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Laatst bijgewerkt: 19-4-2022 
 

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 stop en herstart. Updates t.o.v. laaste versie zijn geel gemarkeerd. De lijst wordt 
steeds bijgewerkt. We hopen dat je begrijpt dat we niet alle vragen meteen kunnen beantwoorden. 
We werken hard aan goede oplossingen. 
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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 
 
 
 

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/b878d602-2fee-46ed-aba3-f1d394b27909/Meest-gestelde-vragen-coronavirus-bachelorstudenten-23-februari_tcm236-953885.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/115e208a-5ce4-4186-872d-107c971135f3/Meest-gestelde-vragen-masterstudenten-coschappen-en-stages-buitenland-22032021_tcm236-956386.pdf
https://vu.nl/nl/student/regelingen-geneeskunde/algemene-informatie-master-geneeskunde
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Update 12 april 2022:  

Nu we in een mildere fase van de pandemie terecht zijn gekomen, heeft het kabinet de meeste 
maatregelen beëindigd. Dit heeft voor jouw opleiding de volgende gevolgen: 
 
m.b.t. quarantaine na risicocontact: 
- Voor zowel het VCP als de centrale terugkomdagen van het KTO in het KTC geldt nu dat je de 

quarantaineregels van de overheid volgt: Bij klachten doe je een (zelf)test. Of je na risicocontact 
in quarantaine moet, hangt af van jouw situatie. Check voor de actuele regels 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 

- Voor KTO en coschap is na risicocontact of besmetting een PCR-test omdat je patiëntgebonden 
handelingen verricht. Je volgt te allen tijde de richtlijnen van de zorginstelling waar je op dat 
moment je KTO of coschap volgt. 

-  
m.b.t. het dragen mondneusmasker en 1,5 meter afstand: 
- In de gebouwen en onderwijsruimtes van de VU als ook in het studentengebied van Amsterdam 

UMC (collegezalen en KTC) hoef je geen mondneusmasker te dragen. Omdat onze docenten vaak 
ook clinici zijn met patientencontact, kan een docent in het KTC je toch vragen een 
mondneusmasker voor te doen gedurende de trainingen. 

- In het Amsterdam UMC zelf hoef je geen mondneusmasker meer te dragen in openbare ruimten 
wanneer je 1,5 meter afstand kunt houden. Als dat niet lukt draag je een mondneusmasker.  

 
m.b.t. rooster en toetsing: 
- De coschappen, VCP en KTO gaan door zoals gepland in je rooster. Mochten er aanpassingen in 

het rooster zijn dan krijg je daarover bericht via respectievelijk de VCP coördinator/docent of je 
coschaplocatie.  

- Fysieke toetsen doe je zoals gepland op locatie. Wanneer je ziek bent of in quarantaine, haal je de 
toets op een later tijdstip in. Toetsen op afstand met Online Proctorio is niet meer mogelijk. 

Algemene vragen masteronderwijs Faculteit der Geneeskunde VU 

 
Hebben de actuele ontwikkelingen en maatregelen in de Covid-pandemie gevolgen voor de 
voortgang van mijn onderwijs? 
- Zowel in het VCP als het KTO is een deel van het onderwijs fysiek en een deel online. Je wordt 

hierover geinformeerd door je VCP/KTO docent. 
- De summatieve schriftelijke toetsen (SKR en Farmaco eindtoets) worden fysiek op de reguliere 

wijze afgenomen in het KTC.  
LET OP: Wanneer je ziek bent of in quarantaine, 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 entreetoetsen en DKR (alleen voor PT studenten) kun je online maken, eventueel op KTO 

locatie. Je wordt hierover geinformeerd door je KTO docent. 
- Check voor de VGT ‘Canvas course ‘Landelijke voortgangstoets’ 
- De intervisiebijeenkomsten vinden fysiek plaats in het KTC. Houd Canvas in de gaten voor de 

actuele situatie. 
- Check voor de mastersymposia de canvascourse Professionele Ontwikkeling M1, M2 of M3 voor 

de actuele situatie. 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://canvas.vu.nl/courses/56184/pages/algemene-informatie?module_item_id=587062
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Welke maatregelen gelden er in de gebouwen? 
- In de gebouwen en onderwijsruimtes van de VU als ook in het studentengebied van Amsterdam 

UMC (collegezalen en KTC) hoef je geen mondneusmasker te dragen. Omdat onze docenten 
vaak ook clinici zijn met patientencontact, kan een docent in het KTC je toch vragen een 
mondneusmasker voor te doen gedurende de trainingen. 

