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1. Inleiding 

Amsterdam UMC is zich bewust van de verantwoordelijkheid die onze medische centra hebben ten 
aanzien van de veiligheid van onze medewerkers en studenten. Daarom leven we in deze tijden de 
RIVM-richtlijnen strikt na, in goed overleg met samenwerkende organisaties, teneinde het 
besmettingsrisico voor medewerkers te minimaliseren. Tegelijkertijd is het voor een deel van de 
medewerkers niet mogelijk volledig thuis te werken en zijn zij sterk afhankelijk van de mogelijkheid 
om experimenteel werk in een laboratorium te kunnen verrichten. Thuiswerken is voor hen alleen 
mogelijk als zij periodiek nieuwe experimentele data kunnen verzamelen. De huidige adviezen en 
maatregelen van de Rijksoverheid die gelden tot 20 mei 2020 maken dit mogelijk.1 Om het 
toegangsbeleid op een verantwoorde en veilige wijze op de Boelelaan (DBL) en de Meibergdreef 
(MBD) te implementeren zijn een aantal richtlijnen opgesteld (in goed overleg met de VU aangezien 
een deel van het onderzoek plaatsvindt in faciliteiten van de VU). In dit document is beschreven hoe 
kortdurende en incidentele aanwezigheid van mensen op DBL en MBD locaties veilig en verantwoord 
kan worden toegestaan. Hiermee willen we voorzien in een richtlijn om maatwerk te kunnen leveren 
en daarmee vertraging in het onderzoek zo veel mogelijk te voorkomen.2 Indien verdere opschaling 
van het onderzoek mogelijk is bij een versoepeling van de adviezen en maatregelen van de 
Rijksoverheid/RIVM wordt dit toegangsbeleid aangepast.  

Deze notitie beperkt zich vooralsnog tot toegang voor medewerkers3 van Amsterdam UMC. Dit 
beleid geldt voor processen/activiteiten die niet thuis kunnen worden uitgevoerd. Met dit beleid 
beogen wij, waar noodzakelijk, terughoudend, gecontroleerd en veilig toegang tot onze gebouwen 
te accommoderen voor het uitvoeren van noodzakelijke processen die niet thuis mogelijk zijn.    

 

1https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs: ‘ Onderzoek gaat door waar het 
kan’, ‘ Het onderzoek kan wel doorgaan, de gebouwen hoeven niet te sluiten’. 
 
2Zie gezamenlijke verklaring VSNU, NFU, NWO, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland, Postdoc 
NL. 
 
3Het betreft onderzoekers, inclusief de bij het proces behorende (technische) ondersteuning. In heel specifieke 
omstandigheden is het ook mogelijk onder dit beleid toegang te verlenen aan een enkele student. Bijvoorbeeld 
als zij heel intensief (bijv. via master-stage) bij een bepaald onderzoek betrokken zijn welke een zekere mate 
van aanwezigheid binnen Amsterdam UMC vereist, maar altijd onder begeleiding van een onderzoeker. Het 
betreffende onderzoeksexperiment is dus leidend. 
 

 

 

 

 

 

 



 
3 

2. Definitie noodzakelijke processen 

Het gaat hierbij om toestemming van noodzakelijke processen die niet thuis uitgevoerd kunnen 
worden in aanvulling op de bedrijfskritische processen en cruciale onderzoeksactiviteiten die al 
toestemming hadden. Bij noodzakelijke processen binnen Amsterdam UMC zijn de volgende 
kenmerken van toepassing: 
 
 Processen die relevantie hebben voor Corona/Covid-19 
 Hoge wetenschappelijke risico’s/schade bij afbreken/uitstellen van een 

experiment/proces/activiteit (bijv. onderzoeksmateriaal dat onbruikbaar wordt, wetten en 
regels m.b.t. dierenwelzijn, juridische afspraken met onderzoeksfinanciers, ook economische 
kosten kunnen hierin een afweging zijn) 

 Hoge persoonlijke impact door vertraging die toekomstbepalend is voor medewerkers (bijv. 
bij binnenkort aflopende tijdelijke contracten met prioriteit voor het onderzoek van PhDs en 
postdocs) 

 
 

3. Generieke voorwaarden voor werken in Amsterdam UMC 
 
Bepaalde processen zoals laboratoriumexperimenten, klinisch en public health onderzoek, welke aan 
één of meerdere van bovenstaande kenmerken voldoen, kunnen onder de volgende voorwaarden 
uitgevoerd worden binnen Amsterdam UMC. Het cruciale uitgangspunt is dat de gezondheid voorop 
staat en dat afstand houden ten alle tijde mogelijk is. Daarom wordt het aantal medewerkers dat 
tegelijkertijd aanwezig is in één ruimte en het aantal onnodige contacten geminimaliseerd met een 
(wissel)rooster. Het afdelingsmanagement is verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming 
op basis van toetsing aan onderstaande voorwaarden.4 Het afdelingsmanagement bepaalt de 
prioritering van de processen en zorgt voor registratie van de planning.  

