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Testbeleid en inzet zorgmedewerkers  
 
Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg binnen en buiten 
het ziekenhuis, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf en het risico op 
besmetting van patiënten/cliënten/collega’s. 
Dit beleid is onder andere van toepassing op de volgende sectoren: 

 huisartsenpraktijk; 

 gehandicaptenzorg; 

 verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen; 

 wijkverpleging en alle WMO-gefinancierde hulp en ondersteuning; 

 ambulancedienst; 

 verloskundigen en kraamzorg; 

 geestelijke gezondheidszorg; 

 instellingen voor jeugdzorg; 

 ziekenhuizen. 
  

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 zich bij klachten direct laten testen.* 

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

* Voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis geldt dat zij contact op kunnen nemen met de werkgever voor 
de procedure rondom testen of zij kunnen zich aanmelden via Rijksoverheid.nl. Zorgmedewerkers in het 
ziekenhuis kunnen zich laten testen via de binnen het ziekenhuis afgesproken route. 
  
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 2 weken 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. 
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1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de 
monsterafname genomen worden. 

2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie. 
3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen keelpijn, geen 

benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt en/of behandelaar herkenbaar 
bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere redenen vallen niet onder symptomen van COVID-
19. Moeheid, anosmie, dysgeusie en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. 
Deze klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale 
verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. 
  

Wat te doen als een huisgenoot of nauw contact** van een zorgmedewerker positief is of klachten heeft?  

 Als een zorgmedewerker huisgenoot is van iemand met koorts of benauwdheid moet de 
zorgmedewerker thuisblijven totdat de huisgenoot getest is of geen klachten meer heeft. 

 Als een zorgmedewerker huisgenoot of nauw contact is van iemand die positief getest is voor COVID-
19, moet deze zorgmedewerker thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

 Alleen in uitzonderingssituaties kan hier van afgeweken worden in overleg met de GGD en de 
bedrijfsarts. Dit geldt wanneer de situatie ontstaat van dreigende krapte in personeel en uiteraard 
alleen als de medewerker geen klachten heeft. De medewerker mag dan ingezet worden mits een 
chirurgisch mondneusmasker type II wordt gedragen en handschoenen. 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. 

 Zorgmedewerkers die persoonsbeschermende middelen hebben gebruikt tijdens de verzorging van 
een patiënt met COVID-19, worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek. 
  

** Zie voor de definities en meer informatie het Protocol Bron-en contactonderzoek. 
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