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Aan de koepelorganisaties in de curatieve zorg 

Datum 	18 september 2020 
Betreft 	Informatie testbeleid voorrang zorgmedewerkers 

Geachte heer/mevrouw, 

Zoals op 11 september jl. is aangegeven in de brief aan de Tweede Kamer kan 
zorgpersoneel vanaf maandag 21 september met prioriteit getest worden. In deze 
brief gaan wij nader op de prioriteitsregeling in. Ook vragen wij u om de 
informatie uit deze brief bij uw leden of achterban onder de aandacht te brengen. 
De prioriteitsregeling is een tijdelijke maatregel. Zodra de testcapaciteit weer 
voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met voorrang te 
testen. 

Zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor een coronatest met 
prioriteit 

De volgende zorgmedewerkers komen in aanmerking om met prioriteit getest te 
worden: 

• Zij hebben klachten die bij covid-19 kunnen passen en moeten zich 
volgens de LCI-richtlijn laten testent; en 

• Zij zijn essentieel voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de 
continuïteit van de zorgt en kunnen zich niet laten vervangen; en 

• Zij zijn werkzaam bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de 
Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale 
onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg 
of de Wet Publieke Gezondheid; of zij vallen onder de reikwijdte van de 
wet BIG. 

• Ook zzp'ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald 
worden en werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande 
wetten komen in aanmerking. 

Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen komen niet in aanmerking. 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nlicovid-19/billage/zonamedewerkersinzetentestbeleid  
2  Laboratoriumpersoneel valt hier ook onder 
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Hoe werkt de prioriteitsregeling? 

Op de website van de rijksoverheid staat informatie over de prioriteitsregeling: 
www.riiksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg.  

Er komt een apart telefoonnummer waar zorgmedewerkers een afspraak kunnen 
maken voor de test en ook staat op de website wat zorgmedewerkers mee moeten 
nemen naar de teststraat. Het telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 
september om 7.30 uur. 

Prudente omgang 
Vanzelfsprekend is het aantal prioriteitsplekken niet oneindig en betekent het 
geven van prioriteit voor de een dat een ander langer moet wachten. Deze 
regeling kan daarom alleen bestaan zolang we daar met elkaar prudent mee om 
gaan. Graag benadruk ik dat alleen zorgmedewerkers die essentieel zijn voor de 
continuïteit van de zorg en die zich niet kunnen laten vervangen zich met prioriteit 
kunnen laten testen. Ik zou u willen vragen dit bij uw leden of achterban onder de 
aandacht te brengen. 

Tot slot: als uw organisatie zorgmedewerkers al (met voorrang) test dan is het 
niet de bedoeling dit goedlopende proces te stoppen. U ontlast daarmee immers 
het systeem van de GGD-teststraten. Ik verwacht dat deze medewerkers geen 
gebruik maken van de prioriteitsprocedure door de GGD. 

Hoogachtend, 

Directoraat Generaal 
Curatieve Zorg 
Directie Curatieve Zorg 
Team A 

mw. dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde 
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