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Regelingen Fit to Perform 
 
Onderstaand volgt een aantal voorbeelden van regelingen die vakgroepen Heelkunde hebben 
opgesteld naar aanleiding van de kwaliteitsnorm ‘Fit to perform’ welke is vastgelegd in het document 
Normering Chirurgische Behandelingen. Deze voorbeelden zijn verzameld naar aanleiding van de 
kwaliteitsvisitaties die bij de diverse vakgroepen zijn uitgevoerd. 
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1. St. Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk 
Contactpersoon Vakgroep - Drs. R.M. The 

 
Teneinde aan het feit tegemoet te komen dat iedere chirurg op een veilige manier kan werken, 
verklaren ondergetekenden zich te houden aan de volgende verklaring. Deze verklaring zal 
opgenomen worden in de eerstvolgende update van het vakgroep reglement. 
 
De vakgroep hanteert geen standaard compensatie na dienst gezien de onvoorspelbaarheid van de 
dienst. Binnen een fulltime dienstverband wordt 1 dag vrijgehouden voor niet-patiëntgebonden taken. 
Dit draagt bij aan een goede werk-privé balans. Er is oog voor de interne werkdruk verdeling binnen 
de vakgroep, welke ook expliciet op vakgroepsvergaderingen besproken wordt.  
 
Er wordt nadrukkelijk op elkaar gelet en ingegrepen indien (naaste) collega(‘s) dit raadzaam achten. 
Waar nodig worden diensten of taken van elkaar overgenomen. Er is geen standaard OK programma 
aanpassing na de dienst, maar na een zware dienst kan gezien de grootte van de vakgroep en de rol 
van de ‘dienstdoende chirurg’ overdag in de praktijk dusdanig geschoven worden dat een collega rust 
kan nemen.  
 
In de situatie dat een betreffende chirurg door ziekte, werkdruk, slaapdeprivatie, of andere reden 
zichzelf niet bekwaam acht om op een veilige manier zijn beroep uit te oefenen, zal de vakgroep er in 
de mate van het mogelijke dan ook alles aan doen om zijn of haar werk over te nemen. Indien dit niet 
mogelijk is zullen de benadeelde patiënten op korte termijn een nieuwe afspraak krijgen. 
 
Deze maatregel is ook van toepassing indien de chirurg zichzelf wel bekwaam voelt, doch de 
vakgroep hier sterke twijfels bij heeft. Bij een meningsverschil zal de vakgroep zich wenden tot een 
objectieve partij, (peer support). 
 
 

2. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond 
Contactpersoon vakgroep - Drs. J.A. Wegdam 

 
In het kader van fit to perform zijn binnen de OEC de volgende regels afgesproken:  
 
1.  Na dienst (voorwacht) zoveel mogelijk vrij of een algemene taak (CVD/adm/ok+).  
2.  Indien de dienstdoende chirurg minder dan 4 uur heeft geslapen tijdens een nachtdienst 

(voor/achterwacht), dient men de volgende ochtend vrij af nemen. In dat geval app uitsturen 
naar “Chirurgen Ziekenhuis” en secretariaat (volgens procedure ziekmelding in 2.4). De CVD 
van de ochtend overlegt met de roostermaker (indien afwezig secretariaat) over hoe uitval op 
te vangen.  

3.  Een chirurg heeft maximaal 24 uur dienst (voorwacht); slechts bij hoge uitzondering 48 uur.  
4. Bij signalering van fysieke dan wel psychische klachten, die de praktijkuitvoering in de weg 

staan, neemt het Dagelijks Bestuur OEC actief stappen om in overleg met betreffende chirurg 
naar een passende oplossing te zoeken. (Bv minder langdurige OK, geen hele dagen poli)  

5.  Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd, en waar nodig aangepast. 
 
CVD = Chirurg van Dienst 
OEC = Organisatorische Eenheid Chirurgie 
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3. Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer 
Contactpersoon vakgroep - Drs. W.A.H. Stigter 

 
Achtergrond: 
Meerdere studies hebben het effect van vermoeidheid op de kwaliteit van zorg onderzocht en een 
relatie laten zien tussen vermindering van performance en het maken van medische fouten. In het 
rapport “Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend” van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg uit 2011 wordt vermoeidheid van de arts als een van de belangrijkste factoren 
bestempeld die de patiëntveiligheid negatief beïnvloedt. Dit (potentiële) gevaar voor de 
patiëntveiligheid is al in 2008 door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) onderkend en 
geadresseerd. Tegelijkertijd is geconstateerd dat het aanscherpen van de arbeidstijdenwet, ook voor 
medisch specialisten, waarschijnlijk geen adequate oplossing biedt. Een dergelijke verscherping zal 
leiden tot een toename van het aantal overdrachtsmomenten inclusief het risico op verlies van 
informatie. Daarnaast ontstaat er een capaciteitsprobleem en heeft een vermindering van de 
werkuren mogelijk nadelige gevolgen voor de opleiding tot medisch specialist. Ook een veldnorm als 
‘verplichte compensatie na dienst’ is grofmazig en doet geen recht aan tal van situaties waarin 
werken na een rustige dienst goed mogelijk is. Het is te simpel om “Fitness to Perform” alleen als 
afgeleide te zien van werktijden.  
 
