
 

 

 

COVID-19 Testen 
GGD Haaglanden  

  



 

 

 

 

Inleiding. 

 

Bij de eerste grote uitbraak van het Sars-Covid-2 virus maart 2020 gaf de overheid opdracht tot 

grootschalig testen  

Voor GGD Haaglanden betekende dat vanuit het niets deze mogelijkheid te gaan organiseren. 

Er werden personeelsleden vanuit de eigen geledingen onttrokken en ingezet voor het testen. 

Daarnaast werd via uitzendbureaus veel personeel geworven en moesten afspraken met de 

laboratoria gemaakt worden 

De eigenaar van het Van Der Valk hotel in Nootdorp wilde toch iets zinnigs doen met zijn gesloten 

hotel en bood GGD Haaglanden enkele ruimtes in het hotel en de parkeergarage aan. 

Zo zijn we in Den Haag begonnen met testen. In een tochtige en koude parkeergarage. 

Aldoende werd kennis vergaard, veranderingen en verbeteringen aangebracht en de techniek van 

het testen verbeterde steeds meer en ging ook sneller.  

Alleen de laboratoria moesten zich nog beter aanpassen aan de toenemende testvraag en 

resulteerde in steeds langere wachttijden voor de uitslag bekend was.   

Om in ieder geval voor zorgmedewerkers en onderwijsmensen een snelle uitslag te kunnen 

genereren , werd de Prio test ingesteld. Men kon zich voor 10.00 uur melden in Nootdorp, waar de 

testplaats inmiddels verplaatst was naar het parkeerterrein achter het hotel.                                       

Dan zou dezelde dag de uitslag er zijn.              

Welnu, dat hebben we geweten ook: dubbele rijen auto’s tot aan de rotonde bij de snelweg en wij 

kregen een boze rijkswaterstaat aan de lijn met het verzoek of wij dit maar snel wilden oplossen 

En het aantal testen bleef stijgen en bleek ook dat één testlocatie niet voldoende was om in de 

benodigde testcapaciteit te kunnen voorzien.  

GGD haaglanden had uiteindelijk in het hele verzorgingsgebied 10 vaste testlocaties en er kon ook 

thuis getest worden.  

  



 

 

 

 

 

GGD Teststraat Nootdorp: Gildeweg 1, Nootdorp (Van der Valk hotel, voorkant van de teststraat) / 

Prinses Alexialaan 80, Den Haag (achterkant van de teststraat) 

GGD Teststraat Den Haag Bronovo, Bronovolaan 5, Den Haag 

GGD Teststraat Den Haag Centrum, Lijnbaan 32, Den Haag 

GGD Teststraat Ketelstraat , Ketelstraat 23,  Den Haag 

GGD Teststraat IJzerwerf, IJzerwerf 3, Den Haag 

GGD Teststraat Zoetermeer, Eleanor Rooseveltlaan 3, Zoetermeer 

GGD Teststraat Delft, Bieslandsekade 68, Delft 

GGD Teststraat Marimba sporthal , Waldhoornplein 1 Rijswijk 

GGD Testraat Poeldijk: Julianastraat 49, Poeldijk 

  



 

 

Soorten Testen Covid-19 

PCR test 

De prettigste test is het nooit geweest. Een wattenstokje verdwijnt diep in de neus en de keel voor 

een goede swab.  

Betrouwbaar is hij wel. Op zeer nauwkeurige wijze speurt de test naar genetisch materiaal van het 

Covid 19-virus. Vrijwel iedere uitslag klopt.  

Het nadeel van de test is de tijd: afname , opslag, transport en analyse van de kweekjes kosten 

gemiddeld tussen de 24 en 48 uur per test. Dat is niet zo’n probleem als mensen toch al thuis zitten, 

maar een snelle uitslag verhoogt wellicht de testbereidheid. 

