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Wanneer wordt iemand in Drenthe getest op COVID-19?
Wanneer wordt iemand getest?
De GGD zal niet meer iedereen testen die mogelijk COVID-19 heeft. Als mensen klachten hebben die
op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De
(huis)arts zal in overleg met de GGD bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn
vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte.
Mensen worden alleen nog getest op COVID-19 als het van belang is voor de behandeling. De GGD
volgt hierin de richtlijn van het RIVM.
Hoe gaat het contactonderzoek nu?
Voor het contactonderzoek beperken we ons tot het opsporen van ouderen en kwetsbaren.
Zorgverleners die uit een contactonderzoek naar voren komen en die klachten hebben, vragen we
zich te melden bij de GGD. Zorgverleners die niet in een risicogebied in het buitenland zijn geweest
en geen contact hebben gehad met een bewezen positieve patiënt, adviseren we alleen thuis te
blijven als ze koorts krijgen (>38 graden). Bij andere klachten, kunnen ze gewoon gaan werken.
Waarom is het testbeleid veranderd?
Het RIVM heeft het testbeleid veranderd om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op
tijd te kunnen behandelen.
Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?
Nee, testen wordt alleen gedaan in overleg met de GGD als de (huis)arts dat nodig vindt.
Wat zijn kwetsbare groepen?
Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen
voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:








afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
chronische hartaandoeningen;
diabetes mellitus;
ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
verminderde weerstand tegen infecties:
o door medicatie voor auto-immuunziekten,
o na orgaantransplantatie,
o bij hematologische aandoeningen,
o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor
behandeling nodig is,
o bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
een hivinfectie in overleg met de hiv humaan immunodeficientievirus -behandelaar.

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling belangrijk is om zeker te
weten of ze wel of geen COVID-19 hebben.
Alle vragen en antwoorden over het testbeleid vindt u hier.

