9 dec
2020

BERICHT INFECTIEZIEKTEN
VOOR HUISARTSEN

Via deze weg ontvangt u een update over het antigeentestbeleid bij COVID-19.

Diagnostiek
Opening Teststraat XL Eindhoven
Op 1 december is de XL-testlocatie op het parkeerterrein aan de Anton Coolenlaan in Eindhoven
geopend. Hier worden zowel PCR-testen als antigeentesten gedaan. Per dag kunnen op deze
locatie ongeveer 5000 testen afgenomen worden. In totaal komt hiermee de testcapaciteit in
onze regio op circa 9400 testen per dag.
De afname van een antigeentest vindt plaats via een neus-swab, op dezelfde manier als de
reguliere PCR-test. Bij een PCR-test wordt er echter ook een keel-swab afgenomen en bij een
antigeentest niet.
Nieuwe OMT-advies omtrent antigeentesten
Het OMT (Outbreak Management Team) heeft op 1 december een versoepeling van het
bestaande advies uitgebracht:
Personen met
-

Milde klachten, ook indien zij behoren tot de medische risicogroep (inclusief
personen vanaf 70 jaar),

-

Buiten zorginstellingen

mogen zich met een antigeentest laten testen. Bij een negatieve testuitslag hoeft er geen
hertest met PCR plaats te vinden. Bij verergering van de klachten is het advies om zich te
melden bij hun huisarts en eventueel te laten hertesten met een PCR-test en niet met een
antigeentest.
LET OP: Als een persoon pósitief getest wordt met een antigeentest of PCR-test, hoeft deze
persoon niet hertest te worden.
Daarnaast blijft gelden dat personen uit risicogroepen met ernstige klachten (koorts en/of
benauwdheid), bewoners van zorginstellingen, zorgmedewerkers en asymptomaten (inclusief
nauwe contacten of huisgenoten op dag 5 van de quarantaine) niet in aanmerking komen voor
een antigeentest. Zij dienen getest te worden met een PCR test. Indien zij tóch een
antigeentest hebben gekregen, moet er bij een negatieve uitslag een hertest met een PCR-test
plaatsvinden.
Er is een nieuw landelijk telefoonnummer geopend, voor het inplannen van PCR-testen : 08002035
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Bereikbaarheid GGD Brabant-Zuidoost
•

Dagelijks (ook weekend): 088 0031 595

•

Ma t/m vr van 08:30 tot 17:00 uur: 088 0031 333 (Infectieziekten)

•

Buiten kantoortijden: 0900 367 6767 (alleen voor professionals).
Dit nummer alleen bij spoed bellen, niet-spoedvragen kunnen de volgende dag op
bovenstaande nummers gesteld worden.

•

Positieve (antigeen)testuitslagen buiten de teststraat kunnen doorgegeven worden via
deze link:
Melden positieve testuitslagen COVID-19 buiten de GGD teststraten (ggdbzo.nl)
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