Speekseltest 

Even sabbelen op een sponsje. De speekseltest is duidelijk (kind)vriendelijker, maar wordt nog niet 

veelvuldig ingezet. Het RIVM heeft de kwaliteit van de speekseltesten onderzocht en als voldoende 

beoordeeld. De vraag of de betrouwbaarheid toereikend is om de testen in te zetten op scholen. 

Het nadeel is dat in speeksel materiaal zit dat erfelijk materiaal vn het virus juist afbreekt. Ook vergt 

het opvangen van speeksel uit een sponsje in een potje meer en andere handelingen dan een 

normale test, waardoor de test niet zomaar op grote schaal toe te passen is. 

Lamp-Test 

Deze test combineert de kwaliteit van de PCR-test met de snelheid van een antigeentest. 

In essentie lijkt de test op de PCR-test; hij zoekt ook erfelijk materiaal van het virus in het slijm. 

Voordeel: dit kan in een minilab op locatie en duurt slechts 3 kwartier. 

In een reageerbuis worden enzymen(DSM) toegevoegd. Die wordt verhit en met magnetische 

bolletjes wordt het genetisch materiaal van het virus uit het monster gehaald en in de lamp test 

gedetecteerd. Je kunt op de uitslag wachtgen . Nadeel: het analyseren van de test vraagt om zo’n lab 

op elke locatie en kost meer mankracht dan normaal. 

Ademtest 

De Spironose, of ook wel e-nose wordt sinds kort gebruikt.(A’dam) 

De test meet componenten in de adem die aanwezig zijn doordat cellen door ziekte in een lichaam 

afbreken. Zijn deze niet aanwezig , dan is iemand virusvrij  

Als de e-nose geen negatieve uitslag kan bepalen, dan volgt alsnog een andere test(PCR) 

Binnen enkele seconden filtert de test iemand die niet besmet is eruit. Die kan naar huis , en dat 

scheelt de GGD veel reguliere testcapaciteit. 

Nadeel:er zijn veel apparaten nodig, die niet op iedere locatie werken. De lucht moet er schoon zijn.  



Antigeensneltest 

Op een strip zijn al antilichamen tegen het coronavirus aangebracht. Hier wordt een monster aan 

toegevoegd. Als iemand besmet is , dan binden de viruseiwitten zich en verschijnt er een streepje. 

De sneltest zelf kost ongeveer 15 min.  

Er kleven nadelen aan ; de test is minder betrouwbaar en werkt het best bij mensen die veel virus 

aanmaken. 

Spectrometrografietest 

Bij deze test, die door het LUMC is ontwikkeld( Prof. Dr. T. Hankemeyer) wordt een diepe  

neusuitstrijk gemaakt en wordt het materiaal onder een microscoop met een spectrometer 

geanalyseerd.  

Na ongeveer een uur is een uitslag mogelijk, waarbij niet alleen aangetoond kan worden of iemand 

besmet is, maar ook met welk soort- of type virus. 

GGD Haaglanden is benaderd om nogmaals mee te werken aan een validatie onderzoek, zodat deze 

test mogelijk na de zomer toegevoegd kan worden aan het testarsenaal 

Voordeel hiervan is dat snel duidelijk wordt welke verwekker aanwezig is en hierop de juiste 

maatregelen ingezet kunnen worden. 

  



 

 

GGD Haaglanden heeft een eigen programma ontwikkeld voor de opleiding tot bemonsteraar waarbij 

het doel is om een hooggekwalificeerd team van bemonsteraars te vormen, waarbij wij zeker willen 

zijn dat ook goede monsters aan het laboratorium afgeleverd worden. 

Onderstaand een korte inhoud van deze opleiding: 

- Kennismakingsronde 

- Er wordt  iets verteld over de GGD Haaglanden in het algemeen , het werkgebied, verhouding                                      

GGD/GHOR, de Covid-19 testlocaties.  

 -testauto’s voor thuisbezoeken 

- Korte inleiding virologie en over de laatste ontwikkelingen van  het SARS-C0VID-2 virus  

- Uitleggen wat voor testen we doen , PCR Test, en waarom + korte beschrijving van andere testen. 

