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Aios en het corinavirus 
update 8 april 2020 

Inmiddels zijn onze veelgestelde vragen op de website geactualiseerd. Hier 
zijn ook antwoorden te vinden op vragen over vakantieverlof, ORT/overwerk 
en coronatesten.  

Zwangerschap 

Bij de SBOH en de bedrijfsartsen die werkzaam zijn voor de SBOH komen 
nog steeds veel vragen binnen van zwangere aios over het coronavirus. In 
veel gevallen gaat dat over de vraag of de zwangere aios wel in de 
praktijk/instelling mag blijven werken.   

De SBOH volgt de actuele richtlijn van het RIVM. Er kunnen instellingen zijn 
waar een andere richtlijn wordt gehanteerd. Als je op grond van die andere 
richtlijn niet bij de praktijk/instelling mag of hoeft te werken, dan meld je 
dit bij de SBOH. De SBOH zal dan contact opnemen met het 
opleidingsinstituut met de vraag om een andere opleidingsplek voor je te 
zoeken, waarbij ook dan de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.  

Psychosociale ondersteuning  
Als je zwanger bent, maak je je misschien wel extra zorgen over de risico’s 
als gevolg van het coronavirus.  

Aios-o en aios-avg maken we graag attent op de mogelijkheid om contact 
op te nemen met Elestia. Bij de coaches van deze organisatie kun je terecht 
met je vragen en zorgen en zij bieden ondersteuning bij onrust en 
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onzekerheid.  De ondersteuning door Elestia is kosteloos. Meer informatie 
over Elestia vind je hier.  

Aios-m&g die behoefte hebben aan psychosociale ondersteuning kunnen 
contact met de SBOH opnemen voor het inschakelen van een coach waar de 
SBOH mee samenwerkt.  

Vragen die meer medisch van aard zijn (bijvoorbeeld mogelijke risico’s 
tijdens zwangerschap), kun je niet aan de coaches stellen. Benader daarvoor 
jouw verloskundige of – als de informatie van de SBOH over het werken 
tijdens zwangerschap in jouw situatie niet toereikend  is – de bedrijfsarts.   

Borstvoeding  

De bedrijfsartsen ontvangen met regelmaat vragen van aios over 
borstvoeding. Navraag bij onze arbodienst Zorg van de Zaak leert dat het 
coronavirus niet via de moedermelk overgedragen wordt aan het kind en 
dat er daarom geen speciale maatregelen op het werk nodig in verband met 
de borstvoeding. 
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