 
De algemene richtlijn is dat personeel dat vanuit huis kan werken, werkzaamheden vanuit huis 
verricht. Taken die vanuit huis gedaan kunnen worden,  zoals het uitwerken en analyseren van data 
en werkoverleggen, gebeuren vanuit huis. Thuiswerkende medewerkers moeten de beschikking 
hebben over een laptop/computer/toegang tot systeem AMC en VUmc /telefonisch bereikbaar zijn 
en een goede werkplek thuis hebben. Er is geen algemeen geldende regeling voor het lenen van 
meubilair en IT-materiaal om thuis comfortabeler en gezonder te werken. Mocht de werknemer 
hardnekkige belemmeringen ervaren, ondanks het opvolgen van de tips op Tulpintranet, dan is een 
gesprek met de leidinggevende hierover aangewezen.  

 
Voorwaarden voor werken op locaties AMC/VUmc 

1. Alleen als aan de Covid-19 adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid kan worden voldaan; 
medewerkers moeten minimaal 24 uur vrij zijn van verkoudheidsklachten of koorts en geen 
huisgenoten hebben met een (vermoedelijke) corona-infectie. 

2. Met een meldingsplicht voor inchecken en uitchecken op de locatie c.q. het laboratorium onder 
beheer van de afdelingshoofden, zodat een (wissel)rooster kan worden gemaakt en inzicht wordt 
gegeven van wie zich in de gebouwen bevindt. Dit is ook relevant in geval van een uitbraak, zodat 
contactonderzoek eenvoudig kan worden gedaan en de GGD daarmee kan worden ontlast. 

3. Alleen als de medewerker zelf ook instemt. Het is de plicht van de leidinggevende en het 
afdelingsmanagement om medewerkers de volle ruimte te geven om zelf het besmettingsrisico af 
te wegen voor zichzelf of zijn/haar omgeving en zelf de beslissing te nemen om al of niet naar 
Amsterdam UMC te komen vanwege medische omstandigheden of andere complexe situaties 
vanwege Corona/Covid-19. 

4. Als er sprake is van veilig vervoer naar DBL/MBD waarbij het mogelijk is om 1,5 m 
afstand te houden. Minimaliseer reizen met openbaar vervoer. 
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5. Onderzoek waarvoor hulpmiddelen (mondkapjes, labjassen) en voorzieningen noodzakelijk zijn 
die mogelijk beperkend zijn voor de zorg, moet beperkt zijn. 

6. Voor elke afdeling is elke dag een vaste medewerker verantwoordelijk voor toezicht op naleving 
van de regels. 

7. 1,5 m afstand houden. Houd als richtlijn 15 m2 vloeroppervlak per persoon aan. Breng zo nodig 
markeringen aan op de vloer (in overleg met gebouwbeheer). Werk in shifts als dit nodig is.  

8. Blijf op je afdeling. Ga niet naar het ziekenhuisdeel of andere onderzoeksafdelingen als dat niet 
nodig is. 

9. Op afdelingen moeten voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn voor de 
uitvoering van het werk.  

10. Houd je aan de looproutes. 
11. Neem de trap en vermijd de lift. 
12. Niet meer dan 3 personen in koffiehoek. 

 
4. Richtlijnen per type onderzoek 

 
4.1 Preklinisch onderzoek  

De aard van de experimenten is dermate verschillend, dat een hoge mate van specialistische kennis 
vereist is om een verantwoorde afweging te kunnen maken. Op grond van de definitie betreffende 
noodzakelijke processen maakt het afdelingshoofd een finale planning voor het onderzoek. 
Organisatie binnen de core faciliteiten en proefdiercentra is toegevoegd in aparte paragrafen (4.1.1 
en 4.1.2). 

