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GGD zet landelijk mobiele testbussen in 

voor flexibele testcapaciteit 
Bij een lokale uitbraak of een plotselinge stijging van 

de testvraag in de regio wil de GGD snel extra 

testcapaciteit bieden. Met de nieuwe mobiele 

testunits kan er overal in Nederland binnen een paar 

uur een tijdelijke testlocatie draaien. De omgebouwde 

stadsbussen zijn complete testlocaties. De 

bestelbusjes vervoeren pop-up testlocaties. 

Afhankelijk van de vraag op de locatie, worden de 

bussen waar nodig uitgerust met aanvullend 

materieel.  

 

Op maandag 16 november opende GGD Haaglanden 

een mobiele coronatestlocatie in het Laakkwartier, 

Den Haag. Mensen met koorts of luchtwegklachten 

(zoals hoesten of keelpijn) kunnen zich hier gratis laten 

testen op het coronavirus. De testbus is goed 

bereikbaar voor voetgangers, fietsers, 

mindervalidevoertuigen en auto’s. De locatie is 

geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 

tot 16.30 uur, afhankelijk van de drukte. Bij voorkeur 

komen mensen op afspraak naar de testlocatie. Als 

mensen spontaan langskomen bij testlocatie Laak, dan 

worden zij getest, als dat op dat moment mogelijk is 

qua capaciteit. De bus in Laak is een experiment en 

staat in ieder geval tot 18 december. 

 

De testlocatie is een nauwe samenwerking tussen 

GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Den 

Haag. 

 

De testbussen zijn aanvullend op het testen in de 

teststraten. Een overzicht van de testlocaties vindt u 

op de website van de GGD Hollands Midden en GGD 

Haaglanden 

 
Oproep aan huisartspraktijken om 

ervaringen te delen  
De CoronaMelder-app is sinds 10 oktober jl. voor 

iedereen in Nederland beschikbaar. De komende 

periode zullen de effecten van de app op verschillende 

gebieden worden geëvalueerd. Zo kunnen zowel 

positieve als negatieve effecten van de app tijdig 

worden opgemerkt. In samenwerking met NHG, LHV 

en Inéén is er een korte vragenlijst opgesteld om na te 

gaan welke ervaringen huisartsenpraktijken tot nu toe 

hebben opgedaan met CoronaMelder. Het invullen 

van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. Vragenlijst 

Huisartsen CoronaMelder Werkt de link niet? Kopieer 

dan de volgende link in de  

browser: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7P

Y9aDaXBP0nZ1r 

Meer informatie over de CoronaMelder en hoe deze 

kan worden gedownload staat hier.  

 

Update vanuit het RCPS 

De openingstijden van het Regionaal 

Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) zijn 

gewijzigd naar 8.00 – 23.00 uur. Het RCPS is dagelijks 

binnen deze tijden geopend en bereikbaar voor het 

realiseren van (boven)regionale patiënt-

overplaatsingen. Met het aanpassen van de 

openingstijdens van het RPCS is ook de inzetbaarheid 

van het begeleid Covid IC vervoer (MICU light 1) van 

https://www.ggdhm.nl/thema-s/item/infectieziekten/testbeleid#noncovid
https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm
https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PY9aDaXBP0nZ1r
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PY9aDaXBP0nZ1r
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PY9aDaXBP0nZ1r
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PY9aDaXBP0nZ1r
https://coronamelder.nl/


 
 

 

de RAV Hollands Midden aangepast. Dit transport is 

nu, net als de MICU light 2 van RAV Haaglanden, via 

het RCPS aan te vragen tussen  8.00 – 20.00 uur.  

Sinds september heeft het RCPS al 328 patiënten 

overgeplaatst naar andere regio’s in Nederland. Het 

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 

(LCPS) ziet erop toe dat de drukst bezette regio’s 

patiënten kunnen overplaatsen naar regio’s waar de 

druk minder hoog is. Daarnaast maakt het LCPS 

prognoses voor het te verwachten aantal Covid-

patiënten per regio. Op basis van deze prognoses 

maken de ziekenhuizen in regio West afspraken met 

elkaar over de IC- en klinische capaciteit voor Covid-

patiënten per huis. 

