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Totale werktijd per week 

1. Voor coassistenten geldt een maximum werktijd van 50 uur per week.  

Duur van diensten en rusttijd 

2. Een dag- of avonddienst mag maximaal 12 uur duren 
a. Na een avonddienst heeft een coassistent recht op 11 uur vrij, eenmaal per week 

mag dit worden ingekort tot 8 uur vrij.  
3. Een nachtdienst mag maximaal 10 uur duren 

a. Na een nachtdienst heeft een coassistent recht op 14 uur vrij.  
b. Na 3 of meer opeenvolgende nachtdiensten heeft een coassistent recht op minimaal 

46 uur vrij.  

Aantal avond-, nacht- en weekenddiensten 

4. Er geldt geen vastgesteld aantal avond-, nacht- of weekenddiensten dat van de coassistenten 
wordt gevraagd, dit is ter invulling voor de verschillende vakgroepen die coassistenten 
ontvangen.  
 
 

Praktische invulling en uitvoering 

Dit document is verspreid onder alle affiliatiecoördinatoren en opleiders van de verschillende 
vakgroepen (d.d. juli 2018). Ook wordt het document uitgereikt aan alle coassistenten aan het begin 
van de coschappen.  

In de huidige situatie (juli 2018) is het gebruikelijk dat coassistenten een avonddienst doen 
aansluitend aan een dagdienst. Vanaf heden is dat slechts toegestaan mits het maximum aantal uren 
niet wordt overschreden.  

Conform de arbeidstijdenwet duurt een dienst maximaal 12 uur, wat betekent dat een coassistent 
die een avonddienst heeft tot 22:00 op die dag pas om 10:00 hoeft te beginnen. Een logische 
mogelijkheid is om de coassistent gelijktijdig te laten starten met de arts(-assistent) met wie de 
coassistent de dienst samen zal doen.  
In deze situatie is er geen noodzaak tot het geven van compensatie de dag volgend op de 
avonddienst.  

Indien een vakgroep of affiliatie wenst af te wijken van bovenstaande regels, dient een onderbouwd 
verzoek te worden ingediend bij het OMT-2. Het OMT-2 beslist of dit verzoek gehonoreerd kan 
worden.  