 
Richtlijnen (opstarten) preklinisch onderzoek: 

1. Zie paragraaf 2. Noodzakelijke processen 
2. Behouden van uniek onderzoeksmateriaal (bijv. in stand houden iPSC lijnen, organoiden). 
3. Experimenten voor een respons op een ingestuurd manuscript, waar geen uitstel voor mogelijk 

is.  
4. Langlopende experimenten (>maand) welke niet gestopt kunnen worden zonder verlies van 

tijd/waardevol onderzoeksmateriaal. 
 
Regels en organisatie preklinisch onderzoek op de werkplek: 

1. Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor de organisatie, prioritering, planning en 
registratie van het onderzoek binnen de afdeling.  

2. De groepsleider/PI stuurt een beargumenteerd verzoek betreffende werkzaamheden van 
zijn/haar teamleden naar afdelingshoofd/afdelingsmanager: 
 Waarom nodig? 
 Aard werkzaamheden 
 Specificeer frequentie, duur, periode, medewerkers, vervoer 

3. Specifieke instructies betreffende proefdieronderzoek staan vermeld onder 4.1.1. 
4. Voldoende afstand houden is cruciaal. Minimaliseer het aantal personen per ruimte te allen tijde. 

Onder de huidige richting is de verwachte bezettingsgraad 30% van hetgeen toegestaan is onder 
normale omstandigheden (richtlijn 15 m2 per persoon). 

5. Voorkom groepsvorming in kantoren en koffieruimtes; maximaal 3 personen te allen tijde per 
ruimte. 

6. Werk in diensten en registreer het aantal personen per dienst per ruimte. 
7. Breng heldere instructies aan betreffende looproutes en werkinstructies bij opstellingen (in 

overleg met de gebouwendienst/FCO). Looproutes & instructies worden per gebouw/verdieping 
gedeeld door de afdelingshoofden. 
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8. Geef heldere instructies aan werknemers betreffende de te volgen route richting de afdeling 
(incl. gebruik trappen/lift max. 1 persoon; ingang; niet naar klinische afdelingen; blijf bij 
aankomst op de afdeling en beperk lopen tussen verschillende laboratoria en andere 
werkplekken). 

9. Ten minste 1 medewerker (staflid, analist) is dagelijks aanwezig om toezicht te houden op de 
registratie, en erop toe te zien dat de regels gevolgd worden. Wanneer medewerkers zich niet 
houden aan de regels, wordt dit gemeld bij het afdelingshoofd/afdelingsmanagement. 

10. Extra maatregelen zijn mogelijk van toepassing op de laboratoria waar COVID onderzoek plaats 
vindt, en worden gecheckt en geaccordeerd door het afdelingshoofd. 

4.1.1 Core faciliteiten 

Core facilities – Het hoofd van de Core faciliteit is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
faciliteit en de registratie van onderzoekers. Alleen geregistreerde onderzoekers krijgen toegang tot 
de Core faciliteit. Er worden geen trainingen gegeven, aangezien deze niet passen binnen de huidige 
1,5 m afstand werkwijze. Alle regels betreffende preklinisch onderzoek zijn van toepassing op het 
werken in een Core faciliteit. Operator-afhankelijke apparatuur kan alleen gebruikt worden na 
consultatie van de operator, en tijdens standaard werktijden  (9:00-18:00). Werk buiten de standaard 
werktijden is alleen toegestaan voor overig (niet operator-afhankelijke) opstellingen/apparatuur, en 
alleen door ervaren gebruikers (goedkeuring nodig van het hoofd van de Core faciliteit). De Core 
faciliteit maakt een schema, zodat voor alle onderzoekers helder is wanneer er gewerkt kan worden. 
Tevens onderhouden de operators van de Core faciliteit de apparatuur. 

4.1.2 Opstarten proefdieronderzoek  

Proefdieronderzoek binnen Amsterdam UMC vindt plaats op 3 locaties: UPC aan DBL, en het ARIA-S 
en ARIA-IWO aan de MBD. De mogelijkheid voor het opschalen van onderzoek hangt samen met de 
beschikbare ruimte 

Algemene afspraken voor het werken in het UPC/ARIA (Specifieke afspraken per locatie worden 
intern gecommuniceerd en zijn als bijlage apart toegevoegd – nb.de bijlage betreffende ARIA volgt):  

• De proefdier-coordinatoren communiceren met de leiding van het diercentrum over 
aanvragen van fok of experimenten. Een goedgekeurd werkprotocol is natuurlijk een 
voorwaarde. 

