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COVID-19 vaccinatie en avondklok 
Er komen bij de SBOH veel vragen binnen over de COVID-19 vaccinatie.  
Met dit bericht willen wij jullie informeren over de laatste stand van zaken 
rondom de COVID-19 vaccinatie in de huisartsenzorg.  
 
De vaccinatie in de huisartsenzorg gaat plaatsvinden in twee tranches. De 
eerste tranche (15.000 vaccinaties) is bestemd voor de spoedeisende 
huisartsenketen (huisartsenposten en huisartsen die met COVID-19 
patiënten in aanraking komen). 
 
Nu het vaccineren in de spoedeisende huisartsenketen deze week van start 
kan gaan, is de LHV hard bezig met het op provinciaal niveau organiseren 
van de COVID-19 vaccinaties. De LHV verwacht op korte termijn (vandaag of 
morgen) meer duidelijkheid te kunnen geven over het vaccinatietraject. 
Zoals hoe de uitnodigingen worden verstuurd, hoe er een afspraak gemaakt 
kan worden, waar de vaccinatielocaties zijn en - omdat er naar alle 
waarschijnlijkheid te weinig vaccinaties beschikbaar zijn - wie er in 
aanmerking komt voor de eerste tranche van vaccinaties.  
  
Eerder heeft de SBOH al met de LHV afgesproken dat aios die het praktische 
deel van de opleiding in een huisartspraktijk volgen, gevaccineerd gaan 
worden in de huisartspraktijk waar zij werken. Het is nu aan de LHV en haar 
samenwerkingspartners om te besluiten welke artsen werkzaam in de 
spoedspoedeisende huisartsenketen in aanmerking kunnen komen voor dit 
versnelde vaccinatietraject.  

https://www.sboh.nl/component/acym/archive/43-covid-19-vaccinatie-en-avondklok?userid=68-r6NMMKnKxvlFF1&tmpl=raw


Aios die onverhoopt niet met deze vaccinatieronde mee kunnen doen, 
worden op een later moment in de huisartspraktijk gevaccineerd (naar 
verwachting begin februari). We hebben met de LHV afgesproken dat aios 
die in de komende 2 maanden hun opleiding gaan starten of vervolgen en 
de aios met (zwangerschaps)verlof voor de tweede tranche uitgenodigd 
gaan worden. 
  
De organisatie van de COVID-19 vaccinatie in de huisartsenzorg valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van de SBOH. Voor de meest actuele 
informatie verwijzen wij daarom naar de website van de LHV.  
  
Aios werkzaam op de SEH’s en in de verpleeghuizen hebben al eerder een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie bij de GGD. Deze 
nieuwsbrief betreft de aios werkzaam in de huisartsenzorg.  
  
Verder speelt er op dit moment ook nog de mogelijke invoering van de 
avondklok. De verwachting is dat er binnenkort een avondklok wordt 
ingevoerd. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan het nodig zijn dat 
aan aios een ontheffing voor de avondklok wordt verleend. De SBOH zal 
daarom – voordat de avondklok daadwerkelijk wordt ingevoerd - een 
verklaring opstellen waarmee aios desgevraagd kunnen aantonen dat zij 
een noodzakelijke reisbeweging maken tussen werk en huis. Hierover zal de 
SBOH nog nader berichten.  
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