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1. Inleiding 

Met dit document beogen wij, waar noodzakelijk, terughoudend, gecontroleerd en veilig toe-
gang tot onze gebouwen te accommoderen voor het uitvoeren van noodzakelijke processen 
die niet thuis mogelijk zijn. 

Om vertraging van onderzoeksprojecten te voorkomen is het voorstel om vanaf 10 juni een 
aantal onderzoeksactiviteiten op te starten.  

Dit is een groeidocument voor richtlijnen, criteria en procedures voor het geleidelijk weer op-
starten van locatie-gebonden onderzoek werkzaamheden. Kader stellend blijven de RIVM-
richtlijnen en het VU-beleid. Het document zal online beschikbaar zijn en geactualiseerd wor-
den indien opportuun. 

Dit document is primair bedoeld als hulpmiddel voor afdelingshoofden om hen te helpen het 
onderzoek op een verantwoorde manier weer op te gaan bouwen. Afdelingshoofden spelen 
hierin een sleutelrol omdat specifieke kennis van de onderzoeksprojecten en de betrokken 
medewerkers nodig is om een goede afweging te kunnen maken. Tegelijkertijd is er behoefte 
aan gemeenschappelijke uitgangspunten voor wat kan en onder welke voorwaarden. 

Bij het geleidelijk opstarten van onderzoek dient geprioriteerd te worden. Bij het prioriteren 
van onderzoek zal elke afdeling een eigen afweging moeten maken, waarbij verschillende as-
pecten een rol kunnen spelen, zoals:  

1) Het belang van het onderzoek in verhouding tot het risico op besmetting. Prioriteit dient 
gegeven te worden aan projecten die extern gefinancierd zijn (t.o.v. onderzoek dat gefi-
nancierd is vanuit afdelingsbudget) en waarvoor onderzoekers een verantwoording moe-
ten afleggen aan de sponsoren en/of partners.  
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2) De periode die een promovendus nog heeft voor het afronden van zijn/haar promotieon-
derzoek (bijv. promovendi in de laatste 6 maanden van hun aanstelling) of de periode die 
een postdoc nog heeft voor het afronden van diens project. 

3) De vertraging die BSc- of MSc-studenten die een onderzoeksstage doen, oplopen voor het 
afronden van hun opleiding. 

4) De veiligheid van de medewerker in de 1,5 meter samenleving.  
 

2. Procedure 

1) Medewerker kan zijn/haar wens en noodzaak tot uitvoeren van onderzoekwerkzaamhe-
den kenbaar maken bij groepsleider. 

2) Groepsleider stuurt een beargumenteerd verzoek aan afdelingshoofd/afdelingsmanager 
(per afdeling af te spreken wie contactpersoon is): 
a. Waarom nodig? 
b. Aard werkzaamheden. 
c. Specificeer frequentie, duur, periode, medewerkers, vervoer 
d. Geef aan hoe het onderzoek kan plaatsvinden gegeven de 1,5 meter afstand. 

3) Afdelingshoofd/-manager prioriteert de voorstellen en toetst deze aan onderstaande 
voorwaarden. Indien onderzoeksruimte door meerdere afdelingen gebruikt wordt, dan 
overleggen de afdelingshoofden/-managers over het gebruik van de ruimte. 

4) Indien verzoek goedgekeurd wordt, dan wordt dit gemeld bij het FB (directeur Bedrijfs-
voering) en zorgt de afdelingsmanager dat uiterlijk om 14:00 uur voorafgaand aan de 
werkdag de planning gereed is, houdt een aanwezigheidslijst bij en communiceert die met 
Beveiliging. 

5) Voor alle medewerkers en in alle gebouwen geldt: 
a. Toestemming van de afdeling is verplicht. 
b. Werken conform planning/rooster is verplicht. 
c. Aanmelden en afmelden via medewerkerspas bij de hoofdingang van het gebouw. 
d. Contactpersoon (afdelingshoofd/afdelingsmanager) is bereikbaar voor vragen van me-

dewerkers. 
6) Afdelingshoofd/-manager heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voldoende 

spreiding van mensen is en geen concentratie van mensen op een te klein oppervlakte 
ontstaat. 

7) De procedure en uitvoering van het beleid worden gemonitord en geëvalueerd in een af-
delingshoofdenoverleg met FB (maandelijks). 

8) Problemen of afwijkingen op de procedure en/of de werkinstructies worden gemeld door 
de afdelingshoofden/afdelingsmanagers bij het FB. 

 

3. Generieke voorwaarden voor werken op de VU-campus 

Zie hiervoor het VU-campus protocol (bijlage 1). 

4. Richtlijnen per type locatiegebonden onderzoek op de VU-campus 
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Voor alle typen locatiegebonden onderzoek geldt dat de hygiënevoorschriften van de over-
heid en het VU-campusprotocol moeten worden gevolgd. In algemene ruimtes verzorgt FCO 
de aanwezigheid van voldoende hygiënematerialen. In afdelingsspecifieke ruimtes is het aan 
de afdeling zelf om hiervoor zorg te dragen. Hygiënematerialen kunnen besteld worden via de 
webwinkel van de VU. 

Bij het opnieuw opstarten van (lab)onderzoek moet de onderzoeker zich ervan vergewissen 
dat benodigde faciliteiten die mogelijk in de afgelopen periode zijn afgeschakeld (zoals bij-
voorbeeld ventilatie) weer op het juiste niveau functioneren. Bij twijfel dient overleg met de 
gebouwbeheerder plaats te vinden. 

 

4.1 Labonderzoek 

Hier geldt het VU-protocol dat eerder is opgesteld en goedgekeurd door het CvB (zie bijlage 
2).  

4.2 Klinisch onderzoek 

Hier geldt het protocol dat door het Amsterdam UMC is opgesteld (zie bijlage 3). 

