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Speciaal telefoonnummer zorgprofessionals   
Zorgmedewerkers en leraren krijgen tijdelijk prioriteit 

bij de coronatesten. Zij zijn cruciaal voor het overeind 

houden van de zorg en de samenleving. Doordat zij 

met prioriteit getest worden weet zorg- en 

onderwijspersoneel vaak dezelfde dag nog of zij 

coronavrij zijn en bij een negatieve testuitslag weer 

aan het werk kunnen.  

Op deze pagina van de Rijksoverheid staat meer 

informatie. De GGD streeft ernaar de uitslag dezelfde 

dag aan de zorg- of onderwijs professional te geven. 

De uitslag is ook in te zien door in te loggen op 

www.coronatest.nl met DigiD. Bij een positieve 

testuitslag belt de GGD altijd om het bron- en 

contactonderzoek op te starten. Voor vragen aan de 

GGD Hollands Midden is een speciaal telefoonnummer 

geopend: 085-0782876 (specialistenlijn) door de week 

08:30-17:00 uur en in het weekend van 09:00-17:00 

uur, of via mail: contact-corona@ggdhm.nl.Voor de 

GGD Haaglanden is het speciale nummer 070-

3537240. De GGD meldt de testuitslag alleen aan de 

geteste persoon zelf. Dit is in lijn met de geldende 

privacywetgeving. Het betreft medische gegevens en 

die mogen niet aan de werkgever worden 

doorgegeven. 

 
Opvang asielzoekers 
Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) zoekt 

zelf quarantaine- en uitwijklocaties voor (mogelijk) 

besmette asielzoekers. Als dat hen niet lukt kunnen zij 

de veiligheidsregio vragen om hen daarbij te onder-

steunen. Het COA is aanwezig op de quarantaine-  

en uitwijklocaties en is verantwoordelijk voor woon-

begeleiding en maaltijdvoorziening.  

 

De zorg in de quarantaine- en uitwijklocaties is 

hetzelfde als in de reguliere opvanglocaties van  

het COA. Dat betekent dat de huisartsenzorg wordt 

uitgevoerd door de huisarts/praktijkverpleegkundige 

van Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) en de 

publieke zorg (vooral Infectieziektebestrijding en  

als nodig ook Technische Hygiëne Zorg en 

gezondheidsbevordering) door de GGD, volgens 

bestaande contractafspraken Publieke 

Gezondheidszorg Asielzoekers. Ook adviseert de GGD  

als bij een AZC COVID-besmettingen zijn. Op advies 

van de GGD wordt dan een uitbreiding van het aantal 

bewoners gestopt. Het advies van de GGD richt zich 

verder op het goed organiseren van quarantaine- en 

isolatiemaatregelen. 

 

Asielzoekers zijn verzekerd volgens de Regeling 

Medische zorg Asielzoekers, te vergelijken met 

basisverzekering. Alle telefonische tolken 

voor asielzoekers die onder verantwoordelijkheid van 

COA vallen zijn gratis, op basis van het COA-

zorgnummer. Mocht de asielzoeker zich niet houden 

aan de maatregelen, wordt volgens Wet Publieke 

Gezondheidszorg een beschikking uitgereikt. Dat is tot 

op heden niet nodig geweest, een goed gesprek is 

bijna altijd voldoende. 

 
COVID-centra niet-ziekenhuiszorg  
De Verpleeg- en Verzorghuissector (VV) heeft in de 

afgelopen maanden de handen ineengeslagen om de 

niet-ziekenhuiszorg voor COVID-patiënten te 

organiseren. Deze zorg is georganiseerd voor mensen 

die ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis, of 

vanuit de thuissituatie instromen in de VV, als de 

zorgbehoefte niet thuis gegeven kan worden. Een 

verpleeghuis is dan een geschikte plek waar deze 

patiënten tijdelijk kunnen verblijven en de benodigde 

zorg kunnen ontvangen.  