- In het Amsterdam UMC zelf hoef je geen mondneusmasker meer te dragen in openbare ruimten 
wanneer je 1,5 meter afstand kunt houden. Als dat niet lukt draag je een mondneusmasker 

- 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. 

- Wij doen verder een dringende oproep overal de basisregels te blijven volgen: Was je handen, 
hoest en nies in je elleboog, houd afstand, ventileer ruimtes regelmatig en doe regelmatig een 
zelftest. Studenten kunnen deze gratis aanvragen via www.zelftestenonderwijs.nl.   

- Kom niet naar onderwijs of coschap als je klachten hebt, maar doe eerst een zelftest, ook als je 
volledig bent gevaccineerd! Een PCR-test is nodig voor alle patiëntgebonden handelingen’  Zie 
verder vragen over test- en quarantainerichtlijnen en bekijk het Beslismodel mag ik naar mijn 
coschap. 

 
Kan ik studeren op de campus? 
De studieplekken zijn beschikbaar voor studeren. Kom je studeren op campus? Houd je dan aan de 
campus- en basisregels en blijf thuis bij klachten. 
 
Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Covid-pandemie 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 (booster)vaccinatie 

 
Ik ben gevaccineerd tegen Covid-19. Gelden de test- en quarantaine richtlijnen ook voor mij? 
Check voor onderwijs in het KTC de geldende test- en quarantainerichtlijn op: 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl.  
Bij alle patiëntgebonden handelingen tijdens je coschap of onderwijs laat je bij klachten een PCR test 
doen en raadpleeg je verder de lokale arbodienst van jouw coschap/KTO locatie voor de daar 
geldende richtlijnen. 
 
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 
vaccinatie(s) wel als voorwaarde om studenten uit Nederland te ontvangen.  
Als je niet gevaccineerd niet bent en/of geen boostervaccinatie hebt gehad, kunnen er andere regels 
gelden m.b.t. quarantaine na risicocontact! Check voor de regels voor onderwijs VCP en 
terugkomdagen KTO de actuele regels quarantainecheck.rijksoverheid.nl en volg tijdens het KTO en 
de coschappen in de verschillende zorginstellingen de richtlijnen ter plaatse. 

http://www.zelftestenonderwijs.nl/
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/61ee6df3-a389-4648-8220-e35625527e6d/220419%20Beslisboom_coassistent_Mag%20ik%20naar%20mijn%20coschap.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/61ee6df3-a389-4648-8220-e35625527e6d/220419%20Beslisboom_coassistent_Mag%20ik%20naar%20mijn%20coschap.pdf
https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/studie-en-computerplekken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Vragen over test- en quarantainerichtlijnen  

 
Welke richtlijnen gelden er tijdens mijn coschappen in relatie tot contact met Covid-19 patiënten, 
ziekte van mijzelf of huisgenoten, testmogelijkheden etc.?  
Belangrijk is dat je iedere dag voordat je naar je coschap gaat (incl. VCP, KTO en ander onderwijs) 
een zelfscreening doet. Gebruik de Beslismodel mag ik naar mijn coschap om te bepalen of je 
maatregelen moet nemen. Check voor onderwijs in het KTC (VCP en terugkomdagen KTO) de 
geldende test- en quarantainerichtlijn op: quarantainecheck.rijksoverheid.nl of raadpleeg de lokale 
richtlijnen van de zorginstelling waar jij je coschap/KTO volgt voor de daar geldende regels.We gaan 
er verder van uit dat je op de hoogte bent van het volledige ‘infectiepreventiebeleid m.b.t. Covid-19’ 
en je aan deze richtlijnen houdt.  
 
De overheid stelt zelftesten beschikbaar aan studenten en medewerkers in HBO en WO om zo 
verspreiding van het virus verder te beteugelen. Waar kan ik deze zelftest aanschaffen op de VU? 
De overheid organiseert de distributie van zelftesten aan studenten en medewerkers centraal 
via www.zelftestenonderwijs.nl. Het bestellen van een zelfstest is gratis. Er zijn ook zelftesten 
beschikbaar in het KTC in Kamer 5-033.  
 
