
Weet wat te doen en laten
ZWANGER?



Veel aios worden tijdens de opleiding zwanger. Daarom 
hebben we deze  brochure gemaakt om aios te informeren 
over onderwerpen die met zwangerschap en ouderschap 
te maken hebben. Als je na het lezen van deze brochure 
nog vragen hebt, dan kun je bij Zorg van de Zaak een 
afspraak maken voor een arbeidsomstandigheden
spreekuur (preventief spreekuur) met de bedrijfsarts 
of contact opnemen met de SBOH via het emailadres 
sboh@sboh.nl of telefoonnummer 030227 2700.

Risico’s
Als zwangere aios kunnen jij en jouw ongeboren kind in het 
werk mogelijk risico lopen. Je bent je hiervan misschien niet 
altijd bewust. 
De belangrijkste risico’s zijn: 
1. Infectieziekten; 
2. Werkdruk en stress; 
3. Gevaarlijke stoffen (zoals anesthesiemiddelen,  

chemotherapeutica en röntgenstraling); 
4. Fysiek belastend werk.

1. Infectieziekten 
Informatie over infectieziekten is door de SBOH overzichte
lijk bijeengebracht in het Overzicht Werkgerelateerde  
Infectieziekten, dat deel uitmaakt van deze brochure. 
Omdat je tijdens de opleiding kan worden blootgesteld aan 
biologische agentia, adviseren wij je om voorafgaand aan 
de opleiding van de voor jou relevante infectieziekten na te 
gaan of je: 
•   de ziekte hebt doorgemaakt;
•   antistoffen tegen de ziekte hebt;
•   indien mogelijk voldoende gevaccineerd en voldoende 

beschermd bent; 
•  gevaccineerd bent conform het Rijksvaccinatie programma.
Als je je preventief wilt laten vaccineren, dan kun je de 
eventuele kosten daarvan bij de SBOH declareren. 

Wat kun je doen om de risico’s op infectieziekten zo klein 
mogelijk te houden?
In grote lijnen kun je het volgende doen: 
•  Werk altijd hygiënisch volgens de hygiënestandaarden 

van de beroepsgroep. 
•  Laat je tijdig vaccineren; tijdens de zwangerschap is dit 

vaak niet meer mogelijk. 
•  Als er in de praktijk/instelling of omgeving een infectie

ziekte is vastgesteld en je bent niet beschermd of je weet 
dit niet zeker, beoordeel dan of je veilig kunt werken  
door hygiënische maatregelen te nemen. Zijn hygiënische 
maatregelen niet afdoende, probeer dan directe 
contacten met besmette patiënten te vermijden. Stel in 
overleg met jouw opleider vast welke werkzaamheden je 
in dat geval nog veilig kunt uitvoeren. Als het voor jou 
niet mogelijk blijkt bij jouw eigen opleider je werk veilig 
te doen, dan bespreek je met jouw opleider en het 
opleidingsinstituut of er mogelijkheden zijn om (elders) 
andere werkzaamheden te verrichten.  

2. Werkdruk en stress, nachtdiensten
Wij adviseren je niet meer dan 8,5 uur per dag te werken.  
In geval van een avonddienst, dienen de werktijden overdag 
hier dus op te worden aangepast. Vanaf de derde maand 
van de zwangerschap tot zes maanden na de bevallings
datum ben je niet verplicht nachtdiensten te draaien of 
overwerk te verrichten. Overigens hebben nachtdiensten 
over het algemeen geen nadelige effecten op de zwanger
schap.

3. Gevaarlijke stoffen (chemische en fysische factoren)
Bij gevaarlijke stoffen denken we onder andere aan 
anesthesiemiddelen (waaronder narcosegassen), onco
logische medicatie/chemotherapeutica, ioniserende 
straling (waaronder röntgenstraling en radiologische 
straling), radioactief jodium, giftige stoffen en toner. 
Je dient te vermijden dat je in contact komt met deze 
stoffen. Daarnaast adviseren wij je om niet in aanraking te 
komen met lichaamsmateriaal van oncologische patiënten 
die behandeld worden met chemotherapeutica of die 
recentelijk hiermee behandeld zijn (één week). 
Je dient je te onthouden van werkzaamheden waarbij je  
in aanraking kunt komen met radiologische straling,  
met radioactief jodium of met patiënten die daarmee 
behandeld zijn. 

