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U vindt in deze brief informatie over het COVID-19 testbeleid voor de zorgprofessionals buiten
het ziekenhuis. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft hiervoor een testfaciliteit ingericht.
Hieronder leest u hoe uw medewerkers in aanmerking komen voor een test en meer informatie
over de testfaciliteiten. Het is goed mogelijk dat u al eerder een brief hierover heeft ontvangen
van ons. We sturen nogmaals een brief omdat het aanmeldformulier is aangepast en onze
mobiele testunit is gestart.

Voldoende testcapaciteit
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft voldoende testcapaciteit voor alle zorgmedewerkers die in
aanmerking komen voor de test. Wij gaan hierbij uit van de RIVM-richtlijnen*. Indien u de
diagnostiek voor zorgmedewerkers zelf kan organiseren, dan heeft dit nog steeds de voorkeur,
dit levert over het algemeen sneller uitslagen op dan met tussenkomst van de GGD.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers getest worden door de GGD?
Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor een test door de GGD als:
· Zij minimaal 24 uur klachten van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)

hebben.
· Én als zij door een arts die door uw instelling is aangewezen zijn doorverwezen en aangemeld

zijn bij de GGD.

Testprocedure GGD
De arboarts van uw organisatie kan medewerkers aanmelden voor een GGD-test op COVID-
19. Is er geen arboarts, dan kan de organisatie een huisarts of een andere arts binnen de
organisatie als aanvrager aanwijzen.

Procedure aanmelden testen
- Het aanvraagformulier vindt u in de bijlage. De arts vult per te testen medewerker één

aanvraagformulier in.
- De medewerker kan eventueel de persoonlijke gegevens over klachten zelf invullen.
- De arts mailt de volledig ingevulde formulieren (bij voorkeur gebundeld) naar

ggdtestenzorgmedewerkers@rotterdam.nl. De GGD gaat ervan uit dat de medewerker op
de hoogte is van de aanvraag.

Aan: Zorginstellingen en zorgmedewerkers in de
regio Rotterdam Rijnmond; zoals de VVT-sector,
gehandicaptensector, GGZ, jeugdzorg,
ambulancedienst, hospices, verloskundigen en
kraamzorg
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Inplannen testen en uitslag
Na ontvangst van de aanmelding belt de GGD Rotterdam-Rijnmond de medewerker om een
afspraak voor de test te maken. Testen is uitsluitend op afspraak mogelijk.
- Als iemand na 3x bellen niet kan worden bereikt, krijgt de aanvrager een e-mail dat de

medewerker niet bereikt is.
- Na afname van de test is de uitslag meestal binnen twee dagen bekend.
- De GGD geeft de testuitslag door aan de medewerker en aan de arts die de test heeft

aangevraagd.

Testlocaties GGD
Het testen vindt plaats op een tijdelijke testlocatie in de parkeergarage bij Topsportcentrum
Rotterdam. Deze testlocatie werkt als een ‘drive-in’. Wij vragen medewerkers bij voorkeur
alleen en met de auto te komen.

Mobiele testunit
Om zorginstellingen te bedienen die verder weg gesitueerd zijn, hebben we nu ook een
mobiele testunit (een camperbus). Met de camperbus kunnen wij bij uw zorginstelling
langskomen en kan er bij meerdere zorgmedewerkers getest worden. We kunnen maximaal
30 medewerkers op locatie testen. De aanmeldprocedure en de verwerking van de gegevens
is gelijk aan de procedure van de drive-in testlocatie. Indien u hier gebruik van wilt maken,
vragen we u om expliciet in de onderwerpregel van de email te vermelden ‘aanmelding
mobiele testunit’ en de aanmeldformulieren gebundeld in één e-mail te verzenden.

Wij testen zorgmedewerkers niet in de thuissituatie.

Kosten van test bij GGD betaald door overheid
De zorgmedewerker maakt geen kosten om zich te laten testen op COVID-19 bij één van onze
de testlocaties (Topsportcentrum en mobiele testunit). De kosten voor het uitvoeren van de
diagnostiek worden vergoed via de overheid. Wij verzoeken u om dit duidelijk te
communiceren binnen uw organisatie.

Heeft u nog vragen?
U kunt voor medisch inhoudelijke vragen overleggen met de GGD Rotterdam-Rijnmond via
onze medisch specialistenlijn: 010-433 98 98. Dit telefoonnummer is op alle dagen bereikbaar
(ook in het weekend) van 9.00 – 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Timo Boelsums Aat Kortleven
Arts Infectieziektebestrijding Teammanager Infectieziektebestrijding
GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Rotterdam-Rijnmond
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* Testbeleid voor zorgmedewerkers (https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-
19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid)
Volgens de richtlijnen van het RIVM geldt het volgende voor zorgmedewerkers:
- Als de zorgmedewerker minimaal 24 uur ziekteverschijnselen heeft passend bij COVID-19 en

het voor de zorgcontinuïteit noodzakelijk is dat de medewerker cliënt-/patiëntcontact heeft,
overweeg dan de medewerker te laten testen.

- Medewerkers met koorts dienen thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.
- Medewerkers met overige klachten, passend bij COVID-19, blijven bij voorkeur thuis te blijven

tot de testuitslag bekend is of anders persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zodat de
medewerker de patiënt/cliënt niet besmet.

- Positief geteste medewerkers dienen thuis te blijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn.
- Negatief geteste medewerkers mogen werken als zij de algemene hygiënemaatregelen

toepassen.


