
Protocol zwangerschap in de huisartsenpraktijk    
Ten behoeve van huisartsopleiders 
 
Bronnen:  RI&E-applicatie van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
 CAO voor de huisarts in opleiding / Personeelsinformatie SBOH 
 Signaleringsrapport beroepsziekten ‘05.  

Dit protocol bestaat uit een algemeen deel dat van toepassing is op alle werkneemsters binnen een 
huisartsenpraktijk en een deel dat specifiek van toepassing is op de in de praktijk aanwezige (zwangere) 
huisartsen in opleiding 

Algemeen 

Inleiding 
In iedere organisatie werken vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een 
kinderwens krijgen. In huisartsenpraktijken zijn veel vrouwen werkzaam, waardoor zwangerschap 
regelmatig voorkomt. Voor vrouwen met een kinderwens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven 
kunnen de werkzaamheden binnen de huisartsenpraktijk bepaalde risico's met zich meebrengen. Om de 
risico's voor de zwangere werkneemster en het ongeboren kind tot een minimum te beperken is in 
wetgeving het volgende opgenomen: 

* De werkgever dient het werk zodanig te organiseren dat het werk geen gevaren met zich meebrengt 
voor de zwangere werkneemster, haar zwangerschap en het ongeboren kind. Ook in de periode van 
borstvoeding mag het werk geen extra gevaren met zich meebrengen. 

*  Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: 
 - aanpassingen in werkzaamheden / werkmethoden 
 - aanpassingen in werk- en rusttijden 
 - uitvoeren van andere werkzaamheden 
 - vrijstelling van bepaalde werkzaamheden    
 
Wanneer de werkgever maatregelen heeft getroffen om de werkzaamheden/werkmethoden aan te passen 
of hulpmiddelen heeft ingezet om de werkneemster te beschermen is zij ook verplicht die hulpmiddelen te 
gebruiken.   

Welke risico's zijn er en welke maatregelen zijn nodig? 
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de bron voor het achterhalen van risico's. Deze 
inventarisatie is verplicht voor elke huisartsenpraktijk en dient op schrift aanwezig te zijn. Elke werknemer 
moet kennis kunnen nemen van de inhoud. De risico's en maatregelen voor werkneemsters met 
kinderwens, zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven betreffen in hoofdlijnen de volgende: 
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Werk- en rusttijden 
Het werk voor zwangere werkneemsters en werkneemsters tot zes maanden na de bevalling moet zodanig 
zijn ingericht dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. Dat betekent dat een 
zwangere werkneemster recht heeft op regelmatige werk- en rusttijden en op één of meer extra pauzes 
(maximaal 1/8 deel van de werktijd). Een zwangere werkneemster mag niet verplicht worden tot overwerk 
en avond- en nachtdiensten en de werkgever dient een regeling te treffen zodat de collega's niet 
overmatig belast worden als ze deze werkzaamheden overnemen. Zwangeren hebben recht op 
zwangerschapsonderzoek in werktijd.  
 
Beschikbaarheid van een af te sluiten besloten ruimte 
De huisarts moet voor een rustruimte zorgen waar zwangere werkneemsters en werkneemsters die 
borstvoeding geven de mogelijkheid hebben om liggend uit te rusten. Tijdens de zwangerschap is het erg 
belangrijk dat het meubilair in deze ruimte niet te hoog of te laag is. Het beste is een instelbare stoel om 
in te rusten, die flink naar achter kan zodat een lig/zit houding aangenomen kan worden. In werktijd moet 
de werkneemster gelegenheid krijgen borstvoeding te geven of te kolven totdat het kind negen maanden 
oud is. Hiervoor mag zij maximaal een kwart van de werktijd gebruiken. Is er geen geschikte, afsluitbare 
ruimte beschikbaar dan mag de werkneemster zelf een plek regelen of naar de baby toegaan.  