 
Landelijke voorraad Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen  
Op dit moment zijn er voldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen beschikbaar voor de zorg, 

zowel bij regulier als preventief gebruik. Dit blijkt uit 

onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de 

reguliere inkoop en opgebouwde voorraden door 

zorginstellingen zelf, en de enorme inkoop door het 

LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen), zijn we nu 

voorbereid op een piekverbruik zoals in de periode 

maart en april van dit jaar. Hiermee zijn we naar 

verwachting ook in staat om voor de meeste 

producten een derde golf aan te kunnen. 

Zorginstellingen blijven zelf verantwoordelijk voor de 

inkoop van beschermingsmiddelen. Met 

ondersteuning van het ministerie van VWS is het LCH 

opgericht als tijdelijke noodvoorziening. 

Zorginstellingen en zorgverleners die er via de 

reguliere marktkanalen niet in slagen zelf voldoende 

beschermingsmiddelen in te kopen, kunnen een 

beroep doen op het LCH. 

 

 

 
1 Grip 4 is een gecoördineerde regionale 

incidentbestrijdingsprocedure waarbij de GHOR, brandweer, politie 

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (De 

Coronawet), wat verandert er? 

Met de Tijdelijke wet maatregelen (Coronawet) 

COVID-19 komen er veranderingen in 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de 

bestrijding van COVID-19. Bij een A-infectieziekte, 

zoals COVID-19, is de voorzitter van de veiligheidsregio 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

maatregelen in het kader van de bestrijding ervan.  

Met de nieuwe tijdelijke wet wordt de rol van de 

burgemeester, gemeenteraad en college van 

burgemeester en wethouders groter en van de 

voorzitter van de veiligheidsregio kleiner. De 

noodverordeningen komen door de Coronawet te 

vervallen. 

De Coronawet is gemaakt omdat in de huidige GRIP-

41-situatie in de Veiligheidsregio de gemeenteraden 

pas achteraf geïnformeerd worden over de 

maatregelen. Dat deed af aan ons democratisch 

systeem. Vandaar dat in deze wet een grotere rol voor 

de gemeenteraden is opgenomen zodat vooraf 

gediscussieerd kan worden over de te nemen 

maatregelen. De burgemeester en de gemeenteraad 

hebben de ruimte om in hun gemeente op basis van 

de besmettingen passende maatregelen te nemen. 

Hierbij worden ze door de GHOR en de GGD 

geadviseerd. Voor specifieke evenementen kan 

bijvoorbeeld een uitzondering worden gemaakt. In de 

‘oude’ situatie geldt zo’n uitzondering meteen voor de 

hele regio.  

 

De volledige uitleg over de Tijdelijke wet maatregelen 

Covid-19 leest u hier.  

 

  

en bevolkingszorg de voorzitter van de Veiligheidsregio adviseren 
tbv rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen/actuele-voorraad-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen/actuele-voorraad-persoonlijke-beschermingsmiddelen-voor-zorg
file:///G:/GHOR%20GHOR/E.%20Operationele%20Planvorming/Covid-19/COVID%20projectteam/PBM/Factsheet+Voldoende+PBM+beschikbaar.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen/persoonlijke-beschermingsmiddelen-aanvragen-bij-lch#:~:text=Zorginstellingen%20en%20zorgprofessionals%20kunnen%20persoonlijke,ingekochte%20middelen%20naar%20alle%20zorgsectoren.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen


 
 

 

Start facturatie persoonlijke 

beschermingsmiddelen eerste golf 

Op vrijdag 16 oktober zijn door Mediq de eerste PBM 

facturen verstuurd van de ROAZ doorleveringen uit de 

eerste corona golf. Het gaat om alle doorleveringen 

tot en met 1 juni 2020. Mediq verzorgt namens het 

LCH de totale facturatie van alle leveringen aan de 

caresector. Dit gebeurt vanuit een faciliterende rol 

zonder winstoogmerk. De prijzen van de producten 

zijn wekelijks samen met het ministerie van VWS 

vastgesteld op basis van de geldende marktprijzen en 

zijn wekelijks gemeld in de LCH-nieuwsbrief. Wanneer 

u vragen heeft over een ontvangen factuur kunt u 

contact opnemen met Mediq: 

https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-

hulpmiddelen of 088-888 94 04. 

 

Informatie delen? 
Heeft u onderwerpen die u graag wilt delen via dit 

nieuwsbericht dan kunt u deze mailen naar:  

nazw@lumc.nl  

https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen%20of%20088-888%2094%2004
https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen%20of%20088-888%2094%2004
mailto:nazw@lumc.nl

