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Laatst bijgewerkt: 22-12-2022 
 

Covid-19 – Meest gestelde vragen 
Voor masterstudenten 
 
In dit overzicht vind je de vragen en antwoorden die door jou en/of je collega’s de afgelopen periode 
zijn gesteld over de Covid maatregelen. Updates t.o.v. laaste versie zijn geel gemarkeerd. De lijst 
wordt steeds bijgewerkt.  
 

Inhoud [CTRL]+klikken om naar betreffende hoofdstuk te gaan 
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Contactgegevens 

 
 
 
  
  

Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen? 
Ben je masterstudent? Mail dan naar master.gnk@vumc.nl  
Ben je bachelorstudent? Zie FAQ Bachelorstudenten of mail de studentenbalie@vumc.nl  
Heb je vragen over je buitenlandstage? Zie FAQ buitenlandstage of mail international@vumc.nl 
 
We beantwoorden je mail zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Bij dringende 
zaken kun je in het onderwerp van je mail ‘SPOED’ vermelden. 
 
Zie ook overige contactgevens en de algemene informatie op onze website 
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Update 22 december  
WIJZIGING TESTBELEID. Het huidige advies om op Covid te testen bij klachten (of in geval van een 
hoog risico contact) vervalt. Tegelijkertijd wordt het gebruik van mondneusmaskers tijdens het werk 
aangescherpt.  
 
ACCENTVERSCHUIVING. Er treedt een accentverschuiving in het beleid op van het voorkomen van 
enkel en alleen overdracht van SARS-CoV2 door test- en isolatiebeleid, naar het voorkomen van 
transmissie van álle luchtwegvirussen.  
IMPACT COVID GEDAALD. Een grote mate van immuniteit in de bevolking door vaccinaties en 
infecties én de komst van minder ziekmakende omikron varianten hebben ervoor gezorgd dat de 
impact van Covid op de samenleving is gedaald. Het risico op een ernstige SARS-CoV2 infectie is sterk 
afgenomen. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat er komende winter een flinke epidemie door 
influenza virussen (en andere vervelende luchtwegvirussen zoals RSV) zal komen, na ruim twee jaar 
afwezigheid van deze virussen. Viroloog Menno de Jong: ‘Kijk je naar bovenstaande ontwikkelingen 
met betrekking tot Covid-19 en daarnaast de dreiging van mogelijk heftigere circulatie van andere 
belangrijke luchtwegvirussen in de komende winter, dan is het huidige puur op Covid gerichte 
testbeleid voor medewerkers niet meer proportioneel en ook niet rationeel.’ 
 
BELANG MONDNEUSMASKERS. Nu we overgaan naar dit rationelere beleid zijn de adviezen op het 
gebied van infectiepreventie des te belangrijker. Dat houdt in dat alle medewerkers binnen 1,5 
meter van een patiënt altijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR dragen.  
Bij medewerkers met respiratoire klachten die kunnen werken (met andere woorden fit zijn), is het 
dragen van een mondneusmasker zowel binnen als buiten de 1,5 meter van patiënten en 
medewerkers noodzakelijk.  
Strikte handhaving van onderstaand algemeen beleid is essentieel ter voorkoming van overdracht 
van luchtwegvirussen, inclusief SARS-CoV2 maar ook bijvoorbeeld griep en RSV:  
Bij respiratoire klachten: 

 Draag een chirurgisch mondneusmasker type IIR binnen en buiten 1,5 meter van anderen 
 Pas goede handhygiëne toe, ook altijd na afzetten van een mondneusmasker 
 Reinig de werkplek na gebruik 
 Vervang het mondneusmasker na maximaal 3 uur dragen of eerder als het vochtig of vuil is 

geworden 
 Laat het gedragen mondneusmasker niet rondslingeren, maar gooi het direct weg 
 Lunch en pauzeer gescheiden van collega’s 

 
TESTEN? Heb je klachten en wil je toch een zelftest doen, dan kan dat uiteraard. Echter: wil je een 
PCR test laten uitvoeren, dan kan dit niet meer in Amsterdam UMC, maar dien je deze te halen bij de 
GGD. Met ingang van 24 december zijn de AMC/VUmc teststraten voor medewerkers niet meer 
operationeel. 
 
De regels van AUMC wijken af van de landelijke regels. De actuele landelijke regels zijn te vinden op 
https://mijnvraagovercorona.nl  
 

Algemene vragen masteronderwijs Faculteit der Geneeskunde VU 
 
Hebben de actuele Covid-maatregelen gevolgen voor de voortgang van mijn onderwijs? 
- Bij lichte klachten mag je naar je coschap/KTO. Je bent verplicht op locatie een mondneusmasker 

(zie bovenstaande paragraaf) te dragen. Je hoeft niet meer te testen op Covid. Als je ziek bent, 
blijf je thuis. Volg verder de richtlijnen van je coschaplocatie 
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- De summatieve schriftelijke toetsen (SKR en Farmaco eindtoets) worden fysiek op de reguliere 
wijze afgenomen in het KTC. LET OP: Wanneer je ziek bent, haal je de toets op een later tijdstip 
in. Toetsen op afstand met Online Proctorio is niet meer mogelijk  

