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Datum:  30 april 2020 

Onderwerp:  Informatie COVID-19-test voor jeugdtrainers buitensport 
 

 

Geacht bestuur,  
 
In deze brief vindt u informatie over het COVID-19 testbeleid voor jeugdtrainers in de buitensport. GGD 
Gooi en Vechtstreek heeft hiervoor een testfaciliteit ingericht. Hieronder leest u wanneer een trainer in 
aanmerking komt voor een coronatest en hoe deze procedure eruitziet.  

 
Corona-achtige klachten 
Trainers komen in aanmerking voor een coronatest als zij minimaal 24 uur klachten hebben die 
veroorzaakt kunnen worden door het coronavirus. Dus als zij last hebben van neusverkoudheid, 
keelpijn, hoest, verhoging, koorts, benauwdheid en/of kortademigheid, reuk- en/of smaakverlies, 
buikklachten.  
 
Aanvragen test 
Een trainer kan een coronatest aanvragen via de bedrijfsarts of, als er geen bedrijfsarts is, de GGD-
arts. Een aanvraag moet namelijk door een arts worden gedaan. Dat kan eventueel ook de huisarts 
zijn. Het aanvraagformulier staat op de website van de GGD: www.ggdgv.nl/coronatest.  
Dit formulier wordt digitaal ingevuld en gemaild naar coronatest@ggdgv.nl.  
 

Uitnodiging 
Aanvragen die op werkdagen voor 8.30 uur binnenkomen, behandelt de GGD nog dezelfde dag. De 
trainer kan dan direct die dag getest worden. De GGD stuurt per e-mail een uitnodiging naar de trainer 
met daarin het tijdstip van de coronatest en het adres van de testlocatie. In een speciale teststraat 
neemt de GGD elke werkdag de testen af, en op geleide van de vraag eventueel in het weekend. 
 
Testlocatie 
De locatie van de teststraat is op het terrein van de brandweerkazerne, Brinklaan 140, 1404 GW in 
Bussum. De trainer moet met de auto naar de teststraat komen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan 
in overleg worden afgeweken. Daarnaast moet hij/zij een geldig legitimatiebewijs (ID, paspoort, 
rijbewijs) meenemen. 
Tijdens de test wordt een monster van de keel- en neusholte afgenomen. De GGD brengt dit monster 
naar het centraal bacteriologisch en serologisch laboratorium (CBSL) in Tergooi. 
 
Testuitslag 
De testuitslag wordt binnen 24-48 uur na de testafname verwacht. Het testlaboratorium van Tergooi 
geeft de uitslag door aan de trainer. Indien de test positief is, neemt de GGD ook contact op voor het 
uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Dit betreft de GGD van de gemeente waarin de trainer 
woont. 
 
Kosten 
De kosten van de test worden vergoed door de Rijksoverheid. De sportvereniging hoeft deze niet te 
betalen.  
 
Vragen 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als u hier nog vragen over heeft, kunt u 
tijdens kantoortijden bellen met (035) 69 26 400. Voor meer infomatie over het testen kunt u ook 
terecht op www.ggdgv.nl/coronatest. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacqueline Sleven, arts infectieziekten 
René Stumpel, arts, directeur publieke gezondheid 
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