
Aanvullende informatie COVID-19 voor deelnemers informatiebrief 

 
Na een lockdown in verband met de COVID-19 uitbraak, gaan de FSW labs weer open voor onderzoek. 
Hierbij worden de laatste richtlijnen van het RIVM en FDS (Federatie Medische Centra) aangaande 
COVID-19 gevolgd. Onze labomgeving en -protocollen zijn door onafhankelijke organen binnen de 
universiteit (Dienst Veiligheid, Gezond en Milieu, Faculteitsbestuur en College van Bestuur) beoordeeld 
en goedgekeurd. 

We nemen passende maatregelen zodat het veilig is voor u als deelnemer en voor onze onderzoekers. 
Wij dringen erop aan dat u thuis blijft bij de volgende klachten: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, 
hoesten en/of benauwdheid of koorts (> 38 graden °C). Blijf tevens thuis als een huisgenoot last heeft 
van één of meerdere van de laatste twee klachten (onderstreept).  

Eén werkdag voorafgaand aan het onderzoek zult u gebeld worden door de onderzoeker om vast te 
stellen dat u op dat moment geen COVID-19 symptomen heeft. Mocht u tussen het moment van dit 
gesprek en de komst naar het lab alsnog symptomen ontwikkelen, wordt u verzocht contact op te nemen 
met de onderzoeker om uw komst af te melden dan wel uit te stellen. 

Bij binnenkomst wordt u ontvangen door een medewerker. Deze medewerker zal u vragen een 
vragenlijst in te vullen waarmee we nog eens nagaan of er bij u geen risico op COVID-19 is. Deze 
vragenlijst wordt drie maanden bewaard en daarna vernietigd. De gegevens worden volgens de 
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.  

Wij vragen vriendelijk om:  

• Op de afgesproken tijd te komen en 1,5 meter afstand aan te houden zowel binnen als buiten 
het gebouw 

• Uw handen te desinfecteren bij binnenkomst bij de desinfectiezuil 

• Geen handen te schudden 

Voor bepaalde onderzoeken is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand aan te houden. De onderzoeker 
zal dan volgens het geldende protocol passende beschermende maatregelen nemen. Ook vragen wij u de 
aanwijzingen van het personeel op te volgen. U mag ook zelf een mondkapje en handschoenen 
meebrengen. 

Wanneer u behoort tot één van de COVID-19 risicogroepen, dan kunt u zelf afwegen of u aan het 
onderzoek wilt deelnemen. Voor ons vormt dit geen belemmering. Als u besluit om niet of later mee te 
doen, wordt u verzocht contact op te nemen met de onderzoeker. 

Mocht u nog vragen hebben over de maatregelen stel deze dan gerust, bij voorkeur voorafgaand  
deelname aan het onderzoek.  

 