Psychische belasting 
Zwangerschap is geen ziekte. Echter, zwangerschap gaat vaak wel gepaard met misselijkheid en braken, 
last van maagzuur, verstopping, spierkramp in de kuiten en slecht slapen. Dit verminderde lichamelijk 
welbevinden kan zijn weerslag hebben op het psychisch functioneren van de zwangere vrouw. Daarnaast 
kan stress een nadelige invloed hebben op het ongeboren kind en op de pas bevallen vrouw die 
borstvoeding geeft. Om met dit probleem om te gaan, kan gedacht worden aan goed en open overleg 
tussen de zwangere werkneemster en de huisarts om de werkdruk te verminderen en het aanpassen van de 
arbeidsomstandigheden voor de zwangere vrouw zonder dat ze dit moet afdwingen. 

Fysieke belasting 
Het werken in een huisartsenpraktijk brengt altijd fysieke belasting met zich mee. Tijdens de 
zwangerschap treden er grote veranderingen op in het lichaam van de zwangere vrouw waardoor ze 
wellicht niet meer alle werkzaamheden kan verrichten. Als ze dit toch doet kan dit schade veroorzaken aan 
de gezondheid van de aanstaande moeder en het kind. In de huisartsenpraktijk zijn maatregelen genomen 
dat de werkhoogte van de zwangere vrouw niet lager is dan buikhoogte, zodat bukken, knielen en hurken 
wordt voorkomen. Het is wettelijk geregeld dat een zwangere altijd even moet kunnen zitten als het werk 
het toelaat of als zij hieraan behoefte heeft. Zij mag ook niet verplicht worden staande voetpedalen te 
bedienen. Er zijn maatregelen genomen die voorkomen dat de zwangere vrouw moet tillen. Wanneer tillen 
onvermijdelijk is gelden de volgende eisen: 
* gedurende de gehele zwangerschap en drie maanden daarna 
 > minder dan 10 kg per tilhandeling 
*  vanaf week 20 
  > gewichten van meer dan 5 kg niet meer dan 10 x per dag 
*  vanaf week 30 
  > gewichten van meer dan 5 kg niet meer dan 5 x per dag 
*  laatste drie maanden 
  > niet meer dan 1 uur per dag hurken, knielen, bukken 
Ook de 'standaard'-tiltechniek (het tillen vanuit de benen waarbij de last vlakbij de romp wordt gehouden) 
is in de laatste maanden van de zwangerschap sterk af te raden. 
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Werken met gevaarlijk stoffen, biologische agentia en infectieziekten 
Het is duidelijk dat tijdens een zwangerschap geen werkzaamheden mogen worden verricht waarbij 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia, die de zwangerschap en/of het ongeboren 
kind kunnen beïnvloeden, mogelijk is. Zorg dat er bij het werken met gevaarlijke stoffen en biologische 
agentia zo hygiënisch mogelijk gewerkt wordt. Zie ook het document  Infectiep eventie in de 
huisartspraktijk. Er moet een beleid worden gevoerd met betrekking tot de vaccinatiestatus van personeel 
voor hepatitis B, polio, rode hond en kinkhoest en de registratie daarvan, in overeenstemming met het 
rijksvaccinatieprogramma. De immunisatie voor hepatitis B moet daarvan een maand na de laatste injectie 
worden gecontroleerd. Bij onduidelijkheid over de vaccinatiestatus van de werkneemster is het raadzaam 
na te gaan of de werkneemster voldoende antistoffen heeft voor de genoemde ziekten. Heeft zij die niet 
dan moet zij aangeboden worden zich te laten vaccineren vóórdat ze zwanger wordt.  

r

Overige risico's en maatregelen 
- Blootstelling aan schadelijke lawaainiveaus moet worden voorkomen; 
- De zwangere werkneemster wordt niet blootgesteld aan een onbehaaglijk klimaat; 
- Werkzaamheden aan ultrasone reinigingsbaden moet worden voorkomen.  

