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GGD handreiking Inrichten COVID 19 
testfaciliteit 

• maandag 6 april 2020 

• GGD testen van zorgmedewerkers 
met klachten 

• werken met lichamelijk kwetsbare 
personen en ouderen

• onmisbaar zijn voor de 
zorgcontinuïteit.  



Test beleidzorginstellingen

Bedrijfsartsen (en hun 
taakgedelegeerden) van 
zorginstellingen hebben een 
belangrijke rol in dit testbeleid

• triagist

• testaanvrager 

• vertaler van de uitslag in een advies 
aan werkgever en werknemer. 



GGD handreiking Inrichten COVID 19 
testfaciliteit –

stapsgewijs met specifieke groepen 
werkenden uitgebreid.

verruiming aan van COVID-19 
testmogelijkheden 



CORONIT

• In opdracht van VWS, gewerkt aan de automatisering van de hele 
testketen. 

• Triage, aanvraag, testafname en uitslag worden daarin ondersteund. 

• Een testmiddag waaraan een aantal bedrijfsartsen meedoen om 
feedback te geven. 

• GGD GOHR vroeg de NVAB om  ledenbestand aan te leveren. 



Samenwerking 

• Testen en traceren is de komende maanden een 
belangrijke pijler van het landelijke COVID-19 
preventiebeleid. 

• Dat betekent dat steeds meer bedrijfsartsen te 
maken krijgen met een actieve rol in dit beleid: als 
triagist, aanvrager en ontvanger van COVID-19 
testuitslagen

• adviseur van werkgever en werknemer op basis van 
die uitslagen.

• Het landelijke testbeleid wordt ondersteund door het 
nieuwe automatiseringssysteem CoronIT.

https://nvab-online.us2.list-manage.com/track/click?u=a5c28eae4a40cd9af818f9b06&id=f01e6281f0&e=8a1c049059


Testbeleid juni 2020

• Vanaf 1 juni wordt het testbeleid 
opgeschaald naar alle Nederlanders. 

• laagdrempelig testen

• digitale zelftriage beschikbaar 
De rol van de bedrijfsarts (en alle 
andere artsen) als triagist komt 
daarmee vanaf 1 juni te vervallen.

• Uitslagen via werknemer



Het nieuw testbeleid

Wie betaalt voor een COVID-19 
test bij de GGD?
Als u wordt getest, betaalt u hier 
niets voor. De kosten van een test 
die wordt uitgevoerd door de 
GGD (het afnemen van de test, 
laboratorium-verwerking en 
uitslag doorgeven aan de arts) 
worden betaald vanuit het 
Openbare Gezondheidszorg 
(OGZ)-budget.



Overzicht







Reactie OVAL en NVAB

• Zoals aangekondigd hebben OVAL en NVAB een brief gestuurd 
aan minister De Jonge waarin we onze zorgen uiten over het 
effect van de wijzigingen in het testbeleid. Het vervallen van de 
triagefunctie is logisch nu iedereen zich vanaf 1 juni kan laten 
testen, echter we vragen aandacht voor het behoud van de 
adviesfunctie van de bedrijfsarts bij een positieve testuitslag. 
Deze boodschap is ook opgenomen in het persbericht 'Nieuwe 
infectiehaarden dreigen als adviesrol wegvalt' dat vandaag naar 
buiten is gebracht. 

• We zien dat het persbericht door diverse media is opgepikt, zoals 
De Volkskrant, RTL Nieuws, NOS, het Reformatorisch Dagblad, 
Nederlands dagblad en diverse regionale dagbladen en 
nieuwssites. 

• Brief 18 mei OVAL en NVAB

• Brief de Jonghe 04-06-2020

https://www.oval.nl/nieuws/brief-oval-en-nvab-inzake-testbeleid-vanaf-1-juni-en-rol-bedrijfsarts-richting-bij-positieve-uitslag
https://www.oval.nl/nieuws/persbericht-nieuwe-infectiehaarden-dreigen-als-adviesrol-wegvalt
https://www.oval.nl/nieuws/persbericht-nieuwe-infectiehaarden-dreigen-als-adviesrol-wegvalt
https://www.oval.nl/nieuws/bedrijfsartsen-voelen-zich-buitenspel-gezet-bij-coronatesten


Reactie instellingen

• Zorginstellingen testen personeel zelf op corona: 
‘GGD te traag’ –

• https://nos.nl/l/2330594

https://nos.nl/l/2330594
https://nos.nl/l/2330594


Rol bedrijfsarts crisisteam?

