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Inleiding:
Op 11 mei gaan de basisscholen weer open, een forse versoepeling van de
Coronamaatregelen. Hopelijk zal ook een deel van de economie weer op gang kunnen
komen. Mocht dit echter leiden tot een nieuwe uitbraak van het virus, dan is het van belang
dat er voldoende testcapaciteit voorhanden is, maar ook voldoende capaciteit voor bron- en
contactopsporing.
De Tweede Kamer heeft, middels de unaniem aangenomen motie-Heerma (25295, nr. 282),
gevraagd om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid bij de GGD’s.
Andere landen zoals Canada en Duitsland hebben grootschalig vrijwilligers geworven om dit
bron- en contactonderzoek te doen.
In verband hiermee heeft de CDA fractie de volgende urgente vragen voor u over de GGDregio en verzoeken u die binnen een week te beantwoorden.
Vraag
Wat is de maximale testcapaciteit in onze GGD regio op dit moment en op 11 mei
aanstaande? Is deze capaciteit voldoende om grootschalig te testen als zich in Bronckhorst,
of een ander dorp in de regio, in een wijk, een buurtschap, rond school of een onderneming,
zich een uitbraak voordoet?
Antwoord:
Vraag
Heeft de GGD voldoende mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron- en
contactonderzoek? Hoeveel mensen zijn geworven en zitten deze mensen ook in de
haarvaten van de samenleving, bij sportclubs, buurthuizen en scholen en in allochtone
gemeenschappen, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek
kunnen doen?
Antwoord:
Vraag
Is er op 11 mei naar verwachting voldoende capaciteit om elk verdacht Coronageval te
testen en bij elke besmetting een effectief en uitgebreid contactonderzoek te doen?
Antwoord:
Vraag
Heeft de GGD voldoende capaciteit en financiële middelen om dit te doen?
Antwoord

Over de door u gestelde raadsvragen is advies gevraagd bij de GGD NOG. De inhoudelijke
reactie is verwerkt in onderstaande tekst.

1. Wat is de testcapaciteit van de GGD Noord- en Oost-Gelderland op dit moment
en hoeveel meer testcapaciteit is er per 11 mei?
De GGD NOG heeft de capaciteit om 200 testen per dag uit te voeren.
Er zijn teststraten in Zelhem, Vaassen (2) en Harderwijk. Daarmee is er momenteel
voldoende capaciteit om zorgmedewerkers te testen. Het gaat hierbij om
zorgmedewerkers die meer dan 24 uur klachten van COVID-19 hebben en door een
bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts zijn doorverwezen en aangemeld bij de GGD.
Vanaf 6 mei is het ook mogelijk om leraren, onderwijsassistenten en medewerkers
van de kinderopvang te testen. Er is voldoende ruimte om vanaf 11 mei nog verder
op te schalen.

2. Is er vanaf 11 mei voldoende capaciteit om iedereen met “Corona-achtige”
klachten te testen en snel van de uitslag te kunnen voorzien?
Momenteel is er voldoende capaciteit om personen die in aanmerking komen te
testen. Personen die in aanmerking komen:
- Zorgmedewerkers, die meer dan 24 uur klachten van COVID-19 hebben en door
een bedrijfsarts, instellingsarts of huisarts zijn doorverwezen en aangemeld bij de
GGD, te testen.
- Onderwijspersoneel, die meer dan 24 uur klachten van COVID-19 hebben en
door de bedrijfsarts zijn doorverwezen.
De verwachting is dat de testcapaciteit voldoende is en dat er nog flink opgeschaald
kan worden. Voor het bron- en contactonderzoek bereidt de GGD zich voor op
diverse scenario's.
3. Kan en wordt er bij iedere daadwerkelijke besmetting een effectief en uitgebreid
contactonderzoek gedaan?
GGD Noord- en Oost-Gelderland voert contactonderzoeken uit. De GGD voorziet
patiënten na een positieve test van informatie met richtlijnen en
handelingsperspectief voor patiënt en gezinsleden. De GGD vraagt patiënten daarbij
om hun contacten te informeren.
4. Is deze testcapaciteit voldoende om grootschalig te testen, wanneer er zich in
onze gemeente, of in een andere gemeente in de regio, een uitbraak van Covid19 voordoet?
De GGD heeft inderdaad voldoende testcapaciteit. Daarbij kan de testcapaciteit nog
verder opgeschaald worden. De verwachting is dat dit voldoende is.

