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Coronavirus COVID 19 – standpunt 
SBOH 
 
Geachte opleider, 
 
Graag informeren wij u over het standpunt van de SBOH over het 
coronavirus wanneer een aios in dienst van de SBOH het praktische deel van 
de opleiding in uw praktijk/instelling volgt. 
 
In het algemeen geldt dat de aios tijdens het werk op opleidings- en 
stageplekken het beleid volgt zoals dat geldt op de betreffende opleidings- 
of stageplek. Dat zal op veel opleidings- en stageplekken gebaseerd zijn op 
de richtlijnen van RIVM en GGD, maar kan ook strenger zijn. 
 
Zwangere aios  
Uit de informatie van het RIVM blijkt dat infectie met het coronavirus bij 
zwangere aios hetzelfde beloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn 
en dat voor zover bekend er geen verhoogde kans is op een miskraam of 
aangeboren afwijkingen door infectie met het virus. Zwangere aios kunnen 
daarom over het algemeen gewoon blijven werken. De SBOH vindt het wel 
belangrijk dat voor zwangere aios extra voorzorgsmaatregelen in acht 
worden genomen en dat de werkzaamheden dus zodanig worden 
georganiseerd dat aanraking met het coronavirus zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Dit betekent dat als er een vermoeden bestaat dat een patiënt 
is besmet met het coronavirus de zwangere aios geen contact heeft met 
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deze patiënt, maar dat dit wordt overgenomen door een collega. Bij 
noodgevallen dient de zwangere aios de patiënt wel te behandelen, maar 
dan alleen als er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. 
 
Annulering onderwijsdagen 
Als er vanwege het coronavirus terugkomdagen op het opleidingsinstituut 
of onderwijsdagen op andere locaties (bijvoorbeeld Schola Medica) worden 
geannuleerd, dan wordt de aios geacht die dagen in uw praktijk/instelling 
door te brengen.  
 
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u die stellen via 
sboh@sboh.nl. 
 
Klik hier voor veelgestelde vragen. 
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