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Informatie voorrang testen op coronavirus zorgverleners bij klachten

Geachte collega,
Op verzoek van de Minister Hugo de Jonge van VWS kunnen zorgverleners en onderwijspersoneel
met klachten passend bij COVID-19 vanaf maandag 21 september met voorrang getest worden.
Zij komen hiervoor in aanmerking wanneer zij onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en
continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel. Op de website van de overheid
leest u welke zorgverleners voorrang krijgen en wat de verdere criteria zijn om hiervoor in
aanmerking te komen. Minister de Jonge heeft aangegeven deze tijdelijke maatregel terug te
draaien zodra de testcapaciteit weer voldoet aan de vraag.
In deze brief informeer ik u over de voorrangsprocedure voor zorgverleners in Amsterdam en de regio
Amstelland. Voorrang is alleen aan de orde voor zorgverleners met covid-19 gerelateerde klachten.
Voorrangsprocedure voor zorgverleners voor het testen op Covid-19
Aanvraag voor een test met voorrang kan alleen telefonisch aangevraagd worden. Zorgverleners en
onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen
met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Het corona
prioriteitsnummer is 0800-8101. Meer informatie leest u op: Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-enzorg. Wij vragen u uitdrukkelijk dit telefoonnummer pas op maandag 21 september vanaf 7.30
uur te publiceren.
Voor zorgverleners die getest willen worden in Amsterdam vindt de test plaats in de RAI, 7 dagen per
week tussen 9:00 en 12:00 uur. In andere GGD-regio’s kan de tijd iets afwijken. Het streven is dat
vanaf 19:00 uur diezelfde dag uitsluitend online met behulp van DigiD de uitslag via
www.coronatest.nl opgevraagd kan worden. In dit webportaal worden alleen de negatieve uitslagen
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gecommuniceerd. Bij een positieve uitslag of mislukte test neemt de GGD meestal binnen 24 uur na
de test contact op met de zorgverlener.
Zorgverleners en onderwijzend personeel die geen DigiD hebben, worden binnen 48 uur teruggebeld
door het landelijk callcenter. Het is dus van belang om voor het versneld opvragen van de uitslag
gebruik te maken van DigiD. Houd u er rekening mee dat de aanvraag voor een DigiD 3 werkdagen
duurt.
Hoe melden zorgverleners met covid-19 (gerelateerde) klachten zich aan voor het testen met
voorrang?
Het landelijke coronatest prioriteitsnummer van de GGD is 7 dagen per week bereikbaar van 7:3020:00 uur.
1. De zorgverlener zorgt dat hij/zij/diens BSN bij de hand heeft en de naam van de zorginstelling
(wanneer hij/zij in dienst is van een instelling) of het KvK-nummer (als hij/zij zelfstandig of
ZZP is) of de AGB-code (als hij/zij vrijgevestigde zorgprofessional is)
2. De zorgverlener belt naar het coronatest prioriteitsnummer en maakt een testafspraak
3. De zorgverlener wordt dezelfde of de volgende dag getest op één van de testlocaties (in
principe tussen 09.00 en 12.00 uur, dit kan per regionale GGD verschillen) die is ingericht voor
de voorrangsprocedure. De zorgverlener neemt de volgende bewijsstukken mee naar de
teststraat en toont deze op papier of telefoon:
 Een loonstrookje indien hij/zij in dienst is bij een zorginstelling;
 Een afschrift van de registratie op www.wkkgzzelftest.nl; een zorgovereenkomst of
een afschrift van de AGB code in het AGB register als de zorgverlener zelfstandige is
of als vrijgevestigde zorgprofessional werkt.
4. In principe krijgt de zorgverlener dezelfde dag de uitslag.

De testuitslag
Bij een negatieve uitslag is deze te vinden op www.coronatest.nl. De zorgverlener kan met
haar/zijn/diens DigiD de uitslag raadplegen en kan daarna direct weer op locatie aan het werk, tenzij
de zorgverlener huisgenoot of nauw contact is van een positief getest persoon. Voor meer
informatie over de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis verwijzen wij u naar de
richtlijnen van het RIVM.
Wanneer een zorgverlener geen DigiD heeft en dus niet zelf kan inloggen om de uitslag raad te
plegen, dan belt het landelijk callcenter de negatieve uitslag door binnen 48 uur.
Bij een positieve /onbekende uitslag neemt de GGD meestal binnen 24 uur na de test contact op met
de zorgverlener. De zorgverlener moet dan in quarantaine. Zolang de uitslag niet bekend is, blijft de
zorgverlener thuis.
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Naleven van coronamaatregelen blijft essentieel
De afgelopen maanden hebben zorginstellingen keer op keer laten zien alles in het werk te stellen
om de continuïteit van de zorg zo goed mogelijk te waarborgen. De verwachting is dat de
coronamaatregelen voor een langere periode van kracht zullen zijn. Personeel met prioriteit kunnen
testen draagt bij aan de noodzakelijke continuïteit van de zorg. Het blijft ook belangrijk om als
zorginstelling de coronamaatregelen als het gaat om hygiëne, 1,5 meter afstand etc. te blijven
naleven. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Ik hoop dat u hiermee voldoende op de hoogte bent van de voorrangsprocedure. Alvast hartelijk
bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dr. Yvonne van Duijnhoven
Hoofd Afdeling Infectieziekten
GGD Amsterdam
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