
Testbeleid en inzet zorgmedewerkers 

I Testbeleid 
Vanaf 1 juni geldt: 

• Iedereen in heel Nederland met één of meer van onderstaande klachten moet 
thuisblijven. 

• Iedereen met dergelijke klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten 
testen. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) zich bij 
klachten direct laten testen.* 

• Totdat de testuitslag bekend is blijft de persoon/zorgmedewerker met klachten thuis. 
Als deze persoon koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten ook alle huisgenoten 
thuisblijven tot na de testuitslag. 

De symptomen passend bij COVID-19 zijn: 

• verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of 
• hoesten; en/of 
• benauwdheid en/of 
• verhoging of koorts en/of 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak. 

Als testuitslag bekend is: 

• Indien de test negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten (in ieder 
geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen. 

• Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in 
het huishouden blijft tot 10 dagen na het laatste contact thuis. De positief geteste 
zorgmedewerker blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen1 EN 
48 uur koortsvrij2 EN ten minste 24 uur symptoomvrij3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testbeleid en inzet zorgmedewerkers 

Samenvatting inzet zorgmedewerkers 
zorgmedewerker (zonder klachten) beleid voor zorgmedewerker 

teruggekeerd uit een risicogebied/-land (code 
oranje/rood) 

thuisblijven tot 10 dagen na terugkeer*** 

met een positief geteste huisgenoot thuisblijven tot 10 dagen na het laatste 
contact*** 

met een positief getest nauw contact thuisblijven tot 10 dagen na het laatste 
contact*** 

met een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts 
en/of benauwdheid 

thuisblijven tot de testuitslag van huisgenoot 
bekend is*** 

*** Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt (zie boven), kan 
hiervan afgeweken worden, mits de zorgmedewerker geen klachten heeft en tijdens het 
werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II draagt. Daarnaast draagt de 
zorgmedewerker ook nog handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk 
onderzoek. Deze zorgmedewerker krijgt heldere instructies over het vroegtijdig signaleren 
van gezondheidsklachten en wordt bij voorkeur niet ingezet voor zorg van de meest 
kwetsbaren binnen de instelling. 

 