Kenbaar maken van de zwangerschap 
Als het besluit is genomen om kinderen te krijgen is het verstandig dat men nagaat bij welke 
werkzaamheden er sprake is van bovenstaande risico's. Is de zwangerschap eenmaal een feit dan is het in 
de eerste drie maanden erg onzeker of de zwangerschap doorzet. De kans op een miskraam is dan nog 
groot. Werkneemsters hebben gedurende die periode vaak geen behoefte om zo'n persoonlijke 
aangelegenheid als zwangerschap al op de werkplek bekend te maken. Een zwangere vrouw kan in deze 
periode onbewust toch werkzaamheden verrichten waarbij ze wordt blootgesteld aan stoffen of agentia die 
schadelijk kunnen zijn voor de ongeboren vrucht. Met nadruk wordt hier gesteld dat het de eigen 
verantwoordelijkheid is van de zwangere werkneemster om in een zo vroeg mogelijk stadium in de praktijk 
kenbaar te maken dat ze zwanger is opdat er maatregelen kunnen worden genomen. En het is uiteraard de 
verantwoordelijkheid van de huisarts om hieraan alle medewerking te geven.  

Aanbevolen procedure 
Van belang is dat elke werkneemster voorlichting ontvangt over de omstandigheden in het werk die risico's 
voor de zwangerschap met zich mee kunnen brengen. Zo kan de huisarts en de werkneemster vooraf 
maatregelen vaststellen die de risico's wegnemen en/of tot een minimum beperken. Nadat de 
werkneemster de werkgever in kennis heeft gesteld van haar zwangerschap wordt aanbevolen dit protocol 
gezamenlijk door te nemen. Op basis van de informatie kunnen dan afspraken gemaakt worden over 
werkzaamheden en werk- en rusttijden.  
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Specifiek: ten behoeve van de huisarts in opleiding 

De SBOH wil uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen en zwangere werknemers zoveel mogelijk 
beschermen tegen mogelijke risico’s op de werkvloer die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap en 
de gezondheid van het (ongeboren) kind. Zij wil haar werknemers zo goed mogelijk informeren.  
 
Risico´s 
Zwangere aios zijn zich niet altijd bewust van de risico´s die zij lopen tijdens hun opleiding. Wij nodigen 
zwangere aios dan ook nadrukkelijk uit om een afspraak te maken met de bedrijfsarts om een risicoprofiel 
op te stellen. Ook aios met een kinderwens kunnen, als zij dat willen, contact opnemen met de 
bedrijfsarts. Een afspraak is te maken via 030-2823444. 
 
Werkdruk en stress  
De SBOH verbiedt het doen van nachtdiensten tijdens de zwangerschap. De SBOH adviseert de zwangere 
aios niet meer dan 8 uur per dag te werken. In geval van een avonddienst, dienen de werktijden overdag 
hier dus op te worden aangepast. Indien zelfs 8 uur per dag te zwaar is, kan de aios contact opnemen met 
de bedrijfsarts en kunnen nadere afspraken gemaakt worden over werktijden (maatwerk).  Tot 6 maanden 
na de bevallingsdatum heeft de aios het recht om geen nachtdiensten te doen of overwerk te verrichten. 
 
Infectieziekten - biologische agentia   
In de SBOH richtlijn infectiepreventie kunt u alles lezen over preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen 
om infectieziekten te voorkomen. Op de kaart “zwangerschap: infectieziekten-maatregelen” staat relevante 
informatie over zwangerschap en infectieziekten en kunt u lezen wat u kunt doen om de risico's zo klein 
mogelijk te houden. De SBOH adviseert de aios om aan het begin van de opleiding van elke infectieziekte 
uit te zoeken of zij  
1. de ziekte hebben doorgemaakt; 
2. antistoffen tegen de ziekte hebben; 
3. indien mogelijk gevaccineerd en voldoende beschermd zijn. 
Op deze wijze maakt de aios een risicoprofiel van zichzelf en kan zij bepalen welke risico’s zij loopt en hoe 
zij daar in haar werk mee zal omgaan. De aios heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. De SBOH 
adviseert de aios voorzichtig te zijn in geval van onvoldoende bescherming tegen een infectieziekte en 
zonodig van bepaalde werkzaamheden af te zien. Indien een aios zich preventief (voor de zwangerschap) 
wil laten vaccineren, kan zij dit op kosten van de SBOH laten doen. Voor aios voert de SBOH een eigen 
vaccinatie- en controlebeleid t.a.v. Hepatitis B. 
 