 
 
Wanneer kan ik een zelftest doen en wanneer moet ik een PCR test laten doen door GGD/Arbo? 
Bij klachten doe je een zelftest tenzij je patientgebonden handelingen vericht tijdens je 
coschap/onderwijs. In dat geval laat je een PCR test doen bij GGD/Arbo. 
Is de uitslag van de (zelf)test negatief en ben je niet in nauw contact geweest met iemand die corona 
heeft? Dan hoef je niet in quarantaine. Doe zolang de klachten duren wel elke dag een (zelf)test voor 
je in contact komt met anderen. Bij een positieve (zelf)test volg je het isolatieadvies op van 
GGD/Arbo. Zie ook quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 
 
Ik heb de CoronaMelder app op mijn telefoon geïnstalleerd en ga nu werken met Covid patiënten. 
Hoe voorkom ik dat ik de hele tijd valse waarschuwingen van de app krijg?  
Als je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en je werkt met Covid-patiënten, dan is het 
mogelijk om CoronaMelder te pauzeren om valse meldingen te voorkomen. 
Zie coronamelder.nl voor instructies 

Vragen over onderwijs tijdens de Covid-19 pandemie  

 
Wat gebeurt er met mijn studiepad als ik Covid-19 krijg? 
We bekijken iedere individuele student apart. Je stagebegeleider en de examinator zullen je 
functioneren en je studieprestaties tot dan toe beoordelen. 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 of quarantaine 
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.  
 

https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/61ee6df3-a389-4648-8220-e35625527e6d/220419%20Beslisboom_coassistent_Mag%20ik%20naar%20mijn%20coschap.pdf
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/d6c66d77-db82-47aa-89a3-64aa974eed3d/Infectiepreventiebeleid-opleiding-geneeskunde-Covid-19-pandemie-versie-23-2-21_tcm236-955719.pdf
https://www.zelftestonderwijs.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://coronamelder.nl/nl/faq/31-als-ik-werk-met-corona-patienten-krijg-ik-dan-continue-alerts/
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Wij kunnen ons goed voorstellen dat je liever geen studievertraging op loopt en dat het verleidelijk 
kan zijn om met lichte klachten toch naar je onderwijsverplichting te gaan. Doe dit niet! Neem niet 
het risico patienten, medewerkers of medestudenten, het Covid-19 virus door te geven. Bij klachten 
volg je de test- en quarantainerichtlijnen. 
 
Ik ben niet ziek maar moet volgens de geldende Covid-19 richtlijnen in quarantaine. Wat kan ik 
doen om geen studievertraging op te lopen?  
Wanneer je noodgedwongen thuis moeten blijven wegens quarantaine, is er alternatief 
afstandsonderwijs beschikbaar. Maak hierover aanvullende afspraken met je 
coschapopleider/stagebegeleider en informeer de opleiding.  
We bekijken iedere individuele student apart. Je stagebegeleider en de examinator zullen je 
functioneren en je studieprestaties tot dan toe beoordelen. 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. Er zijn dus geen vaste richtlijnen, maar we hanteren maatwerk. 
 
Ik ben in quarantaine 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! 
 
Ik heb enige tijd geleden Covid-19 gehad en heb nog steeds last van restklachten zoals 
bijvoorbeeld vermoedheidsklachten en/of concentratieproblemen (zgn Long Covid). Kan hier 
tijdens mijn coschappen rekening mee worden gehouden? 
Het is bekend dat sommige mensen langer tijd last houden van restklachten. Als je merkt dat jouw 
restklachten van invloed zijn op je functioneren tijdens je coschappen is het goed hier hulp bij te 
zoeken. Dit kan via je huisarts of, als je met iemand wilt praten over de gevolgen voor je opleiding, 
bij onze studieadviseurs.  
 
