
 

 

 

14 september 2020 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Vanaf heden, zolang als nodig vanwege de beperkte laboratoriumcapaciteit, start de GGD met 

voorrangsbeleid voor zorgpersoneel. Om de beperkte capaciteit zo goed mogelijk te benutten, zijn 

landelijk strikte spelregels opgesteld. Het gaat om zorgmedewerkers indien zij:  

- klachten hebben die bij covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de RIVM-richtlijn moeten 

laten testen, en  

- essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg, en  

- zich niet kunnen laten vervangen door een collega, en  

- werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet 
of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of intramurale 
onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke 
Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Inclusief zzp’ers, uitzendkrachten 
en medewerkers die uit een pgb betaald worden en die werken voor een zorgaanbieder in het 
kader van voorgaande wetten. 

Alleen de zorgverleners zélf en niet hun gezinsleden,  komen in aanmerking voor testen met voorrang. 
Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verrichten, komen ook niet in aanmerking. 
 
Vanaf aanstaande vrijdag komt er één landelijk nummer waar mensen zich kunnen aanmelden. Omdat 
we reeds willen voorzien in prioritering voor het testen van zorgpersoneel dat aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet doen wij u bij deze bijgaand ‘formulier fast-lane’ toekomen dat dus enkel van 
dinsdag 15-09-2020 tot vrijdag 18-09-2020 geldig is en in behandeling genomen kan worden. 
 
Aangezien u het beste in staat bent nut en noodzaak van de test te beoordelen, geschiedt aanmelding 
door de werkgever middels het bijgevoegde formulier (één formulier per medewerker). U stuurt de 
formulieren naar coronatest@ggdgv.nl.  
Wij nemen de medewerkers vervolgens op in het landelijke systeem CoronIT. Vanuit dit systeem wordt 
een uitnodiging verzonden naar het emailadres van de betrokken medewerker voor een  bezoek aan 
onze teststraat in Bussum, in principe voor de volgende ochtend tussen 08.30-09.45 uur. De uitslag zou 
dan dezelfde dag bekend moeten zijn. De medewerker kan deze zélf met de DigiD ophalen indien in 
het formulier is aangegeven dat zij over DigiD beschikken.  
 
Ik hoop dat het met deze strikte werkwijze, waarbij ik uw medewerking dus ook echt nodig heb, gaat 
lukken om die medewerkers te testen die voor de continuïteit van uw zorgverlening zo dringend nodig 
zijn. Ik sluit daarbij niet uit dat de praktijk toch weer anders zal zijn, zodat aanpassingen noodzakelijk 
zijn. Ik kom dan uiteraard weer bij u op de lijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
René Stumpel, arts maatschappij en gezondheid, 
directeur publieke gezondheid 
 
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
mailto:coronatest@ggdgv.nl

