
voor een succesvolle 

ZONDAGSDIENST

VUISTREGELS

PENSIOENAFTOPPING



   Zorg voor een ‘patiëntvriendelijke’ 
zondagsdienst

Voorkom te allen tijde dat patiënten tevergeefs naar 
het ziekenhuis komen voor een geplande behande-
ling. Plan geen afspraken of behandelingen op 21 juni 
en verzet geplande afspraken.

   Zorg voor een grotere bezetting
Tijdens een zondagsdienst op een doordeweekse dag 
zijn er geen geplande of electieve opnames, met 
uitzondering van spoedopnames zoals tijdens een dienst 
op zondag. Opnames op de IC, kraam/couveuse-afde-
ling en de afdelingen oncologie en hartbewaking zijn 
uitgezonderd. Tip: zorg voor een grotere bezetting dan 
op een normale zondag, zodat eventuele incidenten 
goed kunnen worden opgevangen.

   Richt een Plaatselijk Actiecomité (PAc) op
Het PAc bestaat meestal uit de VMSD-voorzitter/
bestuursleden. Zij onderhouden contact met het 
Landelijk Actiecomité van de Federatie Medisch 
Specialisten en de LAD. Het PAc informeert tijdig alle 
betrokkenen en draagt zorg voor de invulling van de 
actiedag. Meer informatie staat in het actiedraaiboek 
zondagsdiensten dat aan alle PAc’s ter beschikking 
wordt gesteld.

   Organiseer patiëntvriendelijke activiteiten
Organiseer een brainstorm met uw collega’s over hoe 
u de zondagsdienst gaat invullen. Uitgangspunt is dat 
niemand deze dag vrij neemt, maar dat u patiëntvrien-
delijke activiteiten organiseert, waarmee u ook uw 
collega’s ondersteunt. Organiseer bijvoorbeeld een 
open spreekuur in de hal, deel koffie uit, help 
verpleegkundigen, etc.

   Informeer iedereen in uw ziekenhuis
Het PAc licht de betrokken collega’s, de raad van 
bestuur/leiding afdeling, de vakgroep, de Onderne-
mingsraad, de Cliëntenraad (indien van toepassing) 
en het MSB tijdig in over de actiedatum én de actie.

   Betrek collega’s in vrij beroep en aios
Om de raad van bestuur te raken met de actie, is het 
belangrijk dat uw collega’s in vrij beroep en aios uw 
werk niet overnemen tijdens de zondagsdienst 
(‘besmet’ werk). Wel mogen aios en collega’s in vrij 
beroep zich solidair tonen met deze actie. Informeer 
hen dus tijdig. Tip: organiseer een bijeenkomst voor 
de Medische Staf.

   Informeer patiënten over de actie  
op 21 juni

De LAD/Federatie ontwikkelen communicatiemidde-
len die u hiervoor kunt gebruiken, zoals een flyer, 
poster en een tekst voor intranet. U vindt deze 
middelen binnenkort op onze websites 
www.demedischspecialist.nl/pensioenaftopping  
en www.lad.nl, thema ‘pensioenen’. 

   Verwijs pers door naar LAD/Federatie
Krijgt u persvragen, schakel dan de hulp in van de 
woordvoerders van de LAD/Federatie. We benadruk-
ken dat het niet om het geld maar om het principe 
gaat: pensioen is uitgesteld loon, wat tot uw 
arbeidsvoorwaarden behoort. We vragen dus niet 
méér, maar willen dat u terug krijgt waar u recht op 
heeft. 

   Wees herkenbaar
Zorg dat u op de actiedag herkenbaar bent voor 
collega’s en patiënten. Trek dezelfde kleding aan 
(zoals een T-shirt in dezelfde kleur) en maak gebruik 
van de actiemiddelen die u vanuit de LAD/Federatie 
krijgt aangereikt.

   Vermijd discussie met uw raad van bestuur
Ga op de actiedag niet inhoudelijk in discussie met 
uw raad van bestuur. Verwijs door naar het LAc en stel 
hen op de hoogte bij eventuele problemen.

Vragen? 
Neem contact op: info@demedischspecialist-lad.nl of bel 030 - 670 27 02


