Beste Aios,
Je staat bij de huisartsopleiding langer dan 10 dagen ziek gemeld. Met deze brief wil ik je van een aantal

zaken op de hoogte stellen rond de begeleiding van zieken vanuit de huisartsopleiding en vanuit de SBOH
c.q. de bedrijfsarts.

Mocht je ziekmelding inmiddels niet meer van toepassing zijn dan verzoek ik je dit direct door te geven aan
de SBOH middels de ziekteverzuimmelder.
Contact
Je docenten zullen namens de huisartsopleiding regelmatig contact met je leggen om zich op de hoogte te
stellen hoe het met je gaat en welke bijdrage de huisartsopleiding kan leveren aan je herstel. Zelf kun je

natuurlijk ook contact houden via telefoon of mail. Andere personen die met betrekking tot je ziekteverzuim
contact kunnen opnemen zijn:

- Olof Lageweg, arbo-contactpersoon van het opleidingsinstituut;
- Petra Stins, stafmedewerker Personeelszaken van de SBOH, die fungeert als casemanager;
- Joyce Hasselaar of Petra Sjollema, bedrijfsartsen.
Vervolg verzuimprocedure - reïntegratiemogelijkheden
De bedrijfsarts stelt, uiterlijk in de 6e week na je ziekmelding, samen met je de probleemanalyse op. Als de
bedrijfsarts van mening is dat er reintegratie-activiteiten mogelijk zijn, dan bespreek je op basis van de

adviezen van de bedrijfsarts met het opleidingsinstituut op welke wijze de werkzaamheden kunnen worden
hervat. De afspraken die je met het opleidingsinstituut ten aanzien uw reintegratie maakt, vormen een

onderdeel van het plan van aanpak dat door de SBOH als uw werkgever wordt opgesteld. De Stafmedewerker
Personeelszaken van de SBOH treedt op als casemanager en onderhoudt gedurende je ziekte ook contact
met je.

Voor de gehele procedure verwijs ik je naar het verzuimprotocol dat je kunt vinden op de website van de
SBOH: www.sboh.nl.

Mogelijke gevolgen voor de duur van de opleiding.
Aangezien in deze fase je herstel voorop staat, zal de huisartsopleiding zich met name richten op je herstel.
Dat betekent dat als het voor je herstel bevorderlijk is, de opleiding zal helpen bij het vinden van
werkzaamheden. Of ze zullen meetellen als opleidingsactiviteit wordt pas achteraf vastgesteld.

Bijvoorbeeld: door een ongeluk kunt u uw arm tijdelijk niet meer gebruiken en geen medisch onderzoek

meer doen bij patiënten. De opleiding biedt u dan een tijdelijke stageplaats aan waarin u uw arm niet hoeft

te gebruiken (bijvoorbeeld een stageplaats in de GGZ) én stemt (eventueel in overleg met de SBOH) met u af
welke tijd en andere zaken u nodig heeft voor revalidatie. Na herstel wordt door het hoofd van de opleiding

bepaald of en in welke mate uw GGZ stage deel uit kan maken van uw opleiding. Ook wanneer u gedeeltelijk

uw reguliere werk hervat na ziekte wordt achteraf bepaald of en in welke mate de periode tot volledig herstel
als opleiding wordt erkend.
Informatie voor de opleider
Contact
De planner zal in overleg met het (plaatsvervangend) hoofd indien nodig contact opnemen met de opleider,
bijvoorbeeld als de periode lang duurt of indien de re-integratie een langere periode beslaat. De opleider
kan natuurlijk ook contact opnemen met de planner wanner er vragen zijn.
Terugkoppelingen arboarts
De planner zal in beginsel terugkoppelingen van de arboarts zoals probleemanalyse of plan van aanpak in

kopie naar de opleider doorsturen. Het (plaatsvervangend) hoofd overlegt met de opleider over de rol die hij
of zij kan spelen tijdens de re-integratie.
Meetellen re-integratie als opleiding
De planner of het (plaatsvervangend hoofd) zal na volledig herstel van de aios informatie inwinnen over de

inhoud van de werkzaamheden tijden de re-integratie teneinde vast te kunnen stellen of deze periode geheel
of gedeeltelijk (of niet) zal gelden als opleidingstijd.

Regelgeving rond onderbreking
Een onderbreking van de opleiding van meer dan tien dagen per opleidingsjaar leidt altijd tot een verlenging
(van het meerdere).

Bij een onderbreking dient het opleidingsschema te worden gewijzigd. Indien noodzakelijk kan de opleiding
worden verlengd met maximaal 6 maanden.
Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid
Als u tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid vakantie wilt opnemen, dient u hiervoor toestemming te
vragen bij het opleidingsinstituut. U kunt dan contact opnemen met de arbo-contactpersoon van het

opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut beslist hierover eventueel na overleg met de SBOH en/of de
bedrijfsarts.

Mocht je vragen hebben dan hoor ik dat graag. Je kunt je natuurlijk ook wenden tot je docenten.
Ik wens je een voorspoedig herstel toe.
Met vriendelijke groet,
Olof Lageweg, Arbo-contactpersoon

Kamer Na-1820, o.lageweg@erasmusmc.nl, 010-7044635, ma,di,wo,do
C.c: opleider, docenten