• Prioritering van de experimenten gebeurt door de proefdiercoordinatoren en onderzoekers 
en in overleg met de IvD; het UPC/ARIA bepaalt vervolgens binnen een redelijke termijn of 
de fok of het experiment kan worden gestart op basis van de beperkingen in personeel, 
ruimte en tijd. 

• Een onderzoeker moet bij het inplannen van het experiment kunnen aangeven wie zijn/haar 
vervanger is op het moment dat hij/zij zelf ziek wordt tijdens de proef. 

• Aanwezigheid van onderzoekers (tijdsblok en ruimte nummer) wordt tevoren vastgelegd (bv 
in de Google agenda), rekening houdend met beperkingen genoemd in dit overzicht. 

• Het maximaal aantal tegelijk aanwezige onderzoekers wordt door de leiding van het 
UPC/ARIA per afdeling of gebouw vastgesteld.  

• Loop direct naar de ruimte waar je moet zijn; blijf niet hangen in de gangen voor een praatje, 
bv. Verlaat het diercentrum zodra je experiment klaar is; 

• Niet meer dan 2 personen tegelijk in de kleedkamers; wacht dan even in de hal met 1,5 m 
afstand; 

• Geen studenten of onervaren promovendi.  
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• Prioriteer de experimenten op basis van tijdsduur, eenvoud (uitvoering en/of genotype bv) 
en laag aantal dieren: als het even kan, doe eerst alleen korte en ‘simpele’ experimenten.  

• De fok van specifieke lijnen zal worden opgestart op basis van de door de IvD goedgekeurde 
WP’s. Er worden geen dieren gefokt voor experimenten waar geen goedgekeurd WP voor is 
of waarvan niet zeker is dat ze worden gebruikt.  

• Externe bestellingen zijn mogelijk, maar ook hier geldt dat we nog geen grote hoeveelheden 
dieren gaan bestellen: de administratieve last en het ontvangen en uitgeven van dieren is 
tijdrovend. Bij het ARIA-S geldt dat dit alleen kan met voldoende persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 

4.2 Klinisch onderzoek 

Dit is een paragraaf specifiek gericht op het opschalen/herstarten van klinisch onderzoek binnen de 
muren van het Amsterdam UMC vanaf 6 mei. Kaderstellend blijven de RIVM-richtlijnen en het 
daarvan afgeleide Amsterdam UMC beleid. Tevens zijn de richtlijnen van de CCMO, Inspectie 
Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en het gepubliceerde richtsnoer van de Europese Commissie (EC), het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Head of Medicines Agencies (HMA) 
meegenomen.   

Deze paragraaf is opgedeeld in drie delen: huidige advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek, 
opstart advies   voor de uitvoering van klinisch onderzoek op eigen afdeling, advies voor klinisch 
onderzoek met onderdelen buiten eigen afdeling (bv. afdeling radiologie, apotheek, biobank). 

4.2.1 Huidige advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek 
 Veiligheid van de deelnemers staat voorop, maak altijd een benefit-risk analyse gericht op de 

gevolgen van het coronavirus en het klinisch onderzoek. Dit kan per afdelingshoofd/PI 
worden besloten.  

 Leg alle veranderingen op het protocol schriftelijk vast (de procedure over wel of niet melden 
bij CCMO/METC staat duidelijk op de site van de CCMO). 

 Specifiek voor fase-1 onderzoek, geneesmiddelenonderzoek, informed consent en 
monitoring verwijzen wij naar IGJ document: 
https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/documenten/publicaties/2020/04/14/coronav
irus-covid-19-impact-op-het-verrichten-en-uitvoeren-van-klinisch-onderzoek-dat-onder-de-
wet-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen-wmo-valt 
 

4.2.2 Advies voor opschalen/herstarten vanaf 6 mei op eigen afdeling voor de uitvoering van 
klinisch onderzoek 

Vanaf 6 mei, samen met het opschalen van de non-COVID zorg, kan het klinisch onderzoek worden 
opgebouwd (continueren van het onderzoek, includeren van nieuwe deelnemers etc). Mits het kan 
plaats vinden binnen dezelfde afdeling.  

