Betreft: Wet arbeidsduur 12.12.2010 april 2011

Geachte stagemeester, geachte stagebegeleider,
Beste collega,

Met deze brief willen we u informeren over de toepassing van de wet op de arbeidsduur
12.12.2010 op de studenten‐stagiairs geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel. De wet
bepaalt de grenzen inzake arbeidsduur, inclusief de regeling van de medische wachten, voor de
betrokken groepen. Ze is expliciet ook van toepassing op studenten‐stagiairs en moet dus ook
door u geïmplementeerd worden.

De Faculteit Geneeskunde en Farmacie VUB, in samenspraak met de andere Vlaamse
Universiteiten, opteert voor een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van max. 48u, die kan
uitgebreid worden tot max. 60u om de student toe te laten deel te nemen aan inslapende
wachten. Dit laatste kadert in het behalen van de eindtermen van de opleiding geneeskunde.
Binnen een aantal stagedisciplines biedt het lopen van wachten immers een meerwaarde voor
het leerproces van de masterstudenten geneeskunde. Mogelijks nemen stagiairs ook op uw
stageplaats deel aan de wachten.

Om aan de wachtregeling te kunnen deelnemen en dus de eindtermen te behalen bevelen we
onze studenten aan om voor de opting out van gemiddeld 60 uur per week te kiezen. Dit kan
echter niet verplicht worden. De studenten dienen hiertoe een bereidheidverklaring te
ondertekenen die hen door de Faculteit zal aangeboden worden bij de start van het stagejaar.
De studenten zullen ook het werktijdenregister bijhouden in de stagemap. Volgens de wet
moet van beide documenten een kopie bewaard worden op de werkplek gedurende 5 jaar.
Meer detail hierover vindt u in de richtlijnen. Voor de stages die gelopen worden in het
Universitair Ziekenhuis Brussel kunnen ze bewaard worden in het stagedossier dat voor elke
student wordt bijgehouden op het facultair stagesecretariaat.

Wij hopen dat de organisatie op uw dienst het toelaat om deze nieuwe richtlijnen correct toe te
passen, zodat dit de kwaliteit van het leerproces ten goede komt.

Uiteraard kan u ons altijd contacteren als bepaalde zaken nog verheldering vragen of als u
opmerkingen wil formuleren.

Tenslotte willen wij nogmaals onze oprechte dank betuigen voor uw onontbeerlijke rol in de
opleiding van de toekomstige artsen die afstuderen aan de Vrije Universiteit Brussel.
Met vriendelijke groeten

Prof. dr. Nicole Pouliart
Stagedocent Klinische stages Opleiding Geneeskunde
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vrije Universiteit Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
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