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Geachte heer, mevrouw,
U bent zorgaanbieder in de regio ZHZ. In onze regio gaan we meer zorgmedewerkers
testen op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Dat doen we naar aanleiding van een
aanpassing in het landelijke testbeleid. In deze brief leest u voor wie de testen zijn
bedoeld, hoe u die kunt aanvragen en wat u verder mag verwachten.
Voor wie?
Zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn, kunnen worden getest op het
coronavirus. Patiënten en cliënten kunnen GEEN gebruik maken van deze testen. Wij
volgen hierin de landelijke richtlijnen van het RIVM.
De volgende zorgmedewerkers kunnen worden getest:
 Minimaal 24 uur klachten:
- neusverkoudheid, of
- hoesten, of
- koorts boven 38 °C.
Én


Direct patiëntencontact hebben:
- Zorg verlenen en/of behandelen, waarbij de zorgverlener zich binnen
anderhalve meter van de patiënt bevindt, zonder volledige persoonlijke
beschermingsmaterialen.

Aanvragen test
Zijn er zorgmedewerkers in uw instelling, die voor een test in aanmerking komen?
Het aanvragen van een test gaat als volgt:
1. De medewerker heeft een verwijzing nodig voor de test. Rechtstreekse verzoeken
van medewerkers worden niet in behandeling genomen.
2. De arbo-arts (of een functionaris in een leidinggevende functie) van de organisatie
bepaalt of er een indicatie is om te testen. Hij treedt op als 'verwijzer' en stelt de
verwijzing op.

- Indien uw arbodienst zelf kan testen, dan heeft dat de voorkeur. Wij voorzien
desgewenst graag van advies.
3. De verwijzer vult het online testaanvraagformulier in. Dit formulier is bijgevoegd en
kunt u downloaden via: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/covid-19
4. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar: monitoring.corona@ggdzhz.nl. Alleen
digitaal ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
5. De GGD neemt contact op met de medewerker voor het maken van een testafspraak.
Op afspraak
De testlocatie bevindt zich op onderstaand adres. Om de kans op overdracht van het
virus zo laag mogelijk te houden en de testafname zo efficiënt mogelijk te laten verlopen
is er een zogenaamde “drive-through” opgezet.
Adres testlocatie:
Spinel Veiligheidscentrum
Spinel 100
3316 LG Dordrecht
1. De medewerker gaat met de auto naar de testlocatie. Aangezien er sprake moet zijn
van klachten mag de medewerker niet met openbaar vervoer.
2. Wij verwachten dat de medewerker op de afgesproken tijd komt. Er worden geen
afspraakwijzigingen gemaakt.
3. De medewerker neemt een geldig identiteitsbewijs mee naar de testlocatie en laat
deze aan de medewerker van de testlocatie zien.
4. De medewerker van de testlocatie neemt de test af (wattenstokje in de keel en
neuskeelholte).
De uitslag
De GGD neemt uiterlijk binnen 48 uur na het afnemen van de test contact op over de
uitslag.
Een negatieve testuitslag (geen virus) wordt gecommuniceerd aan de verwijzer (arboarts of leidinggevende). Een positieve uitslag (wel virus) wordt gecommuniceerd aan de
verwijzer én de patiënt.
Wat te doen, in afwachting van de uitslag?
Zolang er geen zekerheid is over de uitslag van de test geldt voor geteste medewerkers
het bestaande advies: Blijf thuis bij koorts. In specifieke gevallen kunnen wij uw arboarts van een advies op maat voorzien.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat
kan via 078-7708580, optie 2, van maandag t/m vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur. In het
weekend zijn wij alleen bereikbaar voor spoedvragen, via de meldkamer ambulancezorg
088-6223223.
Met vriendelijke groet,

Ellen Verspui-van der Eijk, arts infectieziektebestrijding

