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❖ Inzet en testbeleid zorgmedewerkers in de huisartspraktijk 
 

Deze richtlijn is gebaseerd op de LCI-bijlage ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet 

zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ en hiervan afgeleide NHG samenvatting  

 

In april 2022 is de rol van de antigeen zelftest verder vergroot in het testbeleid. 

 

Inzet van zorgmedewerker met klachten passend bij COVID-19 

• Elke zorgmedewerker met klachten laat zich testen d.m.v. PCR of, alleen indien 

zorgmedewerker geen contact heeft met kwetsbare patiënten/ bewoners, een antigeen 

zelftest. 

o Indien de testuitslag negatief is, mag een zorgmedewerker met milde klachten 

(i.i.g geen koorts) weer werken.   

o Indien de testuitslag positief is, blijft de medewerker met klachten thuis in 

isolatie tot minimaal 5 dagen na start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij 

EN ten minste 24 uur symptoomvrij. 

 

Inzet van zorgmedewerkers zonder klachten maar met een positief geteste huisgenoot 

of overig nauw contact 

• Zorgmedewerkers die meer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie óf in 2022 

COVID-19 hebben gehad hoeven niet meer in quarantaine. 

o Deze zorgmedewerkers laten zich testen met PCR op dag 0 en 5 en laten zich 

bij klachten testen conform bovenstaand advies .  

o Alle zorgmedewerkers dragen tijdens werk chirurgisch mondneusmasker en 

houden zoveel mogelijk 1,5m afstand. 

o Bij werkzaamheden met kwetsbare patiënten wordt dagelijks een antigeen 

zelftest geadviseerd. 

o Deze maatregelen gelden tot 10 dagen na laatste contact met positieve 

persoon. 

 

• Zorgmedewerkers zonder recente boostervaccinatie, COVID-19 in 2022 of met 

onbekende status gaan wel in quarantaine. 

o Zorgmedewerkers laten zich testen met PCR op dag 0 en 5.  

o Indien PCR-test op dag 5 negatief is mag zorgmedewerker weer werken met 

chirurgisch mondneusmasker, 1,5m afstand en dagelijks antigeen zelftest t/m 

dag 10 na laatste contact met positieve persoon. 
o Indien 5 dagen quarantaine i.v.m. zorg continuïteit echt niet mogelijk is, kan 

worden besloten om zorgmedewerker zonder klachten toch te laten werken 

met chirurgisch mondneusmasker, 1,5m afstand en dagelijks antigeen zelftest. 

o Indien PCR op dag 0 of 5 positief is blijft zorgmedewerker in quarantaine t/m 

5e dag na positieve test. Daarna mag zorgmedewerker weer werken met 

chirurgisch mondneusmasker en 1,5m afstand t/m 10e dag.  

  

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://corona.nhg.org/organisatie-van-de-zorg/
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Definities 

‘Overig nauw contact’: Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand 

contact hadden met positief geteste persoon of korter dan 15 minuten een 

hoogrisicoblootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten) hebben gehad. 

 

 

❖ Testen voor zorgmedewerkers 
 

Algemeen 

• Zorgmedewerkers kunnen met voorrang d.m.v. PCR getest worden bij regionale GGD-

en.  

• Zorgmedewerkers kunnen ook getest worden via Star-shl. Star-shl hanteert een 

doorlooptijd van 24-36u. De kosten van de SARS-CoV-2 PCR worden gedeclareerd 

bij de GGD-en. Er zijn dus geen extra kosten voor de medewerker.  

• Zorg voor goede afspraken i.h.k.v. privacy wetgeving bij afname van materialen en 

inzage van uitslagen. 

• Een antigeen test is, zeker bij personen met milde tot geen klachten, minder gevoelig 

dan PCR en moet daarom alleen met inachtneming van bovenstaande adviezen 

ingezet worden. Star-shl biedt zelf geen antigeen testen en heeft geen aanbeveling 

voor specifieke antigeen test; voor onafhankelijke informatie over antigeen testen kunt 

u landelijk validatie rapport van RIVM raadplegen.  

 

Aanvragen bij Star-shl  

• Voorheen ontving u van ons speciale afnamepakketten voor COVID-19. Echter om de 

doorstroom van COVID-19 bepalingen te bevorderen is ervoor gekozen om alle 

aanvragen via de reguliere microbiologiestroom te laten verlopen. 

• U kunt de aanvraag via de voor u normale route doen (formulier, zorgdomein) 

• Bij Star-shl hanteren we voor deze diagnostiek een doorlooptijd van 24 tot 36 uur. 

 

Geschikte afnamematerialen 

U kunt de volgende afnamematerialen gebruiken, waarschijnlijk aanwezig in uw praktijk: 

• 10001288 Eswab Collection Kit 2ml (rood/roze dop) 

• 99050034 Multitest Swab Specimen Collection Kit (oranje buis) 

• 99050001 Swab tbv SOA onderzoek (witte buis) 

 

Inleveren van materialen bij Star-shl 

Hiervoor zijn verschillende opties: 

• Snelst is materiaal direct afgeven bij een bloedafnamelocatie van Star-shl in uw 

omgeving (openingstijden op de website onder locaties) óf 

• Materiaal direct afgeven bij het Star-shl laboratorium in Rotterdam, locatie Vlambloem 

21. Dit kan van maandag tot vrijdag tussen 08.00 - 19.00 uur en op zaterdag 08.00-

12.00 uur. 

• Materiaal meegeven via de normale ophaaldienst van Post NL Star-shl. Dit kan echter 

vertraging in de doorlooptijd geven.  

 

 

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2021-07/Status-validatie-SARS-CoV-2-antigeen-sneltesten-27-mei-2021.pdf
https://www.star-shl.nl/patient/locaties/
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Rapportage van uitslagen 

• Indien u gebruik maakt van Zorgportaal dan kunt u via de ‘tegel labviewer’ direct en 

real time in ons labsysteem uitslagen inzien. U hoeft dan geen contact meer op te 

nemen met ons labservice centrum (lsc). Vraag wel toestemming van de medewerker 

voor wie u een uitslag inziet. 

 

Actuele versie van dit document staat op https://www.star-

shl.nl/zorgverlener/huisarts/onderzoeken/ 

Door de snel veranderlijke situatie rond COVID-19 adviseren wij u deze link regelmatig te 

controleren op updates van bovenstaande informatie. 

 

Dr. Martijn den Reijer 

Arts-microbioloog 

 

https://www.star-shl.nl/zorgverlener/huisarts/onderzoeken/
https://www.star-shl.nl/zorgverlener/huisarts/onderzoeken/

