
Testen op corona vanaf 1 juni 

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om de 
volgende (milde) klachten: hoesten; neusverkoudheid; loopneus; niezen; keelpijn; benauwdheid; 
verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping). 

Men hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing; men kan rechtstreeks door een 
landelijke speciaal telefoonnummer te bellen een afspraak maken. Dit geldt ook voor de mensen 
die eerder al getest konden worden, zoals zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en 
mantelzorgers. 

Maandag 1 juni start een landelijke publiekscampagne. Dan wordt ook het landelijke afspraken-
telefoonnummer bekend gemaakt. Alleen personen met klachten die horen bij corona kunnen een 
corona-test aanvragen. Zij bellen dan met dit landelijke nummer voor het inplannen van de test. Er 
worden een aantal vragen gesteld en als het van toepassing is wordt een afspraak gemaakt voor 
de afname van de test in Lelystad of Almere. 

Via de afsprakenlijn wordt informatie gegeven over hoe de test verloopt en wat men kan 
verwachten. Evenals uiteraard dag, tijdstip en locatie. Vanaf 1 juni kunnen de afspraken worden 
ingepland, het afnemen van de testen start vanaf dinsdag 2 juni. De uitslag van de test verloopt 
eveneens via het landelijke afsprakennummer, men wordt teruggebeld over de uitslag. Is de 
uitslag negatief (geen corona vastgesteld) dan is er verder geen opvolging nodig. Is de uitslag 
positief (wel corona vastgesteld) dan krijgt men nadere informatie en instructies van GGD 
Flevoland. 

De test die afgenomen wordt, laat zien of de persoon op het moment van de test besmet is met 
het coronavirus. De test laat niet zien of iemand het virus in het verleden heeft gehad. 

Waarom wordt er zo’n grote schaal getest? 

De rijksoverheid wil de zogenaamde brandhaarden van infecties voorkomen en het corona-virus 
verder indammen. Bij het testen op deze schaal komen besmette personen eerder in beeld. Dat is 
belangrijk voor het bron- en contactonderzoek.  

Hoe gaat het testen in zijn werk? 

Om te testen of men besmet is, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. 
Dit slijm wordt naar een microbiologisch laboratorium gestuurd. Onderzoekers kunnen uit het 
genetisch materiaal van het virus opmaken of men besmet is. Dit noemen we een microbiologische 
test. In Flevoland zijn twee testfaciliteiten ingericht. In Lelystad is de teststraat in een loods van de 
brandweer op bedrijventerrein Gildenhof al geruime tijd operationeel. In Almere zijn we bezig een 
tweede testfaciliteit in te richten. Deze komt in de brandweerkazerne aan de Markerkant. We 
werken hierin op een prettige manier nauw samen met Brandweer Flevoland. Op geleide van de 
vraag zou er, als dat nodig is, eventueel in het noorden van de provincie een derde testlocatie 
ingericht kunnen worden. 

Wat is een bron- en contactonderzoek? 

Bron- en contactonderzoek is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige COVID-
19-epidemie. De uitvoering is een verantwoordelijkheid van gemeenten (Art 6, lid 1c, Wet publieke 
gezondheid), deze is wettelijk belegd bij de GGD in de regio (art. 14 WPG). Het doel van bron- en 
contactonderzoek is om contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en risico 
op besmetting, hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere 
verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden. Contactonderzoek verkort de duur tussen 
ontstaan klachten en het starten van isolatiemaatregelen, en reduceert daarmee transmissie.    

Hoe werkt bron- en contactonderzoek? 

Zie de infographic hiernaast. 

In het item op Omroep Flevoland leggen we uit hoe het testen vanaf 1 juni in zijn werk gaat: 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181787/tweede-corona-teststraat-in-brandweerkazerne 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181787/tweede-corona-teststraat-in-brandweerkazerne


 

 

 


