Versie 30-6-2020

DJS pleit voor duidelijke afspraken over inzet a(n)ios tijdens
een mogelijke volgende COVID-19 piek
Standpunt van De Jonge Specialist (DJS) over de inzet van aios en anios tijdens een
volgende piek
Met de ergste COVID-19 drukte achter de rug en een reële kans op een volgende COVID-19 piek, is
dit hét moment om voorbereidingen te treffen om voor alle aios en anios een gezond en veilig
werk- en opleidingsklimaat te borgen. De Jonge Specialist pleit er daarom voor dat a(n)ios bij een
eventuele tweede COVID-19 piek alleen worden ingezet indien niet anders mogelijk is en dat
ziekenhuizen, vakgroepen, opleiders en a(n)ios goede afspraken maken over de inzet van a(n)ios,
met nadrukkelijk oog voor de arbeidsvoorwaarden en opleiding.

Achtergrond
Sinds maart 2020 hebben we te maken met de uitbraak van COVID-19 in Nederland. Een dergelijke
pandemie was nieuw voor de zorg. Het werkveld van alle a(n)ios veranderde hierdoor, soms
drastisch. Er was sprake van minder en soms zelfs geen exposure, stages konden geen doorgang
vinden, onderwijs, toetsen en andere opleidingsactiviteiten werden stopgezet. Tegelijkertijd werd er
ook veel van ons gevraagd: flexibiliteit om in een ander vakgebied te werken, onzekerheden in
roostering, flexibele inzet qua uren en intrekken of juist verzoek tot opnemen van verlof zijn hiervan
enkele voorbeelden. Dit alles was een logisch gevolg van de exponentiële toename in besmettingen
en het onverwachte beloop van de pandemie met bijkomende onzekerheden.

De toekomst
We gaan een andere fase in. Waar eerst de COVID-19 zorg een acuut probleem was, zal de COVID-19
zorg waarschijnlijk blijven bestaan zolang er geen vaccin is. Er is zelfs een reële mogelijkheid dat er
een zogenaamde ‘tweede COVID-19 golf’ zal optreden. Als DJS vinden wij het belangrijk om nu al met
elkaar na te denken over de inzet van a(n)ios. We kunnen nu immers plannen maken over de
werkwijze die in de toekomst gehanteerd kan worden tijdens een eventuele volgende crisis.
Uiteraard is continuïteit van COVID-19 zorg in het belang van de samenleving, zowel vanuit medisch
als economisch en maatschappelijk perspectief. Echter is de continuïteit van de medisch
specialistische opleiding en medisch specialistische zorg in de toekomst ook van belang voor de
samenleving vanuit precies dezelfde perspectieven. Het is daarom cruciaal dat ziekenhuizen,
vakgroepen, opleiders en aios deze tijd benutten om samen met elkaar een evenwicht te vinden
tussen het opvangen van de (acute) COVID-19 zorg enerzijds en de doorgang van de medisch
specialistische opleiding anderzijds.
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Ons standpunt
Wij roepen ziekenhuizen, vakgroepen, opleiders en a(n)ios op om samen met de lokale/regionale
aios- en aniosvertegenwoordiging (AAV) concrete plannen te maken over:
1. De opleiding. Tref nu de voorbereidingen om de opleidingsmomenten (zoveel mogelijk) te
continueren tijdens een nieuwe piek.
2. Solidariteit. Kijk vanuit het solidariteitsprincipe welke specialismen en wie binnen deze
specialismen reeds zijn ingezet in de COVID-19 crisis. Door dit mee te nemen kan COVID-19
zorg evenredig worden gedragen over verscheidene specialismen, specialisten en a(n)ios. In
crisistijden zullen vanzelfsprekend ook aios ingezet kunnen worden om de continuïteit van
zorg te garanderen, maar dit moet geen eerste reflex zijn.
3. De arbeidsvoorwaarden. Tref voorbereidingen voor duidelijke afspraken rondom het
naleven van arbeidsvoorwaarden om een veilig werkklimaat te behouden. Denk hierbij aan
gezond roosteren, compensatie en vakantie, uren van inzet en eventuele coaching of andere
ondersteuning.
Vanuit De Jonge Specialist denken we graag mee over bovenstaande punten, dit heeft immers
directe impact op ons werken en opleiding. Daarnaast doen we ook met name de oproep om lokale
a(n)ios en a(n)ios-vertegenwoordigers te betrekken in de lokale en regionale plannen.
Ons standpunt sluit aan bij de Federatie Medisch Specialisten, die 8 juni j.l. alle Centrale
Opleidingscommissies (COC) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft opgeroepen om bij de
planvorming rekening te houden met de continuïteit van de medisch specialistische opleidingen.
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