 Veiligheid van de deelnemer staat nog steeds voorop, nog steeds moet een benefit-risk 
analyse worden gemaakt over de gevolgen van het coronavirus en het uitvoeren van het 
klinisch onderzoek. 

 Bij het opschalen/herstarten moet overleg zijn geweest tussen afdelingshoofd en PI’s. Er 
moet een overzicht gemaakt worden van de verschillende onderzoeken per afdeling en 
roosters worden gemaakt voor personeel/ruimtes/materialen. 

https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/documenten/publicaties/2020/04/14/coronavirus-covid-19-impact-op-het-verrichten-en-uitvoeren-van-klinisch-onderzoek-dat-onder-de-wet-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen-wmo-valt
https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/documenten/publicaties/2020/04/14/coronavirus-covid-19-impact-op-het-verrichten-en-uitvoeren-van-klinisch-onderzoek-dat-onder-de-wet-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen-wmo-valt
https://www.igj.nl/onderwerpen/coronavirus/documenten/publicaties/2020/04/14/coronavirus-covid-19-impact-op-het-verrichten-en-uitvoeren-van-klinisch-onderzoek-dat-onder-de-wet-medisch-wetenschappelijk-onderzoek-met-mensen-wmo-valt
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 Beperk het aantal deelnemers per dienst (stel shifts in) zodat aan de generieke voorwaarden 
kan worden voldaan. 

 Bij onderdelen van het onderzoek waarbij een visite in het Amsterdam UMC/lichamelijk 
contact moet plaats vinden moeten maatregelen genomen worden zoals bij de non-COVID 
zorg.  
 

4.2.3 Advies voor klinisch onderzoek met onderdelen buiten eigen afdeling 
Vanaf 6 mei is het nog niet wenselijk om het menselijk/materiaal verkeer binnen de muren van het 
Amsterdam UMC volledig op te schalen. Het advies is dan ook om klinisch onderzoek dat 
ondersteuning nodig heeft van afdelingen zoals radiologie, apotheek, biobank etc. te beperken.  

 Apotheek: Voor klinisch onderzoek met medicatie is het niet wenselijk om op te schalen. 
 COVID-onderzoek vraagt veel capaciteit (qua personeel/materiaal). 
 Beeldvorming: Belangrijk is dat voor elke open studie met beeldvorming waar inclusie weer 

wordt opgestart en voor nieuwe studies met beeldvorming, tijdig contact wordt opgenomen 
met RNG of beeldvorming mogelijk is. De mogelijkheden tot opschalen van onderzoek 
worden door verschillende factoren beïnvloedt: 

o Achterstand klinische beeldvorming moet worden ingehaald naast in stand blijvende 
COVID zorg, dit heeft veel invloed op CT en MRI capaciteit. 

o Echo onderzoek niet wenselijk bij 1,5 meter afstand behouden 
o X-röntgen of DEXA scans zal wel gemakkelijker moeten kunnen voor onderzoek 

 Biobank: Capaciteit is niet het probleem. Niet wenselijk toename verkeer mens/materiaal. 
 

4.3 Public health onderzoek 

Public Health onderzoek binnen Amsterdam UMC is ingebed binnen Amsterdam Public Health en 
wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door onderzoekers van Divisie Eerste lijn, Public Health en 
Methodologie. Public Health onderzoek richt zich op algemene populaties en subgroepen met 
specifieke gezondheidsrisico’s daarbinnen. Het onderzoek beslaat de hele intra- en extramurale 
gezondheidszorg, van preventieve zorg en curatieve zorg tot langdurige zorg.  

Een belangrijk onderdeel binnen het Public Health onderzoek is het opstarten van dataverzameling 
binnen en buiten Amsterdam UMC. De specifiek ingerichte onderzoekslocaties binnen Amsterdam 
UMC, waar respondenten worden onderzocht (bijv. bij de cohortstudies) volgen de richtlijnen zoals 
beschreven in paragrafen 4.2.2 en 4.2.3 (klinisch onderzoek). 

Onderstaande richtlijn biedt een kader voor op te starten onderzoek dat buiten de kliniek 
Amsterdam UMC plaatsvindt. Voorbeelden van onderzoeksettings zijn andere ziekenhuizen, 
huisartspraktijken, en (academische werkplaatsen voor) jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg, 
langdurige zorg, verzekeringsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde, en beleidsondersteunende 
organisaties zoals IGJ en ZIN. Ook scholen en supermarkten en ontwikkelingslanden maken deel uit 
van onderzoek. 

