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Geachte bestuurder, 

Vanaf 6 april is het beleid voor testen op een COVID-19 besmetting verruimd. 
Medewerkers bij zorginstellingen hebben de mogelijkheid om zich te laten testen, 
binnen de hiervoor opgestelde richtlijnen van het RIVM. De meest actuele versie 
(10 april) voor uw sectoren treft u hier: 

- Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen: 
https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-
woonzorqcentra-en-kleinschalige-woonvormen   
Gehandicaptenzorg: https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-
gehandicaptenzorq  
Wijkverpleging en huishoudelijke hulp: https://lci.rivm.nl/inzet-en-
testbeleid-medewerkers-wiikverpleging-en-huishoudelijke-hulp   

Zeker in de langdurige zorg en wijkverpleging hebben medewerkers veel 
patiëntencontact met kwetsbare personen, zodat zij extra behoefte hebben aan de 
mogelijkheid tot testen. 

GGD'en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen 
De GGD'en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen op de daarvoor ingerichte 
testfaciliteiten. GGD'en doen wat mogelijk is, waar nodig ook in het 
Paasweekeinde. Alle zorgmedewerkers met klachten die zich aanmelden via de 
geëigende routes zullen door de lokale GGD worden geregistreerd en getest als 
dat uit de aangeleverde triage volgt. Mocht dit bij grote toestroom leiden tot te ver 
oplopende wachttijden, organiseren de GGD'en bijstand. 
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Hoogachtend, 

de minister van Volksgezond 
Welzij en Spo 

Oproep: informeer uw medewerkers over testbeleid 
Ik roep u op om uw leden en hun medewerkers actief te informeren. Voor de 
triage zijn de instellingen (via bedrijfsarts of arbodienst) zelf verantwoordelijk. De 
GGD registreert alle aanmeldingen en gaat deze inplannen voor testafname. Deze 
werkwijze betekent dat de GGD'en zich alleen bemoeien met de triage als er geen 
(bedrijfs-)arts is die dat kan doen. Dat maakt dat de artsen 
infectieziektebestrijding van de GGD zich volledig kunnen concentreren op de 
positieve uitslagen. 
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