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Geachte bewoner van Lansingerland, 

 

U heeft in de afgelopen weken in de media het nieuws kunnen volgen over de corona-uitbraak 

op een aantal scholen in Lansingerland. Hierbij bleken meerdere docenten en leerlingen 

positief te zijn getest op het coronavirus. Daarnaast kwam uit een steekproef naar voren dat 

een aantal van hen besmet was met de Britse variant van het coronavirus. Dit virus is 

waarschijnlijk besmettelijker dan de andere coronavirus-varianten. De eerste bevindingen van 

het uitbraakonderzoek laten meer infecties zien van het coronavirus, waaronder ook met de 

Britse variant. Dit geeft aanleiding voor een nieuwe maatregel, om zo de verspreiding van het 

virus af te remmen.   

 

Uw medewerking 

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland worden opgeroepen om zich te laten testen op 

het coronavirus. Door op grotere schaal te testen wil de GGD beter zicht krijgen op de 

verspreiding van het virus. Hopelijk helpt dit ook om de verspreiding af te kunnen remmen. Wij 

begrijpen dat dit nieuws u overvalt, maar wij verzoeken u om mee te werken.  

 

Stap 1: Testen 

De GGD Rotterdam-Rijnmond start, in nauwe samenwerking met het Erasmus MC, met het 

testen van alle inwoners (vanaf 2 jaar) van de gemeente Lansingerland op het coronavirus.  

 

We vragen alle inwoners vanaf 2 jaar, zowel met als zonder klachten, zich te laten 

testen.  

 

Iedereen in Lansingerland ontvangt deze uitnodiging. Om te voorkomen dat er lange 

wachttijden ontstaan bij het maken van de afspraak en wij u snel kunnen helpen, is er een 

indeling gemaakt aan de hand van postcodegebieden. We verzoeken u te bellen voor een 

afspraak in het tijdvak dat hoort bij uw postcode. U vindt deze indeling in de bijlage. 

 

Heeft u nu al klachten, bel dan direct voor een afspraak. U hoeft zich niet aan de 

indeling te houden.  
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Voor wie geldt deze oproep niet: 

- Heeft u zich onlangs al laten testen, naar aanleiding van een brief van één van de 

scholen of bso’s in Lansingerland, dan hoeft u zich niet nogmaals te laten testen. 

Behalve als u (weer) klachten heeft. 

- Zit u op dit moment in quarantaine omdat u onderdeel bent van een bron- en 

contactonderzoek of omdat u een melding heeft gekregen van de CoronaMelder app? 

Dan geldt deze oproep niet voor u en houdt u zich aan de instructies die u vanuit het 

bron- en contactonderzoek of de app heeft gekregen. 

- Wanneer u om medische redenen niet in staat bent naar de testlocatie te komen, hoeft 

u niet deel te nemen aan het onderzoek. Als u tóch graag getest wilt worden, kunt u dit 

bespreken met GGD Rotterdam-Rijnmond via 010-443 80 31. 

 

Afspraak  

Voor een testafspraak belt u, volgens het schema in de bijlage, naar 0800 – 2035. U mag een 

afspraak maken voor uw hele gezin of huishouden. Geef bij de telefonist(e) aan dat u belt voor 

het onderzoek Lansingerland en houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Het 

telefoonnummer is 7 dagen per week van 08:00 tot 20:00 bereikbaar. Houd alstublieft rekening 

met wachttijden en bel op een later moment terug als de wachttijd te lang oploopt.  

 

Testlocaties 

Er zijn vier locaties ingericht waar u zich kan laten testen:  

- Rotterdam The Hague Airport  

- Bleiswijk: Sporthal Rijneveen, Rembrandlaan 40  

- Bergschenhoek: Sporthal De Ackers, Groeneweg 27-A  

- Berkel en Rodenrijs: Multi Function Rodenrijs (MFR), Anthuriumsingel 148 

 

Stap 2: Bron- en contactonderzoek 

U kunt uw uitslag inzien via www.coronatest.nl met persoonlijke DigiD. Alle inwoners die 

positief getest worden op Corona worden gebeld door de GGD voor het bron- en 

contactonderzoek (bco). Het streven is dat een bco-medewerker binnen 24 uur nadat de 

uitslag bekend is contact opneemt.  Dit doen we volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM. 

Hiermee onderzoeken we hoe u het coronavirus heeft opgelopen. Daarbij wordt nagegaan of 

andere personen mogelijk op dezelfde manier zijn besmet. Bij het contactonderzoek wordt in 

kaart gebracht met welke mensen u contact heeft gehad.  