4.3 Persoonsgebonden onderzoek 

Ook voor dit type onderzoek gelden de generieke voorwaarden en instructies zoals para-
graaf 3 beschreven. Als aanvullende regels gelden: 

- Bij onderzoek met proefpersonen op de campus moet vooraf de bezoekerscapaciteit wor-
den berekend, gegeven het feit dat er te allen tijde 1,5 meter afstand in acht moet kunnen 
worden genomen. In de wachtruimte en in de verkeersruimtes (trappen, gangen, lift) moet 
duidelijk zijn aangegeven hoe de afstand kan worden bewaard en wat de verplichte loop-
routes zijn. 

- Proefpersonen worden opgehaald bij de hoofdingang van het gebouw. 
- Bij binnenkomst van een proefpersoon dient deze geïnformeerd te worden over de hygi-

enemaatregelen, de handen te wassen, en gevraagd worden om nergens aan te komen. 
- De betreffende onderzoeker zorgt er voor binnenkomst van de proefpersoon voor dat con-

tactoppervlakten zijn gedesinfecteerd (bijvoorbeeld deurklink, bureau/tafel, pen) en de 
eigen handen zijn gewassen. 

Omdat er een grote verscheidenheid is aan persoonsgebonden onderzoek, moet per project 
of per onderzoeksruimte een specifiek protocol gemaakt worden. Twee voorbeelden van zo’n 
protocol zijn toegevoegd (zie bijlage 4 en 5). 

 

4.4 Ander VU-gebonden onderzoek 
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Het betreft hier onderzoeksactiviteiten die op de VU-campus moeten plaatsvinden, zoals het 
genereren van onderzoekdata in een archief of het gebruik van de faciliteiten van de biblio-
theek. Hier gelden de generieke voorwaarden en instructies zoals in het VU-campus protocol 
beschreven (zie bijlage 1). 

5. Richtlijnen per type onderzoek buiten de VU-campus 

5.1 Extern locatie-gebonden onderzoek 

Hieronder valt onderzoek bij een enkele, niet wisselende instelling/organisatie/bedrijf en 
veldwerk in binnen- en buitenland. Voor werken in het buitenland dienen de reisadviezen van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken gevolgd te worden. 

Ook voor dit type onderzoek gelden de generieke voorwaarden en instructies zoals in het VU-
campus protocol beschreven (zie bijlage 1). Als aanvullende regels gelden: 

- Maak vooraf een risico-inschatting van de onderzoeksactiviteiten. Houd daarbij rekening 
met risico’s van vervoer/in het verkeer en risico’s die ontstaan door bewegingen en inter-
acties binnen en buiten het onderzoeksgebied. 

- Weeg bij de risico-inschatting ook de voorwaarden mee die op de gewenste onderzoek-
locatie gelden, bijvoorbeeld in het geval van een onderzoeklocatie in het buitenland. 

- Bepaal of onze eigen voorwaarden in voldoende mate kunnen worden ingevuld op de be-
treffende locatie. 

- Zorg bij eigen vervoer in een bus of lab-auto voor maximaal twee medewerkers per ver-
voersmiddel; zorg dat dat altijd dezelfde twee zijn om wisselende blootstelling te voorko-
men. Zorg bij vervoer voor extra beschermende maatregelen; ontsmet contactpunten re-
gelmatig. 

- Zorg bij overnachtingen dat ook in het onderkomen de afstands- en hygiëneregels (kun-
nen) worden opgevolgd. 

- Volg de richtlijnen op de onderzoeklocatie – de PI overlegt met de leiding van de onder-
zoeklocatie welke werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe dit zal gebeuren. 

- Houd de hygiëne op de onderzoeklocatie in het oog; zorg dat het te gebruiken materiaal 
na afloop kan worden ontsmet. 

5.2 Extern persoonsgebonden onderzoek 

Hieronder valt onderzoek bij meerdere of wisselende instellingen/organisaties/bedrijven en 
veldwerk in binnen- en buitenland. Denk aan ziekenhuizen, GGZ-instellingen, eerstelijnsge-
zondheidszorg (bijv. fysiotherapie en psychotherapie praktijken), (academische werkplaatsen 
voor) jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg, en langdurige zorg, werkomgeving (bedrijven/or-
ganisaties/instellingen). Verder valt hieronder onderzoek bij deelnemers thuis. 

Ook voor dit type onderzoek gelden de generieke voorwaarden en instructies zoals in het VU-
campus protocol beschreven (zie bijlage 1). De aanvullende regels onder 5.1 zijn ook hier van 
toepassing. Verder geldt: 

- Bij persoonsgebonden onderzoek dat plaatsvindt buiten de VU-campus zijn de lokale 
voorwaarden en richtlijnen geldend. 

- Onderzoeksactiviteiten waarbij de RIVM-richtlijnen niet aangehouden kunnen wor-
den (bijv. proefpersoon onderzoek waarbij EEG/ECG-methoden worden toegepast) 
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zijn toegestaan indien de richtlijnen die gelden voor contactberoepen kunnen wor-
den aangehouden. 

- Persoonsgebonden onderzoek waarbij proefpersonen uit risicogroepen betrokken 
zijn , is op dit moment niet toegestaan. 

- Bij zelfafname thuis van biomaterialen wordt de deelnemers in de informatiebrief 
aangegeven dat zij niet mee kunnen doen in geval van (milde of ernstige) verkoud-
heidsklachten en koorts, of huisgenoten met een (vermoedelijke) corona-infectie.  

§ Voorwaarde voor opstarten van dit soort onderzoek is dat de post op de VU 
verwerkt wordt. 

§ Voor verwerking van biomaterialen in de labs geldt het protocol voor lab-
onderzoek. 

 
 


