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Geachte heer De Jonge,  

 

Wij maken ons ernstig zorgen over het tekort aan testcapaciteit voor het 

coronavirus. De doorlooptijd van de testen voor zorgmedewerkers neemt 

geregeld 4 tot 5 dagen in beslag. De zorgcontinuïteit in de 

gehandicaptenzorg staat hierdoor zwaar onder druk.  

 

Het lukt veel zorgorganisaties nog net om met kunst- en vliegwerk de 

bezetting rond te krijgen. En dat terwijl het verkoudheid/griepseizoen nog 

moet beginnen. Op basis van de huidige signalen hebben wij nog geen 

vertrouwen dat de testcapaciteit voor zorgmedewerkers gewaarborgd is. 

Als er nu geen aanvullende maatregelen worden genomen wordt het 

probleem binnenkort onbeheersbaar.  

 

De nieuwe maatregel, dat bij een besmetting in een verpleeghuis alle 

medewerkers en bewoners wekelijks preventief worden getest op het 

coronavirus, zal het tekort aan testcapaciteit nog fors verhogen. Wij zijn 

overigens van mening dat deze analyse en de bijbehorende maatregel ook 

van toepassing is op onderdelen in de gehandicaptenzorg. We gaan 

hierover graag z.s.m. met de minister in gesprek. 

 

Wat de gevolgen zijn van het tekort aan testcapaciteit en PBM in de 

gehandicaptenzorg hebben we in de eerste fase van de pandemie gezien. 

Een belangrijke lessons learned is dat niet opnieuw te laten gebeuren. Het 

kan en mag niet zo zijn dat gehandicaptenzorg opnieuw achteraan in de rij 

staat bij de verdeling van schaarse capaciteit.  

 

Om introductie en verspreiding van het coronavirus in zorglocaties te 

voorkomen, is het essentieel dat zorgmedewerkers snel en tijdig worden 

getest. Als niet gegarandeerd kan worden dat zorgmedewerkers binnen 48 

uur na aanmelding de uitslag van de test ontvangen, komen organisaties 

nu al voor de afweging te om of de noodzakelijke zorg niet te verlenen of 

om medewerkers met lichte klachten, die wachten op de testuitslag, toch 
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in te zetten. Uiteraard wordt dan gebruik gemaakt van PBM en worden 

deze medewerkers ingezet bij de minst kwetsbare cliënten om de risico’s 

zoveel mogelijk te beperken. Maar geen van de twee opties is zonder risico 

en schade. 

 

Deze weg wil niemand gaan. Onze inzet is om de richtlijnen te volgen,  

maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Veel gehandicaptenzorgorganisaties 

zijn aangewezen op de publieke testfaciliteiten. Daarom dringen wij er 

opnieuw op aan zorgmedewerkers voorrang te geven bij de afhandeling 

van de coronatesten en de huidige procedures en systemen hierop aan te 

passen. Zodat gewaarborgd is dat de testuitslag binnen 48 uur na de 

aanvraag bekend is.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

Boris van de Ham  

Voorzitter   

 

 

 

 

 

 

 