- Vaccineren door GGD Haaglanden  

- Verschillende laboratoria waar we mee werken : Eurofins , Reinier de Graaf, Saltro  en het eigen lab 

van Haga Ziekenhuizen ;  verwerkingstijd tot uitslag 

- Welke mensen worden getest 

- Testen van kinderen  

- PBM en Hygiëne maatregelen bespreken  + afstand ;    laten zien hoe je bril, mondkapje 

handschoenen en jas  uittrekt    

- Anatomie van de neus/nasopharynx/pharynx en instructie uitstrijktechniek van neus en keel; 

daarna wordt op elkaar geoefend. 

- Uitleg en tonen van het  CoronIT programma.-Check of email adres  en wachtwoord bekend zijn, de 

authenticator app is geïnstalleerd en de clevergig app werkt. 

 Na deze korte opleiding van ongeveer 2 uur volgt een stage in de teststraat van minimaal een halve 

dag, gepland binnen drie dagen na deze eerste opleiding, onder leiding van een ervaren teststraat 

coördinator, die betrokkene begeleidt, aanwijzingen geeft en op deze wijze ervaring wordt 

opgedaan.  

Na deze halve dag wordt bekeken of,  volgens vastgestelde eisen, de kandidaat bekwaam verklaard 

kan worden als junior bemonsteraar.               

Na 5 hele dagen werken in de teststraat, zonder verdere problemen, wordt iemand senior 

bemonsteraar. 

 Criteria en eisen zijn geformuleerd voor bemonsteraars en coördinatoren volgens geldende 

richtlijnen van LCR, GHOR en RIVM. 

 



 

 

 

 

Kwaliteit/Nascholing/Divers 

 

Maandelijks wordt een avond met alle coördinatoren belegd, waarbij een update wordt gegeven van 

de laatste ontwikkelingen van het virus. 

Ervaringen worden gedeeld, eventuele problemen besproken, de hygiëne maatregelen 

doorgenomen, veranderingen per locatie genoemd, soms is er een speciale gastspreker met een 

speciaal onderwerp (o.a. Klachtenbehandeling, Agressie, Reinigen/ontsmetten, callcenter), 

casuïstiek. 

De locaties worden wekelijks bezocht door de medisch coördinator, die kijkt of alles volgens 

geldende regels functioneert, zo nodig aanwijzingen geeft, toeziet dat coördinatoren en 

bemonsteraars op juiste wijze werken.  

Eens per 4 – 6 weken gaat de medisch coördinator samen met de Deskundige Infectie Preventie langs 

alle locaties om vooral de hygiëne maatregelen te checken.  

Voor specifiek medische vragen/problemen heeft de medisch coördinator samen met een aantal 

andere artsen een achterwachtdienst, die voor alle coördinatoren bereikbaar is. 

Specifiek medische klachten over de teststraten worden afgehandeld door de medisch coördinator. 

  



 

  

                

                                         



 

 

 

 

De toekomst van het testen 

Gezien de huidige tendens en verwachtingen over de ontwikkelingen van het 

virus zal GGD Haaglanden weer moeten opschalen wat het testen betreft. 

Er is een kleine kerngroep aanwezig en locaties die nu in “slaapstand” zijn gezet 

kunnen weer geopend worden. 

De opgedane kennis van de afgelopen tijd nemen wij mee en kunnen die ook 

weer inzetten. 

Ook lig er een programma klaar om snel te kunnen opschalen met een 

opleiding waarbij op korte termijn de groep bemonsteraars weer uitgebreid zal 

kunnen worden  

Gezien het huidige beleid van de overheid wordt vooral ingezet op de 

verantwoordelijkheid van mensen zelf en het gebruik van zelftesten. 

Voor mensen uit de zorg, onderwijs, kwetsbare mensen, mensen die niet bij 

machte zijn zelftesten te doen en voor een bewijs van een doorgemaakte 

Corona infectie zal de GGD voorlopig nog testfaciliteit moeten bieden. 

 

 