• In alle gevallen is het belangrijk dat de crisismanagers bij 
het treffen van COVID-19 maatregelen kunnen terugvallen 
op specifieke bedrijfsgezondheidskundige expertise. 

• Afhankelijk van de specifieke situatie en je eigen kennis en 
expertise kun je hier als deskundige zelf in voorzien of 
doorverwijzen naar collega’s. 

• De omstandigheden bepalen ook hoe je je rol verder het 
beste kunt invullen. 

• Het helpt om hierin vier expertisekolommen te 
onderscheiden: 

1. Volksgezondheid
2. Bedrijfsgezondheid & -veiligheid 
3. Kritische bedrijfsprocessen 
4. Bedrijfscontinuïteit 



casus

• organisatie voor ouderenzorg in 
Apeldoorn met diensten in de 
thuiszorg, woonzorgcentra

• Covid uitbraak op een locatie

• 20 maart 2020



Plan van aanpak

• Management uitbraak team ( corona cie)

• Bedrijfsarts lid van managent uitbraak team

• Dagelijks overleg

• Driehoek :

- Specialist ouderen geneeskunde

- Taakgedelegeerde

- bedrijfsartsen



Plan van aanpak

• Communicatie
• Cohorteren : clienten en medewerkers
• COVID locatie
• Besmet verplegen
• PBM…
• Infectie preventie bewustwording
• Protocollering/instructie
• Inzet medewerkers 
• Klacht monitoring taakgedelegeerde
• Contactonderzoek >werkroosters
• Sluiting voor bezoek



Plan van aanpak

• Start COVID testen eigen beheer: Covid contact
- Zorgmedewerkers
- Medewerkers  < 1,5 meter afstand
- Vrijwilligers

- Richtlijnen RIVM> inzetbaar :
- klachten vrij 72 uur

• GGD test zorgmedewerkers: alleen bij klachten

• Asymptomatische !



Plan van aanpak

• 1 mei locatie definitief schoon

• Op andere locaties incidenten

• Uitbraak management 

• Nu weken stabiel

• Afschalen



Overzicht test uitslagen

• Locatie: 123 personen

• 105 getest

• Totaal 13 positief

Uitbraak 20 maart 2020

Zelf testen 13 > 6 positief( 50% ) 



COVID 19 

'Chaos bij Rotterdams verpleeghuis na 

coronauitbraak ... - Nu.nl

www.nu.nl › coronavirus › chaos-bij-

rotterdams-verple...

Opvallend veel coronabesmettingen in 

Rijssen: verpleeghuis ...

www.destentor.nl › rijssen-holten › 

opvallend-veel-cor...

22 mei 2020 -

Onderzoekers reconstrueren corona-

uitbraak Parkhuis: 'Het is ...

www.ad.nl › dordrecht › onderzoekers-

reconstrueren-c...

3 jun. 2020 -

https://www.nu.nl/coronavirus/6057419/chaos-bij-rotterdams-verpleeghuis-na-coronauitbraak-richtlijnen-zijn-gevolgd.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6057419/chaos-bij-rotterdams-verpleeghuis-na-coronauitbraak-richtlijnen-zijn-gevolgd.html
https://www.destentor.nl/rijssen-holten/opvallend-veel-coronabesmettingen-in-rijssen-verpleeghuis-zwaar-getroffen~aa6606fa/
https://www.destentor.nl/rijssen-holten/opvallend-veel-coronabesmettingen-in-rijssen-verpleeghuis-zwaar-getroffen~aa6606fa/
https://www.ad.nl/dordrecht/onderzoekers-reconstrueren-corona-uitbraak-parkhuis-het-is-er-min-of-meer-ontploft~a9051c54/
https://www.ad.nl/dordrecht/onderzoekers-reconstrueren-corona-uitbraak-parkhuis-het-is-er-min-of-meer-ontploft~a9051c54/




• https://www.ad.nl/dordrecht/onderzoekers-
reconstrueren-corona-uitbraak-parkhuis-het-is-
er-min-of-meer-ontploft~a9051c54/

• We gaan er voorzichtig vanuit dat 
mensen twee dagen voordat ze 
symptomen krijgen al besmettelijk 
kunnen zijn

https://www.ad.nl/dordrecht/onderzoekers-reconstrueren-corona-uitbraak-parkhuis-het-is-er-min-of-meer-ontploft~a9051c54/


Take home

• Positionering BGZ in COVID preventie

• Samenwerking  public health en occupational
health bij testen risico sectoren.

• RI&E>Biologische agentia

• Infectie preventie

• Besmettelijkheid< symptomen

• Waakzaamheid