Voor mensen die bovenop deze zorgbehoefte nog 

besmettelijk zijn, heeft een aantal VV-instellingen 

speciale COVID-centra ingericht. Binnen de vijf sub-

regio’s (DWO, Gouda e.o., Haaglanden, Zoetermeer en 

Zuid-Holland Noord) zijn inmiddels acht van deze 

COVID-centra ingericht. De COVID-centra hebben een 

regionale functie, wat betekent dat patiënten uit de 

hele ROAZ-regio West, zowel vanuit het ziekenhuis als 

vanuit de thuissituatie (via de huisarts) geplaatst 

kunnen worden op een locatie waar een bed 

beschikbaar is. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona
http://www.coronatest.nl/
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Waarschuwing voor sneltesten  
De GGD waarschuwt voor bedrijven die niet 

gevalideerde sneltesten verkopen. Het RIVM heeft 

inmiddels de volgende sneltesten goedgekeurd: 

- Panbio COVID-19 Ag rapid test van Abbott  
- BD Veritor COVID test van Becton Dickinson 

(BD)  
- Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche 

Er dient altijd een bevoegde zorgverlener (BIG-

geregistreerd) in de teststraat aanwezig te zijn. Deze 

persoon moet toezien dat de sneltest goed gebruikt 

wordt. 

 

Bovenstaande sneltesten zijn alleen gevalideerd als ze 

worden afgenomen bij mensen met klachten. We 

adviseren dan ook de sneltesten alleen uit te voeren 

bij mensen met klachten. Mensen zonder klachten 

kunnen altijd voor een test bij de GGD terecht. Op dit 

moment neemt de GGD alleen positieve uitslagen in 

behandeling van de in Nederland gevalideerde testen. 

De GGD volgt hierin de richtlijnen van het LCI/RIVM. 

 

Veiligheidsregio  
De partners in de Veiligheidsregio, GHOR, politie, 

brandweer en gemeenten, doen er alles aan om het 

aantal Covid-19 besmettingen terug te dringen. GHOR 

brengt in de verschillende crisisteams in de  

Veiligheidsregio Hollands Midden en in de 

Veiligheidsregio Haaglanden onder meer de informatie 

van de GGD in. Gekeken wordt bijvoorbeeld of de 

besmettingscijfers aanleiding geven om vanuit de 

veiligheidsregio extra maatregelen te nemen op de 

handhaving van de openbare orde. Ook worden 

daarbij mogelijke scenario’s doorgesproken. De 

veiligheidsregio krijgt informatie van de GGD over 

waar extra aandacht nodig is, bijvoorbeeld omdat er 

een clusteruitbraak is. 

 
Reguliere zorg ziekenhuizen verder 
afgeschaald 
In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt 

het aantal COVID-patiënten dat wordt verpleegd of op 

de IC ligt nog steeds toe. Daarom heeft het Regionaal 

Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West op 10 

oktober gecommuniceerd dat is besloten om de 

reguliere zorg in de regio nog verder af te schalen.  

Dat betekent dat 60% van de planbare, reguliere zorg 

niet meer geleverd kan worden. De behandelend arts 

maakt per patiënt de inschatting welke zorg door 

moet gaan. Met name oncologische behandelingen 

gaan door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn 

de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het 

echter verschillen welke zorg nog geleverd kan 

worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd 

als hun behandeling uitgesteld wordt. 

 

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door 

blijven gaan. Bovendien is er meer capaciteit 

beschikbaar gekomen voor opvang van COVID-

patiënten in de eigen regio. We proberen daarmee de 

uitplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs 

Duitsland waar mogelijk te voorkomen. 

 
Informatie delen? 
Heeft u onderwerpen die u graag wilt delen via dit 
nieuwsbericht dan kunt u deze mailen naar:  
nazw@lumc.nl  
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
mailto:nazw@lumc.nl

