Regeling diensten in de AVG-opleiding

Algemene uitgangpunten, aanvullend op het gestelde in de CAO SBOH
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Medische zorg buiten kantooruren vereist andere professionele kwaliteiten en biedt andere
leermogelijkheden. Dat betekent dat de aios een minimaal aantal avond-, nacht- en weekend
(ANW) diensten per jaar dient te doen, zonder voorselectie van een ander dan het
verantwoordelijk ANW hoofd in de instelling (een zogenaamde voorwachtdienst)
Indien de voorwachtdienst normaal gesproken door huisartsen wordt verricht, zal de aios
deze ANW-dienst uitvoeren onder supervisie van die huisarts. Voor wat betreft de specifieke
handicapgeboden problematiek valt de aios tijdens de diensten onder supervisie van de AVGachterwacht.
Voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de opleider gelden tijdens de diensten
dezelfde regels als tijdens de rest van de opleiding, evenals aan alle vereisten ten aanzien
van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
De opleiding stelt hierbij als ondergrens vijf etmalen tijdens een weekend plus twaalf avondnachtdiensten in de eerste opleidingsjaar en een zelfde aantal in het derde opleidingsjaar. Bij
een verkort opleidingstraject zal dit naar rato worden aangepast.
In het derde jaar van de opleiding worden diensten als AVG gedaan, in principe geen
huisartsgeneeskundige diensten. Hierbij kan het voorkomen dat de aios alleen een
telefonische bereikbaarheidsdienst doet.

Diensten tijdens het tweede jaar van de opleiding
Tijdens de stageperiodes in het tweede jaar verrichten de aios in de regel geen valuteerbare arbeid
en zullen zij derhalve niet verplicht deelnemen aan diensten. Desalniettemin kan vanuit
onderwijskundig oogpunt deelname aan de diensten als onderdeel van een stage zeer nuttig zijn.
Het deelnemen aan diensten kan daarom eventueel worden opgenomen in het leerwerkplan van de
stage-instelling, dit ter beoordeling van het hoofd van de opleiding.
Aangezien de aios tijdens het tweede jaar van de opleiding niet werkzaam is in de opleidingsinstelling
kunnen zij hier geen diensten verrichten.
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