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Onderwerp:  

      

Informatie COVID-19 testbeleid voor regio Haaglanden  

 
 

Geachte collega, 

 

U vindt in deze brief informatie over het COVID-19 testbeleid voor de regio Haaglanden. Dit testbeleid 

gaat in vanaf maandag 6 april voor de zorgprofessionals buiten het ziekenhuis, werkzaam in 

verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, geestelijke 

gezondheidszorg en ambulancezorg. GGD Haaglanden heeft hiervoor een testfaciliteit ingericht. 

Hieronder leest u welke medewerkers in aanmerking komen voor een test, hoe deze procedure eruitziet 

en meer informatie over de testfaciliteit.  

  

Wanneer kunnen uw zorgmedewerkers getest worden door de GGD? 
Zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, 

verloskundige zorg, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg en ambulancezorg komen in aanmerking 

voor een test, indien zij voldoen aan de onderstaande globale criteria, die per zorgsector nader zijn 

uitgewerkt: 

• De zorgmedewerker heeft patiëntcontact (gehad) 

• De zorgmedewerker heeft minimaal 24 uur ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 

besmetting 

• De inzet van de zorgmedewerker is essentieel voor de zorg continuïteit.  

 

Hoe loopt de triage en aanmelding voor een test? 

De triage en aanmelding voor een COVID-19 test verloopt via de indicerende artsen per subsector. Voor 

een aantal subsectoren zijn al indicerende artsen aangewezen, de andere subsectoren zullen zo snel 

mogelijk volgen.  

 



Wij kunnen ons voorstellen dat u voor uw zorginstelling zelf een indicerend arts wil aanwijzen, die 

verantwoordelijk is voor de triage en aanmelding (volgens het schema van het RIVM). Deze 

contactpersoon moet een medicus zijn, bij voorkeur de bedrijfsarts of zijn/haar taakgedelegeerde via de 

(interne) arbodienst. Is er geen bedrijfsarts, dan kan een huisarts of andere arts binnen de instelling 

worden aangewezen als aanmelder.  

 

Vangnetfunctie GGD Haaglanden 

GGD Haaglanden kan als vangnetfunctie voor triage functioneren voor instellingen waar geen indicerend 

arts aangewezen kan worden.  

Tevens kunnen andere zorgmedewerkers werkzaam in acute zorgfuncties (bijvoorbeeld spoedzorg 

tandartsen, apothekers, dierenartsen enz.) een beroep doen op de indicerend artsen van de GGD. 

Hiervoor kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met GGD Haaglanden,  

telefoon 088-355 01 00. 

 

Hoe verloopt het proces? 

De indicerend arts is de aanvrager van het onderzoek bij de GGD. De aanvraag gaat als volgt:  

•        De indicatie wordt alleen gesteld door een indicerend arts.  

•        Zorgmedewerkers met klachten passend bij het ziektebeeld COVID-19 moeten bij de indicerend 

arts gemeld worden.  

•        De indicerend arts baseert de indicatie op de meest recente LCI richtlijn van het RIVM over 

COVID-19.  

•         De indicerend arts een zorgmedewerker aan voor een test en stuurt het ingevulde 

aanmeldformulier per email naar: coronatest@ggdhaaglanden.nl  

•         Een aanmelding wordt alleen in behandeling genomen met een volledig ingevuld 

aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier is bijgevoegd. 

• Na aanmelding neemt GGD Haaglanden telefonisch contact op met de zorgmedewerker. Er 

wordt een afspraak gepland en de zorgmedewerker krijgt informatie over het testproces. 

• De zorgmedewerker krijgt via de email een bevestiging van de afspraak. De indicerend arts 

krijgt een kopie van dit bericht. 

• GGD Haaglanden behandelt aanvragen binnen kantooruren zo snel mogelijk. Uw 

zorgmedewerker wordt zoveel mogelijk binnen 24 uur getest. Er is dagelijks ruimte voor 

ongeveer 100 tests.  

• GGD Haaglanden ontvangt de uitslag van de test binnen 24 uur van het laboratorium.  

• GGD Haaglanden geeft dagelijks de uitslag van de testen door aan de indicerende artsen.	

• De indicerend arts neemt contact op met de zorgmedewerker over de testuitslag. 	

• Bij een positieve testuitslag op COVID-19 start GGD Haaglanden een contactonderzoek.	
 

  



Testlocatie GGD Haaglanden 

De testlocatie bevindt zich in de parkeergarage van het van der Valk hotel in Pijnacker-Nootdorp. aan 

de Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp.  

De openingstijden van de testlocatie zijn: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur (alleen op 

afspraak). Zorgmedewerkers kunnen niet thuis of op een andere locatie getest worden.  

 

Wat gebeurt er op de testlocatie? 

De zorgmedewerker komt idealiter alleen (zonder passagier) en met de eigen auto naar de testlocatie. 

Als dit echt niet mogelijk is, dan kan de zorgmedewerker een huisgenoot vragen als bestuurder of op de 

fiets komen. Het openbaar vervoer wordt afgeraden. 

  

De zorgmedewerker moet zich bij aankomst legitimeren. Zonder legitimatie kan er geen test worden 

afgenomen. Vervolgens wordt de zorgmedewerker vanuit de auto bemonsterd en rijdt weer door.  

  
Heeft u nog vragen? 

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen over de planning van 

zorgmedewerkers op de testlocatie kunt u alleen per e-mail stellen: coronatest@ggdhaaglanden.nl   

De contactpersoon, die verantwoordelijk is voor triage en aanvraag, kan met vragen tijdens 

kantooruren contact opnemen met GGD Haaglanden, telefoon 088-355 01 00. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Annette de Boer  
Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden 

 

 

 
 

	

 
 
 
 
 
    
 


