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Coronavirus COVID 19 - standpunt 
SBOH (annulering onderwijsdagen 
en zwangere aios) 
 
Annulering onderwijsdagen  
Inmiddels heeft één opleidingsinstituut de terugkomdagen tot nader order 
geannuleerd. Als terugkomdagen op het opleidingsinstituut of 
onderwijsdagen op andere locaties vervallen (bijvoorbeeld Schola Medica), 
dan gaat de aios in plaats daarvan naar de praktijk/opleidingsinstelling van 
de opleider. Als de aios door deze maatregel extra kilometers moet reizen, 
dan kunnen deze op de gebruikelijke wijze bij de SBOH worden 
gedeclareerd.  
 
Zwangere aios  
Bij de SBOH en de bedrijfsartsen die werkzaam zijn voor de SBOH komen 
veel vragen binnen van zwangere aios over het coronavirus. Daarom heeft 
de SBOH haar standpunt over het coronavirus uitgebreid met informatie 
voor 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. 
 

http://www.sboh.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=152&key=ErmG3Kic&subid=109577-Ry5utFhPAM8XZy&acm=109577_152


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 als 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 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.  
 
Het SBOH-beleid rondom het coronavirus is tot stand gekomen in 
samenwerking met de hoofden van de opleidingsinstituten en de 
bedrijfsarts van de SBOH. Dit beleid zal worden gedeeld met de 
opleidingsinstituten en de opleiders.   
 
Vragen kun je stellen via sboh@sboh.nl.  
Klik hier voor veelgestelde vragen over COVID 19 
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