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Q & A coronatest personeel

1. Wat voor tests kunnen er worden uitgevoerd?
Ten eerste een coronatest. Deze test is bedoeld voor 
personeel dat de symptomen van corona heeft óf 
denkt te hebben. Het betreft een PCR test. Het bedrijf 
waarmee we samenwerken verwerkt deze test ook 
voor de GGD en ziekenhuizen. Hun laboratorium is 
goedgekeurd door het RIVM voor het uitvoeren van 
deze test.

Ten tweede een immuniteitstest. Deze test gaat via het 
bloed en checkt of het lichaam antistoffen heeft 
aangemaakt. Ook deze test wordt door onze 
samenwerkingspartner afgenomen.

2. Binnen welke tijdsperiode is de uitslag van test 
bekend?
De uitslag is altijd binnen 48-uur bekend en we streven 
naar 24 uur.

3. Op welke wijze wordt de test afgenomen?
Afname van de coronatest vindt plaats middels een 
swab (diep) in de neus en in de keel. Afname van een 
immuniteitstest gaat via het bloed. De afnames 
worden uitgevoerd door afnamemedewerkers van 
onze partner. 

4. Waar kunnen de tests plaatsvinden?
De coronatest vindt plaats bij onze drive-in teststraat in 
Leiderdorp, voor individuele medewerkers. Als u meer 
dan 20 medewerkers wilt laten testen, dan kan de test 
ook bij u op locatie worden afgenomen. Belangrijk is 

dat de ruimte vooraf goed ontsmet is en dat deze ook 
achteraf weer goed ontsmet wordt. Het handigste is 
een ruimte redelijk dicht bij de in-/uitgang.

De immuniteitstest kan ook op een locatie afgenomen 
dat dichterbij uw woonplaats is.

5. Hoeveel tijd is er nodig voor het inplannen van 
een test?
Het liefst minstens twee weken, maar we kunnen ook 
op kortere termijn altijd kijken of we nog iets voor u 
kunnen betekenen.

Individuele testen kunnen mogelijk sneller worden
ingepland.

6. Wat zijn de kosten van de tests?
De coronatest kost 65 euro ex. BTW per persoon. 
Voor testen op locatie rekenen we tevens een tarief 
voor onze afnamemedewerkers gebaseerd op reistijd 
en aantal afnames. Afnames gebeuren altijd door twee 
medewerkers, waarbij we per medewerker een 
uurtarief van 65 euro ex. BTW rekenen. Het is handig
als jullie op locatie iemand hebben die e.e.a. kan 
coördineren betreffende de patiëntstroom.

De immuniteitstest kost 55 euro ex. BTW per persoon 
en hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de 
bovengenoemde coronatest.

  Zie volgende pagina voor het vervolg
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7. Is het mogelijk om medewerkers thuis testen?
We testen in principe niet bij medewerkers thuis. Dit 
levert te veel spillage van beschermende middelen op 
en is te arbeidsintensief.
 
8. Hoeveel testen kunnen er per uur afgenomen 
worden op locatie?
Op locatie komen er altijd twee afnamemedewerkers.  
We kunnen met twee personen ongeveer 60 - 80 
personen in een ochtend afnemen (van 08:00 tot 
12:00). Dit is afhankelijk van de hulp die we mogen 
verwachten van jullie betreffende het organiseren van 
de patiëntenstroom.

9. Wordt de test afgenomen door een 
gekwalificeerde medewerker, of door een kracht 
(van Arbounie/GGD of?)
Wij stellen afnamemedewerkers ter beschikking die 
hiervoor getraind zijn. We rekenen een tarief van 65 
euro ex BTW per uur per medewerker. Ze komen altijd 
met z’n tweeën.

10. Op welke manier worden de uitslagen 
verstuurd?
De uitslagen kunnen per beveiligde mail of elektronisch 
als de arts gebruik maakt van Zorgmail (lifeline, HIS, 
Edi) verstuurd worden. Deze worden per werknemer in 
een los rapport gestuurd. De werknemer kan middels 
een toestemmingsformulier aangeven wie 
toestemming krijgt voor het ontvangen van de uitslag. 
Vaak wordt gekozen voor de leidinggevende, 
HR-manager of Arboarts. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de 
website van Werkassist. U kunt ook contactpersoon 
Matthijs Hoogendoorn bereiken via 06 422 363 87 of 
via m.hoogendoorn@werkassist.nl. 
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