Werkplekken op afdeling/divisie 

- Onderzoekers gehuisvest aan DBL en MBD volgen de richtlijnen voor werknemers in de 
kliniek. 



 
8 

- Onderzoekers die binnen Amsterdam UMC gehuisvest zijn in gebouwen buiten de kliniek, 
zoals bijvoorbeeld aan VU zijde op de MF, O2 en W&N, en aan AMC zijde het HvA gebouw, 
volgen de richtlijnen van desbetreffende gebouwen (zie notitie VU-bijlage 2).  

Richtlijnen voor het heropstarten van onderzoek buiten Amsterdam UMC 

1. Voor werken buiten Amsterdam UMC gelden de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 
3 ‘Generieke voorwaarden voor werken in Amsterdam UMC’, welke volledig in lijn zijn met 
de RIVM richtlijnen. 

2. Paragrafen 4.2.2 en 4.2.3 (klinisch onderzoek) gelden ook voor het opstarten van onderzoek 
binnen het Public Health domein. 

3. Houdt rekening met afwegingen van de externe partijen (bijv. onderzoek op scholen), en 
stem goed af met deze externe partijen of opstarten van onderzoek al mogelijk is. 

4. Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor de organisatie, planning en registratie 
van het onderzoek binnen de afdeling. Bij de prioritering (zie ook paragraaf 2) dienen de 
risico’s ten gevolge van het stilleggen van het onderzoek voor de onderzoekspopulatie, de 
opdrachtgever, en de onderzoeker worden afgewogen. Schaarse ruimte, 
onderzoeksfaciliteiten beschermingsmiddelen, of menskracht maken prioritering 
noodzakelijk.  

5. De groepsleider/PI stuurt een beargumenteerd verzoek betreffende werkzaamheden van 
zijn/haar teamleden naar afdelingshoofd/afdelingsmanager: 
 Waarom nodig? 
 Aard werkzaamheden (houdt daarbij ook rekening met risico’s die ontstaan door 

bewegingen en interacties binnen en buiten het gebouw die nodig zijn voor het 
onderzoek). 

 Specificeer frequentie, duur, periode, medewerkers, vervoer. 
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Bijlage 1  

Voorwaarden voor het uitvoeren van proefdieronderzoek in het UPC: 

generieke en UPC-specifieke informatie 

Dd 22 april 2020  

Het UPC is een faciliteit voor een groot aantal afdelingen. Er is dan ook het risico dat, zelfs met aan 
beperkt aantal onderzoekers per afdeling, het al snel druk kan worden in het UPC. Om deze reden 
heeft het UPC een aantal regels en afspraken vastgesteld, die gelden vanaf het moment dat de VU-
organisatie een beperkte herstart van het onderzoek heeft goedgekeurd.  

Deze zijn gebaseerd op: de beperkte personele bezetting van het UPC, de beperkte ruimte in 
de kamers en gangen van het UPC, en het zo klein mogelijk houden van de besmettingsrisico’s voor 
het UPC-personeel en onderzoekers. Wij hopen dat iedereen hier begrip voor heeft.  

Afspraken mbt het werken in het UPC m.i.v. :  nog te bepalen 

1. De proefdier-coordinatoren communiceren met de UPC leiding over aanvragen van fok of 
experimenten. Het UPC personeel zal geen verzoeken van individuele onderzoekers 
kunnen beantwoorden. Een goedgekeurd WP is natuurlijk een voorwaarde. 

2. Aanvragen van fok of experiment kunnen worden gericht aan Kirsty Brachel of Peter 
Hordijk:  k.brachel@vu.nl of p.hordijk@amsterdamumc.nl 
Stuur geen verzoeken aan het ‘upc aanvragen’ mail-adres.  

3. Prioritering van de experimenten gebeurt door de proefdiercoordinatoren en 
onderzoekers; het UPC bepaalt vervolgens binnen een redelijke termijn of  de fok of het 
experiment kan worden gestart op basis van de beperkingen in personeel, ruimte en tijd. 

4. Het UPC houdt het recht om een proef nog niet te laten starten, mede op basis van 
beschikbare personele capaciteit, onderstaande randvoorwaarden en de regels van het 
RIVM.  

5. Wanneer een experiment of fok is gestart wordt door de proefdier-coordinatoren de gang 
van zaken verder afgestemd met Sanne Bout (experimenten) of Miriam den Dulk (kernfok 
en experimentfok).  

