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Testen op Covid-19  

Als u vermoedt dat er een patiënt en/of medewerker is besmet met het 

Coronavirus SARS-CoV-2 virus, wilt u dat mogelijk laten testen. Dit kan 

belangrijk zijn om een uitbraak vast te kunnen stellen, de persoonlijke 

beschermingsmaatregelen optimaal in te kunnen zetten en om 

organisatorische maatregelen te nemen.  

 

Uitbreiding testbeleid medewerkers (gewijzigd) 

Waren er tot nu toe nog enige voorwaarden verbonden aan het testen, vanaf 

nu kunnen alle medewerkers met klachten van verkoudheid en/of hoesten 

en/of koorts worden getest. Zie ook de website van het LCI. 

Medewerkers met klachten die werken dragen beschermende middelen 

(chirurgisch neusmondmasker en handschoenen) om de patiënt te 

beschermen. 

Bij een positieve uitslag blijven medewerkers thuis tot zij 24 uur klachtenvrij 

zijn. Het is van belang dat wordt nagegaan of er mogelijk onbeschermd 

contact is geweest met patiënten zodat deze in quarantaine geplaatst kunnen 

worden. 

Uitbreiding testbeleid bewoners (gewijzigd) 

Na uitbreiding van het testbeleid van de medewerkers kan nu ook het 

testbeleid voor patiënten worden uitgebreid. Vanaf nu kunnen alle bewoners 

met een verdenking op COVID-19 worden getest. 

Wegens schaarste aan testmateriaal was het beleid tot nu toe dat er na 1 à 2 

positieve patiënten op een afdeling/woongroep sprake was van een uitbraak 

en er niet verder getest hoefde te worden. Doel was het monitoren van 

introductie van COVID-19 op een afdeling/woongroep, daar kan nu het 

voorkomen van (verdere) verspreiding van COVID-19 aan worden 

toegevoegd. 

 

Testen aanvragen 

Overleg altijd met de Infectiepreventiecommissie in de eigen organisatie. En 

met de eigen deskundige infectiepreventie.  

https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-kleinschalige-woonvormen
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Vraag vervolgens Covid-19 diagnostiek aan bij het reguliere laboratorium 
waarmee een samenwerkingscontract is.  
 
Kan uw reguliere laboratorium niet testen op Covid-19?  
Neem dan contact op met het Star-shl laboratorium voor bemonstering en 
diagnostiek. Stuur Star-shl een bericht met als onderwerp: ‘verzoek Covid-19 
diagnostiek’: p.zeedijk@star-shl.nl.  
In het bericht vermeldt u de volgende informatie:  

• Hoeveel pakketten u nodig heeft (maximaal 2)  

• De naam van uw instelling, met de AGB code  

• De naam van de aanvrager (arts), met de AGB code  

• Eventueel de huisarts van een cliënt of zorgmedewerker  

• Een bereikbare contactpersoon met het telefoonnummer  

• Een factuuradres van uw zorginstelling  

 

U krijgt van Star-shl afnamepakketten toegestuurd.  

 

Wilt u bij spoed afhalen?  

Geef dit dan aan in de e-mail, dan nemen zij telefonisch contact met u op 

wanneer de labformulieren, afnamematerialen en instructie klaarliggen. Hierbij 

is een labformulier toegevoegd met een afname-instructie. De labformulieren 

dienen volledig te worden ingevuld. Na afname kan het testpakket worden 

ingeleverd bij Vlambloem 21 in Rotterdam. De contactpersoon ontvangt zo 

snel als mogelijk de uitslag, het streven is binnen 24 uur. Kosten voor het 

testen bij Star-shl worden nadien in rekening gebracht.  

 

Niet in het weekend  

Op dit moment test Star-shl (nog) niet in het weekend.  

Mocht dit veranderen dan brengen zij u hiervan op de hoogte.  

 

Test de GGD Rotterdam-Rijnmond op Covid-19?  

De GGD Rotterdam-Rijnmond kan, uitsluitend overdag van 09.00-17.00 uur, 

bemonstering en diagnostiek regelen als ‘vangnetfunctie’ in de regio. De GGD 

beschikt over beperkt testmateriaal, beperkte beschermende middelen en 

capaciteit, en bemonsterd alléén als een zorginstelling zelf geen diagnostiek 

kan afnemen en inzetten, dan wel via het eigen laboratorium, dan wel via Star-

shl. De uitslagen zijn dan bekend na maximaal 2 tot 3 dagen.  

 

Beschikbaarheid persoonlijke 

beschermingsmaatregelen (PBM)  
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Er is een groot tekort aan mondneusmaskers en andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Als u een acuut tekort ziet ontstaan aan PBM, 

verzoeken wij u dit te melden bij: ActiecentrumGHOR@vr-rr.nl  

 

Praktische adviezen mondneusmaskers  

Op basis van de huidige kennis ten aanzien van de transmissieroute van 

COVID-19 via druppels en (in)direct contact, biedt een chirurgisch 

mondneusmasker voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die 

patiënten met COVID-19 moeten verzorgen. Alleen bij hoog risicohandelingen 

wordt een FFP2-masker geadviseerd en indien niet aanwezig een FFP1. 

Onder hoog risico vallen handelingen waarbij het bekend is dat grote 

hoeveelheden aerosolen ontstaan, zoals bronchoscopie, cardiopulmonale 

reanimatie, tracheale intubatie, niet-invasieve beademing, handmatige 

beademing, optiflow, tracheotomie, handelingen aan het tracheostoma en 

uitzuigen. Regels met betrekking tot verlengd gebruik van een FFP-

/chirurgisch masker:   

• Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de 

ademhalingsweerstand (het moeilijker is om te ademen) te hoog wordt 

(3-4 uur) of het masker heel nat is.  

• Maskers hoeven i.t.t handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg 

voor meerdere patiënten achter elkaar.  

• We vragen u om FFP- en chirurgische maskers die gebruikt zijn te 

bewaren voor (her)sterilisatie en later hergebruik. Methoden worden 

onderzocht.  

• De gebruikte mondneusmaskers kunnen vooralsnog in een plastic zak 

verzameld worden, die afgesloten wordt. Laat duidelijk natte maskers 

eerst drogen en verzamel deze in een aparte plastic zak.  

 

Vragen of overleg?  

U kunt voor medisch inhoudelijke vragen overleggen met de GGD Rotterdam-

Rijnmond via onze medisch specialistenlijn: 010-433 98 98. Dit nummer is op 

alle dagen (ook in het weekend) bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.  

Ondanks maximale extra inzet in telefoonteams, artsen en verpleegkundigen, 

is de telefonische wachttijd bij de GGD helaas soms lang. Wij vragen hiervoor 

uw begrip. 

mailto:ActiecentrumGHOR@vr-rr.nl