- De mondelinge toetsen (MKR en Farmaco) vinden op afstand plaats via ZOOM.  
- De formatieve entreetoetsen en DKR (alleen voor PT studenten) kun je online maken, eventueel 

op KTO locatie. Je wordt hierover geinformeerd door je KTO docent. 
- Zie voor coschappen in het buitenland de FAQ buitenland  

 
Welke Covid maatregelen gelden er in de gebouwen? 
- In het Amsterdam UMC draag je altijd een mondneusmasker binnen 1,5 meter afstand van de 

patiënt (in de patiëntenzorg) .  
- Wanneer je klachten hebt, draag je het mondneusmasker overal in het ziekenhuis en ook in het 

KTC. 
- Tijdens je coschap/KTO onderwijs volg je de richtlijnen voor medewerkers van de locatie waar je 

coschap/KTO volgt. Houd de ontwikkelingen van de richtlijnen op je stagelocatie goed in de 
gaten. 

- Kom niet naar onderwijs of coschap als je ziek bent, ook als je volledig bent gevaccineerd!  
- Wij doen verder een dringende oproep overal de basisregels te blijven volgen: Was je handen, 

hoest en nies in je elleboog, houd afstand, schud geen handen en ventileer ruimtes regelmatig  
 
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Covidvirus en de gevolgen voor mijn 
opleiding?  
We blijven de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden en volgen daarbij de landelijke 
richtlijnen van de Rijksoverheid en de richtlijnen van de Nederlandse Federatie van UMC’s en VU.  
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die direct consequenties hebben voor jouw opleiding, worden 
deze via de FAQ’s gepubliceerd; houd dus deze goed in de gaten. 
 
 

Vragen over herhaalprik en vaccinatie 
 
Waarom zou ik nu een herhaalprik halen tegen corona? 
Je krijgt de herhaalprik aangeboden, omdat het niet alleen belangrijk is om jezelf te beschermen, 
maar ook je patiënten. Met de herhaalprik blijf je extra goed beschermd tegen het coronavirus om 
ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het de 
besmettelijkheid vermindert, wat met name relevant is voor de zorg en het openhouden van de 
maatschappij. 
 
Krijg ik een uitnodiging voor de herhaalprik?  
Coassistenten vallen onder ‘zorgpersoneel met patientcontact’ en hebben in het najaar via mail een 
uitnodiging voor covidvaccinatie ontvangen.  

 
Hoe maak ik een afspraak bij de GGD voor de herhaalprik?  
Als je de herhaalprik nog niet gehaald hebt kunt je via de GGD een afspraak maken.  
 
 
Ik wil mij niet laten vaccineren tegen Covid-19. Heeft dat consequenties voor mijn opleiding? 
In Nederland is vaccinatie niet verplicht voor studenten of medewerkers om toegang tot het 
onderwijs en ziekenhuizen te krijgen. Sommige ziekenhuizen in het buitenland stellen de COVID 
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vaccinatie(s) wel als voorwaarde om studenten uit Nederland te ontvangen. Als je voor een coschap 
naar het buitenland gaat en niet gevaccineerd bent, neem dan contact op met Bureau Internationale 
Samenwerking (BIS) via international@vumc.nl. 
 

Vragen over mijn onderwijs bij ziekte 
 
Wat gebeurt er met mijn studiepad als ik het coschap niet kan volgen omdat ik ziek ben van Covid-
19? 
We bekijken iedere individuele student apart. Je stagebegeleider en de examinator zullen je 
functioneren en je studieprestaties tot dan toe bekijken. We zullen er alles aan doen om je in je 
studiepad te houden. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken of je gemiste vaardigheden in een volgend 
coschap kunt leren, of je aan het eind van M2 nog een deel van een coschap in te laten halen. Er zijn 
geen vaste richtlijnen, maar we hanteren maatwerk. 
 
Hoeveel van een coschap mag ik missen door afwezigheid vanwege Covid maatregelen? 
Dit is niet alleen afhankelijk van het aantal gemiste uren ten opzichte van de duur van je coschap, 
maar ook van jouw presteren op de momenten dat je wel aanwezig bent geweest. We hanteren 
hiervoor maatwerk, waar nodig in overleg met examinator en coordinator professioneel gedrag.  
 
Ik ben niet ziek maar moet volgens de geldende landelijke Covid-19 richtlijnen in quarantaine.  
Als je niet ziek bent, hoef je niet in quarantaine. Je kan gewoon naar je coschap, wel draag je een 
mondneusmasker. 
 
Ik ben ziek en wil mijn coschap online voortzetten. Kan ik vanuit huis in EPIC? 
Met de ‘Tiqr app’ kun je op een veilige manier met een eigen apparaat toegang krijgen tot View van 
Amsterdam UMC en dus ook tot EPIC. Zorg dus dat je Tiqr-app is geactiveerd bij de ICT-servicedesk. 
Op de intranetsite van Amsterdam UMC vind je een uitgebreide handleiding. 
Voor toegang tot EPIC in de overige ziekenhuizen, informeer bij je coschapbegeleider op locatie. 
LET OP: Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en houd je ook thuis aan de geldende AVG-
richtlijnen bij het gebruik van EPIC! 
 
 


