
   

 

Testen ketenpartners gezondheidszorg, versie 14-09-2020. 
GGD Limburg-Noord heeft een protocol uitgewerkt voor het versneld testen van zorgmedewerkers. Dit 

om de zorgcontinuïteit van zorginstellingen beter te kunnen waarborgen. Met dit protocol wordt 

invulling gegeven aan de kamerbrief van 11 september 2020 betreffende de tijdelijke aanpassing 

testbeleid covid-19. 

Wie komt in aanmerking? 

Je kunt met voorrang getest worden als:  

 je klachten hebt die bij covid-19 kunnen passen en je je volgens de richtlijn moeten laten 
testen. En; 

 als je essentieel bent voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. Hier 
wordt nadrukkelijk ook het laboratoriumpersoneel onder verstaan. En; 

 als je je niet kan laten vervangen door een collega. En; 

 als je werkzaam bent bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de 
Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, intramurale zorg op grond van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg 
of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Ook zzp’ers, 
uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden en die werken voor een 
zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten, komen in aanmerking.  

 
Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verrichten komen niet in aanmerking. Alleen de 
zorgverleners zelf, en niet hun gezinsleden komen in aanmerking voor testen met voorrang. 
 
Werkwijze 

 
1. Stuur een e-mail naar: IZ-zorgmedewerkers@vrln.nl Bij het versturen van de e-mail is het 

belangrijk om de volgende zaken in acht te nemen: 
 

 Vermeld het onderwerp ‘Testafspraak zorgprofessional’ in de e-mail. 

 Vermeld de voor- en achternaam incl. meisjesnaam. 

 Vermeld het woonadres. 

 Vermeld het telefoonnummer. 

 Vermeld de organisatie waarvoor je werkzaam bent. 

 Verstuur indien mogelijk de e-mail vanuit je werk e-mailadres. 

 

2. Na het versturen van de e-mail wordt er (tussen 8:00 en 20:00 uur) telefonisch contact met je 
opgenomen voor het plannen van een afspraak in een van onze ‘zorgblokken’ in de teststraat. 
 

3. Meld je op de afgesproken tijd op onze testlocatie (Willem Barentszweg 8, Venlo). Volg daarbij 
de gele borden. 
 

4. Een negatieve testuitslag wordt – zodra deze bekend is - digitaal beschikbaar via 
coronatest.nl (inloggen met DigiD) en/of de uitslag wordt doorgebeld door een medewerker 
van het callcenter.  
 

5. Bij een positieve uitslag word je zo snel mogelijk gebeld door GGD Limburg-Noord (tussen 
8:00 en 20:00 uur) en start het bron- en contactonderzoek. 

 
Vanwege beperkingen in de laboratoriumcapaciteit is een testuitslag niet altijd meer op dezelfde dag 
beschikbaar.  

 

Dit betreft een tijdelijke werkwijze. Naar verwachting wordt het aanmelden voor deze ‘voorrangsroute’ 

op korte termijn alsnog ondersteund via een apart telefoonnummer binnen het landelijke callcenter. 

Wij zullen jullie hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

Venlo, 14-09-2020 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/11/kamerbrief-over-tijdelijke-aanpassing-testbeleid-covid-19
mailto:IZ-zorgmedewerkers@vrln.nl
http://www.coronatest.nl/

