en past binnen het individueel opleidingsplan. 

- Er is naast de aios ten minste één supervisor op locatie aanwezig, die de aios ook actief 
begeleidt en participeert in de werkzaamheden zoals overdag.  

 

* Een stage acute radiologie staat niet beschreven in het huidige opleidingsplan, maar delen van 
thematische stages kunnen als dusdanig gegroepeerd worden dat ze als acute stage kunnen worden 
aangemerkt. Er moet echter worden voorkomen dat een aios teveel opleidingstijd besteedt aan 
alleen acute radiologie, met name als de benodigde EPA-niveaus reeds zijn behaald.  


