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Deze werkafspraak tussen huisartsen en de artsen-microbioloog van het Laboratorium voor
Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMI) geeft de methode aan van afnemen van
coronatesten voor medewerkers van huisartspraktijken samenwerkend met Isala. Nadere
informatie over infectieziekten is te vinden op de website van het RIVM:
www.infectieziekten.info. Zie ook de website van het LMMI onder meer voor uitgebreide
informatie over materialen.
BEGRIPPEN
COVID-19

COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door
een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2). De ziekte kan
luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in
ernstige gevallen ademhalingsproblemen.

Huisartsenpraktijk

Huisartspraktijken bekend bij het Laboratorium voor
Medische Microbiologie en Infectieziekten (LMMIIsala), kunnen via het LMMI eigen personeel laten
testen op COVID-19.

Medewerkers

Personeel in dienst van of waarnemend bij de
huisartsenpraktijk.

PCR test

PCR uitgevoerd op een nasofarynx-uitstrijk. Via de
webshop van het laboratorium kunnen stokjes en
zelfafname setjes voor COVID besteld worden. Deze
bevatten een formulier voor zelfafname.

STAPPENPLAN VAN TESTEN
1. LMMI formulier invullen

Gebruik het aanvraagformulier LMMI: vul in bij
aanvraag: COVID-19 PCR, Medewerker
huisartspraktijk (OGZ), ABI: COVID-19 huisartsen
Indien gewenst dat de eigen huisarts een kopierapport
ontvangt, dit ook graag vermelden.

2. Afname test

De zieke collega neemt middels zelfafname de test af,
of collega neemt de test af (cave contact en hygiëne).

3. Insturen test

De test laten afgegeven (door gezond persoon) bij
Vlinder 1.2 balie LMMI. Dit is dagelijks mogelijk tussen
8.00-17.00 uur (op zaterdag en zondag tot 12.30u)

UITSLAG VAN GESPREK
Rapportage

Deze wordt middels de normale route via zorgmail
naar de aanvragende huisarts verstuurd. De uitslag
zal de tekst bevatten: SARS-COV 2: negatief of
positief

Indien SARS-COV 2- positief

Indien het een positieve uitslag betreft dan wordt deze
door het laboratorium digitaal gemeld aan de GGD.
De GGD zal dan contact opnemen met de betreffende
zieke.

Actuele informatie testen

Diagnostiek op COVID-19: actuele informatie op
website Isala

FINANCIERING
Kosten testaanvraag

Indien de diagnostiek van de zorgmedewerker niet via
de GGD-teststraat verloopt, maar rechtstreeks via het
LMMI, zullen de kosten van deze testen onder het
OGZ-budget vallen. Indien ABI: COVID-19 huisartsen
is ingevuld op de aanvraag zal het LMMI zorg dragen
voor het factureren van deze testen bij GGDIJsselland.

