
 

 
 
 
 
 
De vragenlijst is door 203 bedrijfsartsen ingevuld. Hieruit kwamen de volgende antwoorden: 
“1. Als de aanmeldprocedure opent, verwacht je dan gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om de 
sneltesten te gaan uitvoeren? SZW staat open voor aanmeldingen van zelfstandig werkzame 
bedrijfsartsen, arbodienst of een samenwerking van arbodiensten. ” 

- 44,8% zegt ja. 
- 41,9% zegt nee. 
- 13,3% geeft al aan betrokken te zijn bij een initiatief 

“2. Stel dat de aanmeldprocedure eind 2020 wordt opengesteld, zou je dan nog voor het einde van het 
jaar een aanmelding doen of zou je daarmee wachten tot de start van het nieuwe jaar? ” 

- 35,2% Zegt zich aan te melden voor het einde van het jaar 
- 64,8% Wacht tot het einde van het jaar 

“3. Indien het mogelijk wordt gemaakt om als samenwerkingsverband van arbodiensten en/of 
bedrijfsartsen in aanmerking te komen voor de financiering, overweeg jij daar dan toe over te gaan?” 

- 62,9% zegt ja 
- 37,1% zegt nee 

“4. Binnen welke termijn na het afnemen van sneltesten bij werkenden, verwacht je de financiering te 
ontvangen? ” 

- 51,7% zegt <1 maand. 
- 48,3% zegt tussen 1 en 2 maanden 

“5. Ben je een zelfstandig bedrijfsarts of in dienst bij een arbodienst?” 
- 51,5% is zelfstandig bedrijfsarts 
- 48,5% in dienst bij arbodienst 

“6. Wat is het gemiddelde tarief voor het uitvoeren van een (snel)test op de aanwezigheid van een 
infectieziekte vergelijkbaar met COVID-19? Zet in je antwoord duidelijk uiteen welke kostenposten 
onderdeel uitmaken van dit tarief. 

- Heel divers loopt van 50 tot 200. Merendeel heeft geen idee, sommigen zeggen dat de 
arbodienst het regelt. 

“7. Op welke wijze kun je vastleggen hoeveel testen jij hebt uitgevoerd, zonder dat dit een onevenredig 
zware administratieve last vormt?” 

- Een Excel sheet 
- Via het systeem van de arbodienst 
- EMD/EPD 
- Geen idee 
- Geen capaciteit 
- Administratief medewerkers 

 