 

Deze uitslag vertelt alleen dat u positief getest bent op coronavirus, niet of het ook de Britse 

variant is. Duidelijkheid over Britse variant vraagt veel meer onderzoek. U ontvangt deze 

uitslag niet. De leefregels (zie bijlage) waar u zich aan moet houden zijn voor de Britse variant 

hetzelfde als bij de niet-Britse variant. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten, 

zoals aantal bewoners met de Britse variant, als totaal gecommuniceerd.  

 

Britse variant 

Hoewel de situatie heel vervelend is vanwege de waarschijnlijk hogere besmettelijkheid, wordt 

u van deze Britse variant zover bekend is niet zieker. Meer informatie over de Britse variant 

van het virus vindt u op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/virus). Om verdere verspreiding van het virus te stoppen blijft het belangrijk om u goed aan 

de maatregelen te houden die nu gelden. 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus
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Informatie 

We begrijpen dat u vragen heeft, via www.ggdrotterdamrijnmond.nl vindt u een overzicht met 

veelgestelde vragen die gaan over Lansingerland. Ook op www.lansingerland.nl vindt u meer 

informatie. 

 

Heeft u (medische) vragen, neem dan contact op met corona informatielijn van de GGD via 

010 - 443 80 31 (optie 3), bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur en ’s weekends 

tussen 9.00 – 16.30 uur. Via dit nummer kunt u geen afspraak maken. U ontvangt uw 

uitslag binnen 48 uur. Heeft u vragen over uw uitslag, neem dan contact op met de 

Afsprakenlijn van de GGD via 010- 443 80 31 (optie 1). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

GGD Rotterdam - Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U kunt, volgens het schema in de bijlage van deze brief, tussen 8.00 – 20.00 uur 

bellen voor een afspraak met het landelijke callcenter op nummer 0800 – 2035 onder 

vermelding van onderzoek Lansingerland. Houd alstublieft rekening met wachttijden 

en bel op een later moment terug als de wachttijd te lang oploopt.  

 

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
http://www.lansingerland.nl/
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Bijlage 

 

Indeling naar postcodes 

Om dit testproces soepel te laten verlopen, hebben we een indeling gemaakt op basis van 

postcodes. Zo voorkomen we dat er wachttijden ontstaan. Wij vragen u te bellen naar 0800-

2035 voor een afspraak op de aangeven dag in onderstaande tabel. Let op, het tijdvak is het 

moment om te bellen, niet het moment dat de test wordt afgenomen. Heeft u al klachten, bel 

dan direct voor een afspraak.  

 

 

  Bleiswijk Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Belt voor afspraak op:  

Groep 1 2665 AA t/m CK 2661 AA t/m EN 2651 AA t/m GG 
Dinsdag 12 januari 

Woensdag 13 januari 

Groep 2 2665 CL t/m EK 2661 EP t/m KJ 2651 GH t/m MS Woensdag 13 januari 

Groep 3 2665 EL t/m JK 2661 KK t/m RG 2651 MT t/m TM Donderdag 14 januari 

Groep 4 2665 KA t/m RW 2661 RH t/m TW 2651 TN t/m ZZ Vrijdag 15 januari 

      2652 AA t/m BV Vrijdag 15 januari 

Groep 5 2665 RX t/m VG 2661 TX t/m VR 2652 BW t/m HA Zaterdag 16 januari 

    2662 AA t/m CS   Zaterdag 16 januari 

Groep 6 2665 VH t/m XP 2662 CT t/m KA 2652 HB t/m PD Zondag 17 januari 

Groep 1 t/m 6 met nog geen afspraak Maandag 18 januari 

Indien u klachten heeft, ook lichte klachten, verzoeken wij u direct te bellen en hoeft u geen rekening 

te houden met de tijdvakken! 

 

 

Leefregels 

Dit zijn de leefregels voor deelnemers van het onderzoek Lansingerland. Deze leefregels 

wijken iets af van de leefregels in de afspraakbevestiging.  

 

U heeft coronaklachten:  

- u blijf thuis vanaf het moment dat uw test is ingepland tot dat u de testuitslag weet 

- u mag niet naar werk, school of de winkel 

- probeer afstand te houden tot uw huisgenoten 

- u en uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen 

- heeft u naast milde corona klachten ook koorts en/of last van benauwdheid? Dan blijft 

iedereen thuis tot de testuitslag er is 

 

U heeft geen coronaklachten: zolang u geen coronaklachten heeft, hoeft u niet thuis te blijven 

tot de testuitslag bekend is. Wel is het belangrijk dat u zich aan alle leefregels van de overheid 

houdt. Let op, indien u al in quarantaine zit blijft u thuis tot de quarantaineperiode voorbij is.  

  

Na afname van de test is de uitslag binnen 48 uur bekend. Mocht deze positief zijn, dan is nog 

niet bekend of u met de Britse variant besmet bent. Hiervoor is verder onderzoek nodig.  
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