Binnen onze vakgroep zorgen wij voor een zo goed mogelijke werk/rust balans door de volgende 
maatregelen. Diensten worden vaak ingepland voorafgaand aan de vaste 
compensatie/administratiedag, tenzij iemand aangeeft die dag geen dienst te willen. 
Bij een zware dienst en toch een werkdag nadien, wordt geïnformeerd of de betreffende collega zich 
goed genoeg voelt en worden laagdrempelig werkzaamheden overgenomen. In voorkomende 
gevallen kan de groep besluiten dat het verstandiger is om niet te werken en de collega na dienst 
naar huis sturen. 
 
Wij letten als vakgroep genoten op elkaar en elkaars welzijn. Niet alleen uit medemenselijkheid, maar 
ook om eventueel hulp te kunnen bieden zo nodig. Alle vakgroepleden doen in hun vrije tijd aan sport, 
nuttigen een gezond dieet en niemand rookt. In de dienst houden wij ons aan ‘nul is de norm’ wat 
betreft alcoholgebruik 
 
 

4. VieCuri, Venlo 
Contactpersoon - Drs. J.W.M. Elshof 

 
Afspraken: 
Dienst vóór de vrije dag. Indien dit niet mogelijk is (bv in vakantieperiode) is de ochtend altijd vrij 
geroosterd. Na vrijdag + zondag chirurgie voorwacht-dienst wordt de hele maandag vrij geroosterd. 
Na heel weekend (vrijdag t/m zondag) trauma-achterwachtdienst is de maandagochtend vrij 
geroosterd. 
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5. ZGT, Almelo/Hengelo 
Contactpersoon - Drs. W.A. ten Cate 

 
Huishoudelijk reglement Chirco: 
 
Regeling Chirco compensatie na dienst: 
In het kader van de duurzame inzetbaarheid van de chirurgen wordt met betrekking tot de 
compensatie na een dienst het volgende afgesproken: 

• Gestreefd wordt na het zo veel mogelijk inplannen van een compensatie-dag na een avond- 
en nachtdienst 

• Als bovenstaande niet mogelijk is wordt gestreefd om de dag na een avond- en nachtdienst 
een poli in te plannen, ergo geen operatieprogramma. 

• Mocht de dienstdoende chirurg naar eigen inschatting (of naar inschatting van zijn collega’s) 
een te zware dienst hebben gedaan dan wordt het programma van de betreffende chirurg de 
volgende dag gewijzigd (overgenomen door iemand anders of in het uiterste geval afgezegd). 

 
 

6. Haaglanden MC, Den Haag 
Contactpersoon - Drs. H.A. Leijdesdorff 

 
De Fit to Perform richtlijn van de NVvH noemt:  

1. Beperk het aantal achterwachtdiensten van de chirurg tot twee opeenvolgende.  
2. Plan na dienst flexibele taken, die eventueel aan een collega kunnen worden overgedragen.  
3. Slaapduur van <4 uur is omslagpunt waarbij moet worden overwogen te stoppen met werken.  
4. Zorg voor een schriftelijke regeling voor compensatie n.a.v. belasting tijdens de dienst én 

evalueer deze tenminste één maal per jaar.  
 
November 2020:  
De volgorde voor roostering van dienst:  

1.  Proberen een dienstdoende te selecteren die de volgende dag geen electief 
operatieprogramma heeft: In basisrooster aangeven wie de dienstdoenden per dag zouden 
kunnen zijn.  

2.  De zondagsdienst met SEH dienst compenseert op maandagmorgen.  
3.  De SEH dienst op maandag wordt gedaan door een der dienstdoenden van de zondag 

(afwisselend tussen de subs die geen SEH dienst op zondag deden).  
 
Deze mogelijkheden zijn een richting en ieder lid kijkt hoe hij/zij hiermee omgaat.  
Roosteraars van de subs geven aan wat wenselijk is voor dienstdoende. De roosterplanner zal hier 
zoveel mogelijk rekening mee houden. Ieder jaar evalueren we binnen de sub of er aanpassingen 
nodig zijn.  
Fit to perform is ook onderdeel van de jaarlijkse gesprekken die het Dagelijks Bestuur heeft met de 
individuele maten. 
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7. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen 
Contactpersoon - Dr. M.E. Keemers-Gels 

 
Ter compensatie voor diensten heeft iedere maat een studiedag per week. Timing van deze 
compensatie wordt zoveel mogelijk aan de individuele wensen van de maten aangepast. Bij voorkeur 
wordt na een 24-uurs voorwacht dienst geen OK gepland. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd op de Heidag 
in oktober, en eventuele veranderingen doorgevoerd. 
 
 

8. Spaarne Gasthuis, Haarlem/Hoofddorp 
Contactpersoon - Dr. H.B.A.C. Stockmann 

 
DienstBelasting en Belastbaarheid  
In het roosterreglement heeft de vakgroep een evenwichtige verdeling van het werk vastgelegd. 
Hierbij is aandacht voor de inzetbaarheid van de verschillende leden van de vakgroep zowel 
vakinhoudelijk, qua tijdsbesteding als de verdeling van de werkzaamheden over de locaties van het 
ziekenhuis. In ieder geval heeft elke chirurg als compensatie voor de dienst 1 vrije dag in de week 
(gecombineerd met een dagdeel administratie). 
 
Indien de dienstdoend chirurg de dag na dienst voor patiëntgebonden werk staat ingeroosterd, wordt 
tijdens de ochtendoverdracht duidelijk hoe de belasting van de werkzaamheden van de dienstdoende 
chirurg tijdens de dienst is geweest en wordt indien nodig naar aanleiding daarvan bepaald of, hoe en 
door wie evt. de werkzaamheden van de desbetreffende chirurg worden overgenomen. 
 
Na een voorwacht dienst streven we dat de chirurg geen operatieprogramma draait. 
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