
TESTBELEID PATIËNTEN EN DE WERKWIJZE 

  
Angelique Boers, medisch manager 

Het testbeleid van de GGD is recent aangepast en uitgebreid. Op 3 april stond er in de 

nieuwsbrief dat de huisarts op eigen indicatie (zonder tussenkomst van de GGD e/o 

microbioloog) eigen patiënten kan testen via het RLM. Dit vraagt, gezien de hoeveelheid 

vragen, een nadere uitwerking. 

Wie testen? 

In kader van organisatie van de zorg rondom een patiënt (PBM zorgmedewerkers, 

mantelzorg, huisgenoten nodig?) 

 Patiënten met grote zorgbehoefte (bv. door inzet thuis- of huisartsenzorg) 

 Patiënten die (gaan) verblijven in een zorginstelling; woongroep/hospice/zorghotel 

In kader van bepalen van de juiste behandeling bij patiënten, met name bij die mensen met 

risicofactoren die luchtwegklachten en koorts hebben. Of bij patiënten met gecompliceerde 

luchtweginfectie niet reagerend op antibiotica. Laagdrempelig overleg met de longarts 

hierover is altijd mogelijk. 

Voor de hele tekst en uitleg zie: 

  https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200402_testbeleid

_huisartsenpraktijk.pdf 

 https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#indicaties-voor-diagnostiek 

 Aanvraagprocedure: 

 Op de dagHAP kunnen mensen worden aangemeld voor afname van een kweek of 

direct uit het spreekuur op de dagHAP worden getest. 

 Aanmelden voor kweekafname gaat via het algemene nummer van de dagHAP, tel. 

078-2020027. 

 De afspraken voor test-afnames worden gemaakt tussen 11-12 uur en 15-16 uur. 

 De eigen huisarts verstuurt zelf de aanvraag via Zorgdomein naar het RLM. 

 In Zorgdomein kun je COVID-19 aanvragen door dit te vermelden in de beschikbare 

vrije ruimte.(COVID-19 staat niet in de lijst met verwekkers.) 

 Voor die patiënten die vanuit de HAP worden getest zijn er papieren aanvraag 

formulieren. 

 Kweeksetjes, voor patiënten die in de thuissituatie door de eigen huisarts getest 

worden, kunnen op de dagHAP worden opgehaald. 

 Dit kan alleen per setje worden meegegeven omdat het RLM slechts een zeer beperkte 

hoeveelheid e-Swabs op voorraad heeft tengevolge van landelijke schaarste. Mocht 

hier verandering in komen dan kan uiteraard gezorgd worden voor beschikbaarheid op 

de dagpraktijken( test-indicatie komt daar waarschijnlijk het meeste voor gezien de 

reikwijdte van het testbeleid). 
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 Voor kweken die thuis afgenomen zijn dient een begeleider van de patiënt deze bij het 

RLM in de daarvoor bestemde brievenbus af te geven. Er is bewegwijzering naar deze 

brievenbus die zich aan de achterzijde van het ASZ bevindt. 

 Vooralsnog zijn het zorgverzekeraarskosten en kan het van het eigen risico afgaan. De 

kosten bedragen ca. 120 euro. 

Uitslag: 

In 90% van de situaties zal de uitslag binnen 24 uur bekend zijn en naar de aanvragend 

huisarts gestuurd worden. 

 

Afname-techniek: 

 

 In verband met de schaarste is het van belang per patiënt maar 1 wattenstok te 

gebruiken voor oropharynx en nasopharynx samen!! 

 Contact:  

 Organisatorische evaluatie punten graag  naar Sandra Jouwsma, s.jouwsma@zgwa.nl 

 Medisch inhoudelijke punten naar Angelique Boers, a.boers@haprhd.nl 
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