Achtergrond
Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. De teststraten zijn per auto,
fiets of voet bereikbaar. Bij hoge uitzondering kan de GGD mensen thuis testen. Thuistesten is
bedoeld voor inwoners voor wie het onmogelijk is om naar de teststraat te komen.
Medewerkers van de GGD komen bij een thuisbemonstering op afspraak bij mensen thuis om
hen daar te testen. Zij doen beschermende kleding aan voordat zij de woning binnen komen. Na
het afnemen van de test doen zij buiten de beschermende kleding weer uit en zorgen zij dat het
testmateriaal bij het laboratorium afgeleverd wordt.
Wie komt in aanmerking?
De GGD test alleen bij hoge uitzondering mensen thuis, omdat dit erg tijdrovend is en ten koste
gaat van het aantal mensen dat getest kan worden in een van de teststraten. De volgende
mensen komen in aanmerking voor een thuistest:





Mensen die thuiszorg ontvangen en niet naar de testlocatie kunnen komen.
Mensen met mentale / gedragsproblemen die niet naar een testlocatie kunnen komen.
Mensen die niet zelfstandig naar de teststraat kunnen komen en – vanwege een sociaal
isolement – geen hulp krijgen van familie, vrienden etc.
Mensen die te ziek zijn om naar de teststraat te komen.

Mensen die niet aan bovenstaande criteria voldoen dienen zelf naar de teststraat te komen,
bijvoorbeeld met hulp van derden.
Afgesproken werkwijze










Als een huisarts merkt dat er bij een cliënt behoefte is aan een thuisbemonstering dan
kan de arts of zijn assistente bellen met de triagelijn van de GGD (nummer 088-1191
990). Dit kan 7 dagen per week van 8:00 tot 20:00 uur.
De Triagecoördinator ontvangt via de dokter (of assistent) de adresgegevens,
persoonsgegevens (BSN) en een telefoonnummer waarop de uitslag doorgegeven wordt
(06-nummer).
Samen met de Triagecoördinator wordt een afspraak ingepland. De client ontvangt een
bevestiging van de afspraak per mail / sms. De huisarts maakt zelf een inschatting of
hij/zij de cliënt telefonisch moet informeren over de afspraak.
Via de GGD (uitvoering EMS) wordt een thuisbemonstering uitgevoerd. Dit vindt
meestal pas de volgende dag plaats i.v.m. het maken van de planning.
De monsters worden verzameld in Venlo en via de GGD overgedragen aan het
laboratorium.
Zodra de uitslag bekend is wordt de uitslag door het landelijke callcenter doorgebeld
naar het opgegeven telefoonnummer (cliënt kan uitslag ook inzien op coronatest.nl via
DigiD).

Kaders en spelregels
Tijdens het experiment gelden de volgende kaders en spelregels:



Enkel cliënten die voldoen aan bovenstaande criteria komen in aanmerking voor een
thuistest. Blijf terughoudend.
Contact met triagelijn GGD loopt via dokter of de assistent. De cliënt zélf krijgt geen
rechtstreeks toegang (voorkomen dat nummer circuleert bij burgers).