6. Een onderzoeker moet bij het inplannen van het experiment kunnen aangeven wie 
zijn/haar vervanger is op het moment dat hij/zij zelf ziek wordt tijdens de proef. 

 

Verder geldt:  

• Aanwezigheid van onderzoekers (tijdsblok en ruimte nummer) in het UPC wordt tevoren 
vastgelegd in de Google agenda, rekening houdend met beperkingen genoemd in dit 
overzicht. De PDCs coördineren en controleren het juist invullen van deze agenda.   

• Maximaal aantal onderzoekers in het UPC:  
• A-Kelder: max 2 personen tegelijk aanwezig - tijdslot: 9-17 u  
• B-kelder: 2 personen per ruimte (BK 29 en BK-55) 9-17 u, dit in afstemming met de DMII 

agenda. 
• B0: 2 personen per ruimte (B0-29) 9-17 u, Dit in afstemming met de DMII agenda 
• B1: Maximaal 4 onderzoekers tegelijk op B1 

Verdeling:  

mailto:k.brachel@vu.nl
mailto:p.hordijk@amsterdamumc.nl
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In de 2 OK ruimtes en sectieruimte max 3 onderzoekers totaal, mits voldoende afstand. 
Dierstallen max 1 persoon per stal. Op maandag en dinsdag alleen in de middag (na 12 u)  
i.v.m. het verschonen van de bakken op deze dagen. Van 9-17 op woensdag-vrijdag. 

• B2: max 2 personen per ruimte met een maximaal van 4 personen op de afdeling. 9-17 
met uitzondering op dinsdag i.v.m. water wisselen: dan van 12-17u 

• B3: max 2 personen per ruimte. Maximaal van 4 personen op de afdeling. 9-17 u.  
 

• Loop direct naar de ruimte waar je moet zijn; blijf niet hangen in de gangen voor een 
praatje, bv. Verlaat het UPC zodra je experiment klaar is; 

• na 17 u werken = verplicht ieder uur melden bij de beveiliging – tel no: 020-5985854 / 
0639071671; 

• Niet meer dan 2 personen tegelijk in de kleedkamers; wacht anders even op de gang; 
• Geen studenten of onervaren promovendi. Het UPC gaat ervan uit dat de 

proefdiercoordinatoren dit coordineren; bij twijfel wordt door UPC-contact met de PDC of 
afd hoofd opgenomen.  

• Prioriteer de experimenten op basis van tijdsduur, eenvoud (uitvoering en/of genotype bv) 
en laag aantal dieren: als het even kan, doe eerst alleen korte en ‘simpele’ experimenten.  

• Onderzoekers zullen voornamelijk zelf het uitvoeren en controleren van de experimenten 
moeten doen, vanwege beperkte personele bezetting. Dit kan gaan om bv. wegen, meten 
van tumorgroei, etc. Dit wordt per experiment afgestemd met Sanne Bout en de UPC-
medewerker van de betreffende afdeling. 

1. De fok van specifieke lijnen zal worden opgestart op basis van de door de IvD goedgekeurde 
WP’s. Er worden geen dieren gefokt voor experimenten waar geen goedgekeurd WP voor is 
of waarvan niet zeker is dat ze worden gebruikt. De capaciteit van het UPC-personeel voor 
het fokken van dieren is beperkt en de fok wordt dus heel geleidelijk weer opgestart, alles in 
goed overleg.  

2. Externe bestellingen zijn mogelijk, maar ook hier geldt dat we nog geen grote hoeveelheden 
dieren gaan bestellen: de administratieve last en het ontvangen en uitgeven van dieren is 
tijdrovend. 
 

3.  Wat nog niet is toegestaan: 
- Pilot experimenten 
- Het opstarten van technieken die nog niet eerder zijn gedaan 
- Experimenten die veel support en nazorg van het UPC-personeel nodig hebben  
- Experimenten die naar de inschatting van het UPC te risicovol zijn (bv complexe operaties; geen 

back-up onderzoeker. etc) 
- Nieuwe importen van knaagdierlijnen 

 
NB: Interne Bl6 fok SPF staat nog steeds on hold; zie ook nieuwsbrief eind april/begin mei 2020. 
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Bijlage 2. Toegang in tijden van Corona – VU (pdf) 

dd. 28 april 2020 




