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COVID-19 vaccinatie 
Update aios huisartsgeneeskunde 12 maart 2021 
De SBOH heeft signalen ontvangen dat het voor sommige aios 
huisartsgeneeskunde nog onduidelijk is wanneer zij gevaccineerd zullen 
gaan worden. Daarom deze update. 
 
Aios die werkzaam zijn op de SEH’s en in de verpleeghuizen hebben al 
een uitnodiging van de SBOH ontvangen voor de vaccinatie bij de GGD. 
Ditzelfde geldt voor aios die werkzaam zijn in een AVG-instelling. De 
Nederlandse GGZ heeft bevestigd dat aios in een GGZ-instelling kunnen 
meelopen met de vaccinatie in de GGZ-instelling conform de 
vaccinatiestrategie van de overheid.  
 
Vaccinatie in de huisartsenzorg 
In verschillende provincies hebben huisartspraktijken inmiddels vaccins 
ontvangen waarmee ook de eigen medewerkers kunnen worden 
gevaccineerd. Maar nog niet voor alle provincies is de levering bekend en 
daarmee is het dus ook nog niet bekend wanneer aios in hun 
huisartspraktijk kunnen worden gevaccineerd. Daarom heeft de LHV met 
de overheid de afspraak gemaakt dat de vaccinatie van het zorgpersoneel 
in de huisartspraktijk ook via de GGD kan verlopen. Dit geldt dus ook 
voor aios die werkzaam zijn in de huisartspraktijk. Deze aios kunnen 
vanaf heden een uitnodigingsbrief opvragen bij hun opleidingspraktijk 
waarin informatie over de vaccinatie is opgenomen en staat beschreven 
hoe een afspraak gemaakt kan worden bij de GGD.  
 
Bijzondere situaties  
Aios die vanwege ziekte, zwangerschap of anderszins een vaccinatie aan 
zich voorbij (hebben) moeten laten gaan, dienen zelf met de GGD of de 
opleider/instelling van wie zij een vaccinatie krijgen, afspraken te maken 
over het moment waarop zij zich wel kunnen laten vaccineren. Aios die 

https://sboh.nl/component/acym/archive/60-covid-19-vaccinatie?userid=68-r6NMMKnKxvlFF1&tmpl=raw


‘tussen wal en schip’ vallen, doordat zij van opleidings- of stageplek 
wisselen en daardoor niet gevaccineerd kunnen worden, kunnen ons dit 
per e-mail laten weten zodat we kunnen helpen bij het vinden van een 
passende oplossing.  
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