Ik heb een coschap in het buitenland gepland. Gaat dat door? 
We zijn hiervoor per specifieke locatie afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. tot Covid-19, het 
reisadvies van Buitenlandse Zaken, de locale in-/uitreisrestricties en de richtlijnen van de 
buitenlandse partners. We informeren de studenten die op korte termijn staan ingepland (binnen 6 
maanden) zo gericht mogelijk individueel per mail over hun specifieke situatie. Houd goed de 
updates in de gaten van de FAQ buitenland.  

Vragen over Covidzorg tijdens mijn coschappen 

 
In welke mate mag ik tijdens mijn coschap ingezet worden in de Covidzorg?  
Het kan voorkomen dat je in deze uitzonderlijke tijden gevraagd wordt om te ondersteunen in de 
Covid zorg. In beginsel kan dit alleen bij een coschap langer dan 6 weken en niet meer dan 1 week 
per coschap. Bij het leveren van goede zorg en zeker in crisissituaties staat een goede 
(interdisciplinaire) samenwerking echter voorop. We vertrouwen dan ook op je professionaliteit en 
rekenen erop dat je elkaar te hulp schiet waar nodig.  
Zie ook Brief inzet op covid-afdelingen - november 2020[ 
 
Voor welke taken kan ik worden in gezet in de Covidzorg? 

https://intranet.vumc.nl/fb/ict/ict/ict-/handleidingen/handleidingen-toegang-en-inloggen.htm
https://vuweb.vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/115e208a-5ce4-4186-872d-107c971135f3/Meest-gestelde-vragen-masterstudenten-coschappen-en-stages-buitenland-22032021_tcm236-956386.pdf
https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/54b760b3-0be8-4999-953b-b72ac07146b8/Brief%20inzet%20op%20COVID%20afdelingen%20-%20november%202020.pdf


6 

 

Je wordt gesuperviseerd door een arts en je fungeert in de eerste plaats als coassistent. Je taken 
bestaan dan ook overwegend uit die handelingen die passen bij een coassistent (anamnese, 
uitvoeren van lichamelijk onderzoek, venapunctie, arteriepunctie, infuus prikken, voorbereiden en 
lopen van de artsenvisite, statusvoering etc.). Daar waar de situatie zich voordoet kan je de 
verpleegkundige ondersteunen (een ECG maken, uitvoeren van vitale controles, wegbrengen van 
labmateriaal, patiënten mobiliseren etc.) In deze hectische en zware tijd gaan we er namelijk vanuit 
dat je je handen uit de mouwen wilt steken en een collega uit de brand wilt helpen waar mogelijk 
  
Mag mijn rooster worden aangepast in verband met Covidzorg? 
De gebruikelijke werktijdenregeling is zoals altijd van toepassing. Een roosterwijziging naar een 
dienst anders dan een dagdienst wordt minimaal 3 weken tevoren bekend gemaakt. Wanneer je 
gevraagd wordt een avond- of nacht- of weekenddienst te doen die op kortere termijn dan 3 weken 
plaats gaat vinden, wordt hierover met je overlegd. Je kan dan niet verplicht worden deze dienst te 
doen. Realiseer je echterdat roosters altijd kunnen wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden; 
we gaan er van uit dat jullie hier flexibel mee omgaan, zoals je dat straks ook als arts-assistent zal 
moeten doen. 
Vragen of problemen m.b.t. inzet, taken en/of roostering meld je primair bij je eigen begeleider of 
de plaatselijke onderwijscoördinator op de locatie waar je je coschappen loopt. Daarnaast kun je 
contact opnemen met de betreffende coschapcoördinator en de opleiding via master.gnk@vumc.nl.  
 
Het werken met patiënten in deze Coronatijd maakt diepe indruk op mij. Met wie kan ik mijn 
zorgen/vragen bespreken? 
Als je ergens mee zit, blijf er dan niet mee worstelen en bespreek het bijvoorbeeld met je collega’s, 
de vertrouwenspersoon binnen jouw stagelocatie of tijdens de intervisie met je medestudenten. 
Uiteraard kun je ook altijd terecht bij onze studieadviseurs.  
 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/118abeb0-4765-436c-9f10-d30874400b2f/Notitie-Werktijdenregeling-versie-februari-2020_tcm236-936602.pdf
mailto:master.gnk@vumc.nl
https://vu.nl/nl/student/contact-en-studentbegeleiding/studieadviseur-faculteit-der-geneeskunde-vu

