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Onderwerp: Dringend ongevraagd advies naar aanleiding van een heel snelle toename van COVID-
19 besmettingen door superspeaders 
 
 
Geacht College, 
 
Tijdens de interne vergadering van de COR (IV) op d.d. 9 oktober 2020, heeft de COR uitvoerig de 
actualiteiten rond COVID-19 en het gevaar voor medewerkers (en studenten) binnen de UvA-
gebouwen besproken vanuit wetenschappelijk oogpunt aan de hand van de kennis van raadslid drs. 
Edward J. Pasman, Neuro-anesthesioloog aan het Amsterdam UMC1. Raadslid Pasman staat al 
geruime tijd in de frontlinie. 
 
Nadat raadslid Pasman uitvoerig zijn bevindingen en conclusies in de IV met de raadsleden van de 
COR heeft gedeeld, doet de COR u het volgende dringende en urgente advies: 
 
Dringend en urgent advies van de COR 
De COR vraagt aan het College van Bestuur van de UvA om per ommegaande strengere 
veiligheidsmaatregelen dan die van het RIVM voor de UvA medewerkers en studenten te treffen, 
zodat medewerkers en studenten beter beschermd zijn en blijven. De COR is van mening dat eenieder 
die een UvA Gebouw betreedt verplicht een mondkapje dient te dragen. Daarnaast is de COR van 
mening dat de UvA op basis van zijn zorgplicht heel goed het gebruik van de beperkte kleine ruimte 
dient te heroverwegen en ook daarvoor met strengere maatregelen dient te komen. De COR oordeelt 
thans dat dit als enige ultimum remedium kan dienen ter voorkoming van een algehele stop van het 
onderwijs en onderzoek op locatie. Daarnaast weet de COR inmiddels dat het organisaties zoals de 
UvA is toegestaan om strengere maatregelen te treffen dan die van het RIVM. 
 
Superspreader 
Raadslid Pasman heeft in de IV onder meer aangegeven dat jongeren potentiële verspreiders kunnen 
zijn zonder daar erg in te hebben. Bij lichte klachten en soms zonder evidente klachten zijn kleine 
hoeveelheden jongeren getest, omdat zij langer dan 15 minuten in de directe nabijheid hebben 

 
1 http://www.neurochirurgischcentrumamsterdam.nl/dr-e-j-pasman/ 



 
Ons kenmerk 
cor20/u034 

Pagina 2  
 
* Deze brief is van d.d. 9 oktober 2020 en geüpdatet op 10 oktober 2020 (4de alinea); op d.d. 13 oktober 2020 zijn de volgende tekstuele 
aanpassingen gedaan: 1. “van deze ochtend” is verwijderd en “deze ochtend” is vervangen door “in de IV”, op p. 1; op p. 2 is “aan” 
vervangen door “in”.  

 

verkeerd van een andere positief geteste persoon. Uit deze testen kwam tevoorschijn dat zij dan 
positief testen en een viral load (CT-getal) hadden van kleiner dan 30 en soms zelfs een CT-getal 
hadden van kleiner dan 20 (een CT-getal van kleiner dan 30 is COVID-19-postitief en besmettelijk; 
een CT-getal rond de 20 zijn COVID-19 positief en uitermate besmettelijk), de zogenaamde 
superspreaders. Deze superspreaders zijn dus een groot gevaar voor personen die zich in de nabijheid 
van deze personen ophouden. Hierdoor kan in een korte tijd een groot aantal andere mensen worden 
besmet. Om deze reden is het wenselijk om extra maatregelen te treffen dan slechts het advies van het 
dragen van een mondmasker. Men kan zelfs overgaan op instituut niveau op het verplicht stellen van 
het dragen van een mondmasker om zo het risico van een superspreading persoon tegen te gaan.  
 
Blindstaren op het testen op COVID-19 is niet voldoende 
Raadslid Pasman geeft ook aan een eerste COVID-19 (snel)test per definitie geen 100% zekerheid 
geeft. Het komt regelmatig voor dat personen die aanvankelijk een negatieve uitslag hebben gehad 
enkele dagen later toch COVID-19-klachten krijgen en na het doen van een tweede test toch COVID-
19 bleken te hebben. In die tussentijd kunnen deze personen vele anderen hebben besmet met alle 
gevolgen van dien. 
 
Wat moet de UvA nu doen ter bescherming van haar medewerkers en studenten? 
De COR begrijpt het belang van het laten continueren van het onderwijs en onderzoek op locatie. De 
situatie omtrent het aantal besmettingen is nu ontzettend zorgelijk en de COR geeft aan dat als de UvA 
niet snel strengere maatregels zal gaan invoeren, een algehele lockdown van de UvA-gebouwen en dat 
wil zeggen onderwijs en onderzoek op locatie op korte termijn (denk in enkele weken) onvermijdelijk 
is. 
 
Raadslid Pasman stelt dan ook dat de discussie anders gevoerd moet worden. De discussie moet niet 
gaan over de vraag of je wel of geen mondmasker zult dragen in een publieke ruimte. De discussie zal 
eerder moeten gaan over de vraag hoe je medewerkers en studenten het best kan beschermen in 
de beperkte kleine ruimte die er is.  
 
De COR pleit met klem voor strengere maatregelen en dat houdt in dat eenieder die een UvA-
gebouw betreedt verplicht een mondkapje dient te dragen. Daarnaast pleit de COR met klem 
voor strengere maatregelen voor (grote) groepen mensen samenkomen in beperkte kleine 
ruimtes.  
 
Alleen op deze wijze kan de UvA de veiligheid van de medewerkers en studenten waarborgen en laten 
zien dat de Universiteit van Amsterdam er alles aan doet om ons te beschermen tegen COVID-19. De 
COR baseert deze argumenten op de wetenschappelijk inzichten van artsen die in de frontlinies staan, 
het beleid van het Amsterdam UMC en ook het beleid van de ACTA. 
 
 
Graag verneemt de COR op korte termijn uw reactie, nu dit een zeer urgent verzoek is. 
 
Hoogachtend, 
 
                   
 
Gerwin van der Pol,                         Erella Grassiani, 
Voorzitter                          Vicevoorzitter 
 


