
 

Datum: 01-05-2020 

 
Beste meneer/mevrouw,  
 
GGD Hollands Noorden heeft een teststraat ingericht waarin bepaalde doelgroepen zich kunnen laten testen 
op COVID-19 wanneer zij klachten hebben. De locatie van de teststraat is ijsbaan De Meent in Alkmaar.  
 
Let op: jeugdtrainers van sportclubs kunnen nu al aangemeld worden. Medewerkers uit het onderwijs en de 
kinderopvang kunnen vanaf 6 mei 2020 aangemeld worden.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijk geautomatiseerd systeem voor de aanmelding. Om u tot die 
tijd ook al van dienst te kunnen zijn, werken we op dit moment met een lokale tijdelijke aanmeldprocedure. 
In deze brief geven wij u informatie over deze tijdelijke triage- en aanmeldprocedure. Wij verwachten u 
binnen enkele weken opnieuw bericht te sturen over de nieuwe aanmeldprocedure.  
 
Bij de aanmelding maken we onderscheid tussen medewerkers die aangemeld worden via de leidinggevende 
of bedrijfsarts (inclusief ZZP’ers die door een bedrijf ingehuurd worden) en personen die geen leidinggevende 
of bedrijfsarts hebben.  
 
Aanmelding via leidinggevende of bedrijfsarts 
Hoe werkt de teststraat: 

1. De leidinggevende/bedrijfsarts doorloopt triageschema om te beoordelen of medewerker in 
aanmerking komt voor een test. (zie bijlage 1) 

2. De leidinggevende/bedrijfsarts vult op het aanmeldformulier* (zie bijlage 2) de gegevens in van de 
organisatie en de arts in die de uitslag ontvangt.** 

3. De leidinggevende/bedrijfsarts mailt het deels ingevulde aanmeldformulier naar de medewerker. 
4. De medewerker vult het aanmeldformulier aan met zijn/haar persoonlijke gegevens, de eerste 

ziektedag en de klachten.  
5. De medewerker mailt het volledig ingevulde formulier retour aan de leidinggevende/bedrijfsarts. 
6. De leidinggevende/bedrijfsarts stuurt deze mail van de zorgmedewerker inclusief het volledig 

ingevulde formulier door naar dezorgtest@ggdhn.nl. Deze stap dient ter controle dat de medewerker, 
door het invullen en terugmailen van het aanmeldformulier, toestemming geeft dat GGD Hollands 
Noorden zijn/haar persoonlijke gegevens opslaat en gebruikt om de Covid-19 test bij hem/haar uit 
te kunnen voeren en te delen met het testlaboratorium. 

7. De medewerker ontvangt van de GGD een uitnodigingsmail met een datum en tijdstip wanneer de 
medewerker langs kan komen in de teststraat (zie bijlage 3 voor een voorbeeld). Deze kan in de 
spambox terecht komen. De aanvrager (leidinggevende/bedrijfsarts) krijgt hiervan een kopie. Alleen 
met deze uitnodiging heeft de medewerker toegang tot de teststraat.  

8. De medewerker wordt na controle van zijn/haar identiteitsbewijs getest in de teststraat. 
9. De GGD mailt de luitslag naar de medewerker én de op het aanmeldformulier genoemde arts. 
10. De medewerker maakt met de instelling afspraken over het informeren van de leidinggevende. 
11. Medewerkers informeren zelf hun huisarts bij een positieve testuitslag.  

 
* GGD Hollands Noorden accepteert ook landelijke aanmeldformulieren wanneer alle benodigde informatie 
hierop vermeld is. 
 
** Deze arts mag een bedrijfsarts, instellingsarts, huisarts of een andere arts zijn. Naam, functie, mailadres 
en AGB-code van de arts dienen vermeld te worden. Om de uitslag te ontvangen heeft de arts een mailadres 
nodig dat is aangesloten op Zorgring én in staat is om Edifact berichten te ontvangen. Voor meer informatie 
hierover kan de arts contact opnemen met de eigen mailsoftwareleverancier of Zorgring.  
 
Zelfstandig aanmelden 
Hoe werkt de teststraat: 



 

Datum: 01-05-2020 

1. De persoon die getest wil worden doorloopt triageschema om te beoordelen of hij of zij in 
aanmerking komt voor een test. (zie bijlage 1) 

2. Hij/zij vult op het aanmeldformulier (zie bijlage 2) de benodigde gegevens in, inclusief een arts die 
de uitslag ontvangt.* 

3. Hij/zij mailt het volledig ingevulde formulier door naar dezorgtest@ggdhn.nl. Hiermee geeft de 
persoon die getest wil worden toestemming geeft dat GGD Hollands Noorden zijn/haar persoonlijke 
gegevens opslaat en gebruikt om de Covid-19 test bij hem/haar uit te kunnen voeren en te delen 
met het testlaboratorium. 

4. De GGD beoordeelt of de persoon in aanmerking komt voor een test.  
5. De te testen persoon ontvangt van de GGD een uitnodigingsmail met een datum en tijdstip wanneer 

hij/zij langs kan komen in de teststraat (zie bijlage 3 voor een voorbeeld). Deze kan in de spambox 
terecht komen. Deze uitnodiging is nodig voor toegang tot de teststraat.  

6. De te testen persoon wordt na controle van zijn/haar identiteitsbewijs getest in de teststraat. 
7. De GGD mailt de uitslag naar de geteste persoon én de op het aanmeldformulier genoemde arts. 
8. Positief geteste personen informeren zelf hun huisarts. 

 
* Dit kan de huisarts zijn, maar mag ook een bedrijfsarts, instellingsarts of een andere arts zijn. De te testen 
persoon moet hiervoor zelf een arts bereid vinden. Naam, functie, mailadres en AGB-code van de arts dienen 
vermeld te worden. Om de uitslag te ontvangen heeft de arts een mailadres nodig dat is aangesloten op 
Zorgring én in staat is om Edifact berichten te ontvangen. Voor meer informatie hierover kan de arts contact 
opnemen met de eigen mailsoftwareleverancier of Zorgring.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Infectieziektebestrijding 

heeft verwijderd: ¶