4. Fysiek belastend werk
Onder fysiek belastend werk wordt werk verstaan dat als 
fysiek zwaar en uitputtend wordt ervaren. Wij adviseren je 
niet meer dan 3 uur per dag aaneengesloten te staan en/of 
te lopen en niet meer dan 5 kilogram te tillen en te dragen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
Je hebt, zoals iedere werkneemster in Nederland, recht op 
zwangerschaps en bevallingsverlof van minimaal zestien 
weken. Het verlof kun je in laten gaan tussen de zes en 
vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Als je 
zwanger bent van een meerling is de totale duur van het 
zwangerschaps en bevallingsverlof minimaal 20 weken. 
Je kunt het verlof dan laten ingaan tussen de tien en acht 
weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
Hoelang de verlofperiode feitelijk duurt, is afhankelijk van 
de datum waarop de bevalling daadwerkelijk plaatsvindt. 
Na de bevalling bestaat er altijd recht op ten minste  
10 weken verlof. 

Tijdens het zwangerschaps en bevallingsverlof bouw je 
vakantiedagen op. Voor het opnemen van de tijdens het 
zwangerschaps en bevallingsverlof opgebouwde vakantie
dagen zijn de regels van toepassing die jouw opleidings
instituut hierover heeft vastgesteld. 

Meer informatie over het zwangerschaps/bevallings
verlof en hoe je dit verlof kunt aanvragen, vind je in de 
personeels informatie op de website van de SBOH. 



Zwangerschaps-/bevallingsverlof bij einde dienstverband 
Je hebt een arbeidsovereenkomst met de SBOH voor  
de duur van de opleiding. Als de opleidingsovereenkomst 
eindigt, eindigt daarmee de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege. Als je gedurende het dienstverband al  
zwanger schapsverlof geniet of als de vermoedelijke 
bevallingsdatum ligt binnen een periode van 10 weken  
na het einde van het dienstverband, heb je na het einde 
van het dienstverband recht op (voortzetting van) een  
zwangerschaps en bevallingsverlofuitkering door UWV.

Arbeidsverbod tijdens zwangerschaps- en  
bevallingsverlof
In de periode van 28 dagen voor de verwachte bevalling  
tot 42 dagen na de bevalling geldt een arbeidsverbod.  
Dit houdt in dat je in die periode geen werkzaamheden 
mag verrichten. 

Couveuseverlof 
Als jouw kind na de geboorte in het ziekenhuis wordt  
opgenomen, dan kun je in aanmerking komen voor een 
langer bevallingsverlof; het zogenoemde couveuseverlof. 
Het bevallingsverlof duurt maximaal 10 weken langer als 
jouw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het zieken
huis moet blijven. UWV stelt de duur van het verlof vast. 

Meer informatie over het couveuseverlof en hoe je dit verlof 
kunt aanvragen vind je in de personeelsinformatie op de 
website van de SBOH.  

Borstvoeding
Na de geboorte van jouw kind kun je negen maanden 
tijdens werktijd borstvoeding geven of kolven. Je mag  
hiervoor maximaal een kwart van de werktijd gebruiken.  
De bedoeling is dat hiervoor een geschikte, afsluitbare 
ruimte beschikbaar gesteld wordt. Wij adviseren je om vóór 
het verlof hierover al met de opleider afspraken te maken. 

Ouderschapsverlof
Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. 
Dit verlof is maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. 
Hiervan zijn 9 weken betaald verlof (70% salaris tot maximum 
dagloon) als het verlof wordt opgenomen in het eerste 
levensjaar van het kind. De overige 17 weken ouderschaps
verlof zijn onbetaald. Bij de geboorte van een meerling heb je 
voor ieder kind recht op zowel het betaald als het onbetaald 
ouderschapsverlof. Tijdens het onbetaald ouderschapsverlof 
bouw je geen vakantieuren op. Het opnemen van betaald 
ouderschapsverlof daarentegen heeft geen consequenties 
voor de opbouw van vakantieuren.

