
Voor wie is de coronatest be-
doeld?
,,Iedereen met coronaklachten
komt in aanmerking voor een
test. Die klachten kunnen va-
riëren van verhoging tot koorts,
van hoofdpijn tot buikpijn. De
symtomen lopen zeer uiteen.’’

Wat moet je doen als je je wilt
laten testen?
,,Bellen met een gratis 0800 tele-
foonnummer. Dit nummer wordt
pas 1 juni om 8 uur bekend ge-
maakt. Wie belt krijgt bij een
landelijk callcenter een van de
honderderden getrainde ’agents’
aan de telefoon. De medewerker
zal om je BSN-nummer vragen en
een korte triage doen. Kom je in
aanmerking voor een test, dan
word je doorverwezen naar een
van de tachtig teststraten in het
land. Inwoners van de regio Gooi
en Vechtststreek gaan allemaal
naar de bestaande teststraat op
het brandweerterrein in Bussum.
We kunnen hier maximaal 250
mensen per dag testen. Dat aantal
hebben we de afgelopen weken
nog nooit gehaald. Maar mochten
dat straks wel het geval zijn, dan
klappen we een tweede teststraat
uit bij de brandweerpost Loos-
drecht aan de Oud-Loosdrechtse-
dijk. Deze is dus nog niet direct

operationeel. Hangt allemaal af
van het aantal testaanvragen.’’

Voor wie nadrukkelijk niet?
,,Als je geen klachten hebt, heeft
het geen zin om je te laten testen.
Ook niet als je wil weten of je het
virus hebt gehad. Daarvoor zou je
een test op antistoffen moeten
laten doen, dat is een bloedtest, en
die voeren wij niet uit. We mer-
ken dat er de laatste weken veel
vragen zijn van kinderdagverblij-
ven en basisscholen over snotteri-
ge kleuters. Moeten die nou wel of

niet getest worden? Ik vind dat je 
zeer terughoudend moet zijn met 
het testen van jonge kinderen. 
Sterker; ik zou het ze liever bespa-
ren. Zo’n test, uitgevoerd door 
verpleegkundigen in beschermen-
de kleding, kan namelijk voor hen 
heel beangstigend zijn. En het 
afnemen van een keel- en neus-
monster kan pijnlijk zijn. Dus ik 
zou zeggen: probeer eerst scherp 
te krijgen hoe de normale toe-
stand is van zo’n jong kind. Mis-
schien is het heel gewoon dat het 
regelmatig verkouden is. Dat

komt veel voor. Pas als zijn of haar
toestand afwijkt van het normale
patroon, of als er ouders zijn die
ziek of besmet zijn, zou je testen
kunnen overwegen.’’

Hoeveel bezoekers verwacht u
in de teststraat?
,,We weten het niet. Er zijn zoveel
onzekere factoren. We zien dat
het aantal bezoekers aan onze
teststraat steeds verder afneemt,
tot gemiddeld zo’n twintig per
dag. En daarvan blijken enkelen
positief te zijn. Dat is toch het
gevolg van alle maatregelen: af-
stand houden, handen wassen,
thuis werken. Of de versoepelin-
gen effect zullen hebben op de
aantallen, is afwachten. Dus we
houden rekening met veel test-
aanvragen maar we verwachten
eigenlijk kleine aantallen.’’

Wat gebeurt er als je positief
blijkt te zijn?
,,Na de test krijg je binnen 24 tot
48 uur de uitslag. Is deze positief,
dan word je gebeld door een me-
dewerker van de GGD en krijg je
instructies over bijvoorbeeld thui-
sisolatie. Verder starten we direct
een bron- en contactonderzoek.
Het is zaak om zo snel mogelijk te
traceren waar het virus vandaan
komt. Onze eigen specialisten
infectieziekten doen dit altijd al,

maar nu hebben we daar via een
detacheringsbureau tien extra
mensen aangenomen met de
mogelijkheid verder op te schalen,
mocht dit nodig zijn.’’
Het callcenter van de GGD Gooi en
Vechtstreek is vijf dagen per week
bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur
(035-6926400). Via dit nummer kun
je je dus niet aanmelden voor een
coronatest.

Iedereen een coronatest; is de GGD klaar voor monsterklus?
!

Alle GGD-en in het land staan
aan de vooravond van een
monsterklus: iedereen met
coronaklachten komt vanaf
maandag 1 juni in aanmerking
voor een test. Is de GGD Gooi
en Vechtstreek er klaar voor?
Vijf vragen aan René Stumpel
(arts en directeur publieke
gezondheid).
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