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ADVIES
betreffende de werktijd van artsen-specialisten in opleiding*
De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België wenst de problematiek van de werktijden van artsenspecialisten in opleiding, onder de aandacht van de bevoegde overheden te brengen.
Om verschillende aspecten die in deze materie aan de orde komen te bespreken, organiseerde de Academie een
themavergadering over het onderwerp op zaterdag 16 december 2006.
De Europese richtlijn 2003/88/EC over de werktijd is van kracht sinds 2 augustus 2004 en consolideert de vorige
richtlijnen van 1983 en 2000. De richtlijn wordt nu onderworpen aan een zevenjarige herziening. De richtlijn
bepaalt dat de werktijd voor alle werknemers normaal 48 uur per week hoort te zijn. De nationale overheden zijn
ertoe gehouden de richtlijn in de nationale wetgeving om te zetten.
De richtlijn geldt voor iedereen. Er zijn enkele belangrijke aspecten. Zo voorziet ze in een verplichte rusttijd van
elf opeenvolgende uren per periode van 24 uren. Er moet bovendien in pauzes voorzien worden, indien de werktijd
langer is dan zes uur. Per week moet er minstens een rusttijd van 24 uur gerespecteerd worden. Tevens worden
vier weken betaald verlof voorgeschreven. Nachtwerk mag niet langer duren dan gemiddeld acht uren. Voor artsen
in opleiding is een overgangsbepaling voorzien met maximaal 58 uren (2004-2007), 56 uren (2007-2009) en 52
uren (2009-2011). Nadien zou de werkweek maximaal 48 uren mogen bedragen.
Als gevolg van de discussies op zaterdag 16 december 2006 heeft de Academie de volgende beginselen naar voren
geschoven om de vastgestelde problemen te verhelpen.
1. De duur van de opleiding van artsen-specialisten in opleiding mag in geen geval verlengd worden.
Welke maatregelen men ook neemt, de kwaliteit en de continuïteit van de zorgen voor de patiënt mogen niet in
het gedrang komen.
De Europese richtlijn betreffende de werktijd (Dir 2003/88/EC) is reeds van kracht voor alle werknemers in
dienstverband. Voor de artsen-specialisten in opleiding zal ze dwingend van kracht worden vanaf 2009 (eventueel
uitstelbaar tot 2012).
2. Artsen, zowel artsen-specialisten in opleiding als stafleden, moeten de kans krijgen zich hoofdzakelijk bezig te
houden met medische taken. Niet-medische administratieve taken moeten door aangepast personeel worden
uitgevoerd.
3. Bepaalde taken kunnen op verantwoorde wijze aan paramedisch personeel gedelegeerd worden.
4. De vermindering van het aantal opleidingsplaatsen omwille van de contingentering moet in al haar dimensies
onderzocht worden. De Europese richtlijn betreffende de werktijd (Dir 2003/88/EC) mag niet leiden tot een
toename van het aantal artsen-specialisten in opleiding.
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Het advies werd door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België goedgekeurd ter vergadering van 24 februari
2007.
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5. Een oplossing moet worden gevonden met betrekking tot de werkdruk die gegenereerd wordt door het
waarnemen van wachtdienst, zowel voor artsen-specialisten in opleiding als voor stafleden.
6. Hoewel internationale uitwisseling van artsen-specialisten in opleiding gewenst is, moet de Europese richtlijn
betreffende de werktijd (Dir 2003/88/EC) het principe van gelijkheid van de Vlaamse studenten garanderen ten
overstaan van studenten, afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie en uit landen buiten de Europese Unie.
7. Dankzij de nodige logistieke omkadering moet voorzien worden in de opleidingstijd voor artsen-specialisten in
opleiding en voor opleiders. Elke opleidingsdienst moet over een gestructureerd opleidingsprogramma beschikken
met duidelijk herkenbare opleidingsmomenten, noodzakelijk om opleiding te verzekeren.
8. De omkadering van alle bovenstaande punten zou zowel financieel als logistiek ingevuld moeten worden door
de ministers, bevoegd voor onderwijs en voor volksgezondheid.
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