
Betreft:   COVID-19 en infectiepreventie 

 

Beste coassistent, 

De COVID-19 pandemie is in Nederland een volgende fase ingegaan en om die reden informeren we 

jullie over het COVID-19 infectiepreventiebeleid voor coassistenten van de opleiding geneeskunde.  

We zijn erg blij dat de coschappen weer gestart zijn en onze inzet is om, ook als er meer COVID-19 

opnames gaan komen, de coschappen voort te zetten. Natuurlijk hebben we als opleiding daar niet 

als enige een stem in, maar we kunnen samen met jullie wel zoveel mogelijk werken aan veilig 

onderwijs.  

Als coassistenten vallen jullie in de groep 20-40-jarigen, waarin nu veel infecties voorkomen. Dat is 

reden om extra voorzichtig te zijn voor jullie zelf, voor jullie docenten, collega’s en begeleiders in de 

diverse instellingen en in het KTC en natuurlijk ook voor de patiënten die jullie zien. Het is belangrijk 

om je te realiseren dat de opleiding weer stilgelegd kan worden als COVID-19 door een van de 

coassistenten zou worden geïntroduceerd. Wees je daarom bewust van de risico’s die jij kan vormen 

en gedraag je verantwoordelijk binnen en buiten de coschappen.   

We hebben de informatie en richtlijnen over COVID-19 en wat te doen bij klachten, bij contacten met 

personen die positief testen voor COVID-19 of bij thuiskomst uit een oranje of rood gebied, voor 

jullie op een rijtje gezet. We vragen jullie deze informatie goed te lezen en je vooral aan de richtlijnen 

te houden. Verder vragen we jullie te allen tijde zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand aan te houden 

in en buiten het ziekenhuis, tenzij dat in het kader van jullie leerproces in de patiëntenzorg niet kan. 

Als opleiding hebben we afstandsonderwijs beschikbaar voor studenten die noodgedwongen thuis 

moeten blijven wegens quarantaine. Daarmee zullen jullie de voortgang in jullie studiepad kunnen 

behouden.  

Samenvattend vragen we jullie serieus om te gaan met de risico’s voor jezelf en voor anderen die in 

de opleiding een rol hebben. Realiseer je dat je hiermee ziekte en levensgevaar voor patiënten en 

collega’s kan voorkomen en realiseer je dat verantwoord gedrag noodzakelijk is om de voortgang van 

de opleiding in COVID tijd te behouden.  

Het infectiepreventiebeleid COVID-19 kun je hier op de website med.vu.nl vinden; daarnaast worden 

de FAQ’s op de website blijvend geactualiseerd, deze tref je hier aan. 

Mocht je, ondanks de informatie in het infectiepreventiebeleid en de FAQ’s, nog vragen hebben, 

neem dan contact op via master.gnk@vumc.nl. 

Vriendelijke groeten, 

De masteropleiding Geneeskunde VU 

https://med.vu.nl/nl/Images/Infectiepreventiebeleid-opleiding-geneeskunde-Covid-19-pandemie-def_tcm236-945285.pdf
https://med.vu.nl/nl/Images/Meest-gestelde-vragen-masterstudenten-20082020_tcm236-945287.pdf
mailto:master.gnk@vumc.nl

