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Opzet pilot

Doel
Onderzoeken van praktische bruikbaarheid van zelftesten in 
een realistische setting in de praktijk van tertiair onderwijs

Middel
Twee wetenschappelijke onderzoekslijnen: medisch en gedrag



Opzet pilot

Medisch onderzoek
Serologie voor- en achteraf
2x p/wk zelftesten door 2000 studenten, 6 weken lang
Steekproef PCR testen
Gedragsonderzoek

Naleven van preventieve maatregelen Covid-19 en persoonlijke
en academische welbevinden, alles in relatie tot zélf testen



Opzet pilot

Projectorganisatie*
Teams: medisch, gedrag, privacy, onderwijslogistiek, IT, 
communicatie
Liaisons
met de instellingen
Projectbureau
projectmanagement- en secretariaat, centrale communicatie
en control
*aprox. 70 m/v uit de vier instellingen



Resultaten

METC
Geen toestemming uitvoeren onderzoek
Bezwaarprocedure bij CCMO loopt nog*
Onderliggende vraag: spanningsveld tussen zelftesten en daar
iets voor terugkrijgen (zoals bijvoorbeeld onderwijs)

Maar….toch enorm veel opbrengsten

*dus verder niet teveel info hier daarover



Resultaten

Opbrengsten
1. Benodigde projectorganisatie (incl noodzakelijke disciplines) 
om zelftesten grootschalig in te zetten
2. Spanningsveld van onderzoek in crisis vs normale structuren
3. Spanningsveld privacy (onderzoekstechnisch, teststrategie bij
afschaling onderwijs oiv epidemiologische situatie)



Resultaten

Opbrengsten

4. Belang van implementatie- & communicatie strategieën: 
vrijwillig; positief; doelgroep gericht; zelfmotivatie; willen en
kunnen, niet moeten; instructies; herhaling; praktische
toepassingen; peers inzetten (ontwikkelde strategie
beschikbaar vanuit pilot)
5. Lokale samenwerkingsverband vaker inzetten



Resultaten

Belang
Zelftesten zijn een blijvertje, dus onderzoeksbelang is niet weg
(integendeel..) 

Inzet
Alsnog toestemming uit bezwaar ophalen
Rotterdamse onderzoeksopzet beschikbaar houden / maken
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