In de personeelsinformatie op de website van de SBOH staat 
meer informatie over het ouderschapsverlof en hoe je het 
verlof kunt aanvragen. 

(Aanvullend) geboorteverlof voor partners
Er bestaat een wettelijk recht op (aanvullend) geboorte
verlof voor partners die in loondienst werken. En dus ook 
voor aios van wie de partner is bevallen. Het standaard  
geboorteverlof is één keer de arbeidsduur per week en 
dient binnen vier weken na de bevalling te worden  
opgenomen. 
Tijdens dit verlof ontvang je het gebruikelijke salaris.  
Ook kan er aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. 
Het aanvullend geboorteverlof is maximaal vijf keer de 
arbeidsduur per week. Het aanvullend geboorteverlof dient 
binnen zes maanden na de geboorte te worden opgenomen, 
maar kan alleen worden opgenomen als ook al eerder het 
standaard geboorteverlof is opgenomen. Het aanvullend 
geboorteverlof is een betaald verlof (70% salaris tot  
maximum dagloon). 

Meer informatie over het (aanvullend) geboorteverlof en 
hoe dit verlof kan worden aangevraagd, staat in de  
personeelsinformatie op de website van de SBOH. 

Onderbreking van de opleiding 
Door het zwangerschaps/bevallingsverlof, het opnemen 
van ouderschapsverlof en/of het opnemen van (aanvullend) 
geboorteverlof wordt jouw opleiding tijdelijk (gedeeltelijk) 
onderbroken. Dit heeft gevolgen voor de eerder vastgestel
de duur van je opleiding. Met het opleidingsinstituut kun je  
bespreken wat de gevolgen van het verlof zijn voor de duur 
van de opleiding. 

Kinderopvang
Als je gebruik wil maken van kinderopvang, dan adviseren 
wij je dit tijdig te regelen. Je komt dan mogelijk in aanmer
king voor kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie en/of 
het aanvragen van de kinderopvangtoeslag verwijzen wij je 
naar de website van de Belastingdienst. 
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INFECTIE- 
ZIEKTES:

VÓÓR DE  
ZWANGERSCHAP

TIJDENS DE ZWANGERSCHAP: Indien je niet of onvoldoende beschermd bent 
of als de mate van bescherming niet bekend is
1e - 6e maand 7e - 9e maand

Aids/HIV I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloed contact. 
Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen voor 
(scalp)mesjes. Niet recappen.
Hygiëne* 
Indien er sprake is van een hoge transmissiekans:  
raadpleeg het prikaccidentenprotocol (indien noodzakelijk:  
toediening PEP)

I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloedcontact. 
Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen voor  
(scalp)mesjes. Niet recappen.
Hygiëne*
Indien er sprake is van een hoge transmissiekans:  
raadpleeg het prikaccidentenprotocol (indien noodzakelijk: 
toediening PEP)

COVID-19 De SBOH volgt de richtlijnen 
van het RIVM.

De SBOH volgt de richtlijnen van het RIVM. De SBOH volgt de richtlijnen van het RIVM.

Cytomegalie 
(CMV)

(Gedeeltelijke) bescherming 
door doorgemaakte ziekte.

Voorkom direct contact, zoals knuffelen.
Hygiëne*

Voorkom direct contact, zoals knuffelen.
Hygiëne*

Hepatitis B Bescherming door vaccinatie 
met voldoende titer.
Titerbepaling.

I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloedcontact. 
Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen voor 
(scalp)mesjes. Niet recappen.
Hygiëne* 
Indien sprake van hoge transmissiekans: raadpleeg  
prikaccidentenprotocol (indien noodzakelijk: toediening 
HBIG)

I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloedcontact. 
Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen voor  
(scalp)mesjes. Niet recappen.
Hygiëne* 
Indien sprake van hoge transmissiekans: raadpleeg  
prikaccidentenprotocol (indien noodzakelijk: toediening 
HBIG)

Hepatitis C I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloed-
contact. Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen 
voor (scalp)mesjes. Niet recappen. 
Hygiëne* 
Er is geen PEP behandeling

