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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeer ik u over de diagnostiek naar COVID-19 voor patiënten/cliënten en
zorgmedewerkers. Er is soms onduidelijkheid over wie de diagnostiek aanvraagt bij het
laboratorium en wie daarvoor in aanmerking komt. Daarnaast gaat het beleid t.a.v. de
aanvraag van diagnostiek bij zorgmedewerkers enigszins veranderen.
Diagnostiek bij patiënten/cliënten
Voor patiënten/cliënten buiten het ziekenhuis kan het testen van patiënten/cliënten met
klachten en symptomen passend bij COVID-19 meerwaarde hebben om twee redenen:
1. Voor het bepalen van de behandeling voor de patiënt. Bij met name risicogroepen
kan als zekerheid over de diagnose van belang zijn voor de behandeling of
verpleging van de patiënt. Zij hebben risico op een sneller en ernstig beloop van
de ziekte. Voor een overzicht van de risicogroepen zie:
https://lci.rivm.nl/testbeleid-risicogroepen-covid-19
2. Voor de organisatie van de zorg. Bij patiënten met grote zorgbehoefte (bv. door
inzet thuis- of huisartsenzorg) of bij patiënten/cliënten die (gaan) verblijven in
een zorginstelling zoals een woongroep/hospice/zorghotel is het van belang de
diagnose te bevestigen dan wel uit te sluiten. Dit is van belang zodat de juiste
voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen door hulpverleners of anderen
zoals mantelzorgers of huisgenoten. Dit kan ook persoonlijke beschermingsmiddelen uitsparen als de diagnose negatief is.
Zie ook de NHG standaard over deze redenen voor een verdere toelichting hierover:
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200402_testbeleid_
huisartsenpraktijk.pdf
De huisarts kan diagnostiek voor eigen patiënten zelf aanvragen bij het laboratorium.
Deze diagnostiek wordt afgenomen op de speciaal ingerichte corona-spreekuren op de
HAPs of, indien mensen niet naar een spreekuur kunnen komen, bij mensen thuis. De
GGD kan in uitzonderlijke situaties deze diagnostiek op zich nemen, na overleg met u.

Aanvraag en diagnostiek bij zorgmedewerkers
Sinds vorige week test de GGD zorgmedewerkers (buiten het ziekenhuis) voor COVID-19
in een teststraat. In mijn brief van 3 april jl. heb ik u hierover geïnformeerd (zie bijlage)
Met ingang van woensdag 15 april verhuisd de teststraat naar de oude brandweerkazerne aan het Oranjepark 13 in Dordrecht. Ook dit is een 'drive-through'.
Houdt er rekening mee dat de aanmelding voldoet aan de testcriteria opgesteld door het
RIVM. Deze kunt u sectorspecifiek terugvinden op deze link. Het gaat dan om zorgmedewerkers die minimaal 24 uur klachten hebben, direct patiëntencontact hebben én
essentieel zijn voor de zorgcontinuïteit. Medewerkers die zijn hersteld komen niet in
aanmerking voor diagnostiek. Voor betere stroomlijning van de aanvragen is het
aanvraagformulier aangepast (zie bijlage).
Aanscherping testbeleid vanaf 20 april
Conform de adviezen vanuit de landelijke werkgroep van GGDGHOR Nederland neemt de
GGD op termijn alleen de testen nog af. Het verwerken van de uitslagen komt volledig
bij de aanvragend arts te liggen. Daarom gelden vanaf 20 april de volgende afspraken:
- Instellingen met meer dan vijftig medewerkers in dienst beschikken over een arboarts. Zij worden verzocht om per 20 april diagnostiek uitsluitend aan te laten vragen
via de arbo-arts. De arbo-dienst dient de capaciteit daartoe te organiseren.
- Instellingen met minder dan vijftig werknemers die niet over een arbo-arts
beschikken:
De instellingsarts of de huisarts meldt de medewerker aan. Indien dit niet kan;
De leidinggevende meldt de zorgmedewerker aan. De GGD arts neemt
vervolgens contact op met de leidinggevend om de aanmelding aam de criteria
te toetsen.
De GGD streeft er naar om binnen 48 uur na het afnemen van de test contact op te
nemen over de uitslag. In alle gevallen nemen wij telefonisch contact op:
Een negatieve testuitslag (geen virus) wordt gecommuniceerd aan de
aanvragend arts. Indien de leidinggevende de aanvrager is, wordt alleen de
zorgmedewerker gebeld door de GGD.
Een positieve uitslag (wel virus) wordt gecommuniceerd aan de aanvrager én
de patiënt. Indien de leidinggevende de aanvrager is wordt alleen de
zorgmedewerker gebeld, door de GGD.
Indien de verwijzer of zorgmedewerker niet worden bereikt wordt de voicemail
ingesproken.
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