Bent u slachtoffer van een prik- snij- bijt of spataccident, lees dan in het SBOH protocol prik-, snij-, bijt- 
en spataccidenten hoe u dient te handelen. 
 
Gevaarlijke stoffen  
Bij gevaarlijke stoffen denken we onder andere aan oncologische medisol, radiologische 
straling, radioactief jodium, giftige stoffen en toner. De zwangere aios dient te vermijden dat zij in contact 
komt met deze stoffen en zij dient zich te onthouden van werkzaamheden zoals: 
- Visite bij chemokuurpatiënten die net zijn ontslagen (nadere informatie volgt); 
- Verzorging van chemokuurpatiënten die opgenomen zijn; 
- Werkzaamheden waarbij men in aanraking zou kunnen komen met radiologische straling; 
- Werkzaamheden waarbij men in aanraking zou kunnen komen met radioactief jodium of patiënten die 

daarmee behandeld zijn. 
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Zwaar belastende werkomstandigheden of handelingen voor een zwangere kunnen zijn: 
* Fysieke belasting: zwaar tillen en moeilijk werkhoudingen; 
* Zware psychische en mentale belasting: stress; 
* Lawaai; 
* Dienst, nachtwerk en werktijden langer dan 8 uur; 
* Trillingen; 
 
Uit de CAO-SBOH artikel 16 
 
1. Een zwangere aios heeft recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof kan niet 

eerder ingaan dan zes weken voor de dag volgend op de vermoedelijke bevallingsdatum (de datum 
waarop zij is uitgerekend) en niet later dan vier weken voor de dag volgend op de vermoedelijke 
bevallingsdatum.  

2. Indien de aios dit verzoekt zullen de werktijden gedurende de zwangerschap worden aangepast. Vanaf 
de derde maand van de zwangerschap tot zes maanden na de bevalling is de zwangere aios niet 
gehouden deel te nemen aan het dienstrooster van de HAO of opleidingsinrichting voor zover het 
avons- en/of nachtdiensten betreft, tenzij zij hiertegen geen bezwaar heeft.  

3. In verband met de melding aan het UWV dient de aios zelf haar zwangerschap en de aanvang van het 
zwangerschapsverlof tijdig schriftelijk te melden aan de SBOH, vergezeld van een 
zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige. 

Uit de personeelsinformatie van de SBOH 

Arbeidsverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof 
In de periode van 28 dagen voor de verwachte bevalling tot 42 dagen na de bevalling geldt een 
arbeidsverbod. Dit houdt in dat aios in die periode geen werkzaamheden mogen verrichten in het kader 
van de huisartsopleiding en ook niet mogen deelnemen aan het theoretisch onderwijs.  

Voor meer informatie over Zwangerschap en ziekte, borstvoeding en ouderschapsverlof en het beleid van 
de SBOH: kijk op de website van de SBOH www.sboh.nl, onder arbozaken en personeelsinformatie Tijdens 
de ouderschapsverlofuren worden geen vakantierechten opgebouwd. 

Uit het Signaleringsrapport beroepsziekten ‘05 

Er zijn aanwijzingen dat een opstapeling van risicofactoren in het werk het risico op vroeggeboorte en een 
laag geboortegewicht verhogen.  

Als zwangeren tot laat in de zwangerschap doorwerken en de fysieke of psychische werkbelasting hoog is, 
blijkt de kans op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht groter. 
 
Door preventief het werk van zwangeren, dat wil zeggen ruim voor de 24e week, te verlichten, zal het 
aantal vroeggeboortes en kinderen met een laag geboortegewicht dalen. 
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