I.v.m. parenterale transmissie: wees alert op bloedcontact. 
Gebruik veilige priksystemen en veilige systemen voor (scalp)
mesjes. Niet recappen. 
Hygiëne* 
Er is geen PEP behandeling

Herpes simplex Voorkom direct contact   / Hygiëne* Voorkom direct contact  / Hygiëne*
Influenza  
(Griep)

Jaarlijkse vaccinatie. I.v.m. aerogene transmissie:
afstand houden, anders mondkapje / Hygiëne*

I.v.m. aerogene transmissie:
afstand houden, anders mondkapje / Hygiëne*

Bordetella 
Pertussis
(Kinkhoest)

Bescherming door doorgemaakte 
ziekte of vaccinatie RVP  
(tot 5 jaar na vaccinatiedatum)

I.v.m. aerogene transmissie:
afstand houden, anders mondkapje / Hygiëne*

I.v.m. aerogene transmissie:
afstand houden, anders mondkapje / Hygiëne* 
Risico voor ongeboren en pasgeboren kind: beginnend  
14 dagen voor de partus tot vaccinatie kind  (RVP). 

Mazelen Bescherming door doorgemaakte 
ziekte of vaccinatie RVP.

Niet in de fysieke omgeving van de besmettingsbron 
werken tot 2 weken na het laatste ziektegeval.

Niet in de fysieke omgeving van de besmettingsbron werken  
tot 2 weken na het laatste ziektegeval.

Parvo B19
(Vijfde ziekte)

Bescherming door doorgemaakte 
ziekte. Screenen op antistoffen. 

Tot 20 weken:  niet in de fysieke omgeving van de besmet-
tingsbron werken tot 3 weken na het laatste ziektegeval.
Hygiëne*

Parvo heeft geen schadelijk effect meer.
Hygiëne*

Rubella
(Rode hond)

Bescherming door doorgemaakte 
ziekte of vaccinatie RVP.

Niet in de fysieke omgeving van de besmettingsbron 
werken tot 3 weken na het laatste ziektegeval.

Naarmate de zwangerschap vordert, is de kans op schadelijke 
effecten voor het ongeboren kind kleiner.

Streptokokken  
A en B

I.v.m. transmissie via druppels en (in)direct contact. Vooral 
kraamvrouwen lopen risico. Hygiëne*

TBC I.v.m. aerogene transmissie:
Tijdens besmettelijke periode: vermijden / geen huisbezoek 
Hygiëne*

 I.v.m. aerogene transmissie:
Tijdens besmettelijke periode: vermijden / geen huisbezoek 
Hygiëne*

Varicella zoster
(Waterpokken)

Bescherming door doorgemaakte 
ziekte of vaccinatie. 

Niet in de fysieke omgeving van de besmettingsbron 
werken tot 3 weken na het laatste ziektegeval.
Indien blootgesteld aan een hoge risicobron,  
toediening VZIG. 

Niet in de fysieke omgeving van de besmettingsbron werken 
tot 3 weken na het laatste ziektegeval.
Indien blootgesteld aan een hoge risicobron,  
toediening VZIG.

 

OVERZICHT WERKGERELATEERDE INFECTIEZIEKTEN 
DEZE TABEL IS VAN TOEPASSING ALS JE HET VOLLEDIGE RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA HEBT DOORLOPEN. 
Welke maatregelen kun je nemen vóór en tijdens de zwangerschap?

Naast werkgerelateerde infectieziekten kunnen ook andere infectieziekten een risico betekenen voor de zwangere aios. Denk aan: Bof, BRMO, Hepatitis A, Leptospirose, Listeria, Lymeziekte, Syfilis,  
Q-koorts en Toxoplasmose.

Denk bij buitenlandstages ook aan Dengue, Hepatitis A, Legionella, Malaria en Zika. Laat je verder goed adviseren door een LCR-reizigersadviseur.

PEP: post-expositie-profylaxe. HBIG: Humaan hepatitis B immuunglobuline. VZIG: Humaan varicella zoster immuunglobuline. RVP: Rijks Vaccinatie Programma.

*Hygiëne: 
• Pas altijd een goede hoest- en handhygiëne toe: was de handen zowel vóór als na contact.
• Gebruik bij medische ingrepen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapje.
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