
Ervaringen van zorgpersoneel met het testbeleid 
 
Minister Hugo de Jonge zegt dat alle zorgverleners met (lichte) gezondheidsklachten 
die getest willen worden op corona, nu getest kunnen worden. Deze zorgmedewerkers 
delen hun ervaringen en laten zien hoe de situatie daadwerkelijk is. 
 
Zorgpersoneel in verpleeghuizen/verzorghuizen 
 
Mijn nichtje is positief getest en naar huis gestuurd. Zij kreeg even later een mail van de 
bedrijfsarts die zei dat ze gewoon moest gaan werken als ze geen koorts had. 
Gruwelpraktijken om de huizen uit te roeien. Verzorgsters treft geen blaam. Het probleem is 
duidelijk: er zijn gewoon geen genoeg beschermingsmiddelen. 
Wilma Jansen 
 

De situatie bij ons in het verpleeghuis is erg schrijnend. We zien veel bewoners ziek worden 
en na een kort ziekbed overlijden. Alleen. Bij ons afdelingen is het aantal bewoners zowat 
gehalveerd. Men denkt dat mensen niet in de gaten hebben wat er zich achter die deuren 

allemaal afspeelt, maar wij zien het met lede ogen aan.  
- Wendy Nooijen 

 
Er zijn hier collega's die zich erg schuldig voelen wanneer er cliënten ziek worden. Dat terwijl 
zij al weken binnen zitten. Dus wij, de zorgverlener die maar door moest werken zonder 
bescherming, die maar zonder bescherming door moest werken. Hebben wij nu onze eigen 
cliënten ziek gemaakt? 

- Angelique Nouwens 
 

Ik zou ook graag getest worden. Ik ben flink ziek geweest met koorts. Dat was een week na 
carnaval. Ik werk in een verpleeghuis. 

- Monique Hendriks Bongers 
 
Het duurt allemaal te lang en is te inefficiënt geregeld. Vanwege klachten heb ik me al drie 
dagen geleden aangemeld voor een test en nog niks gehoord. Ik moet dus nog getest 
worden.  

- Francis van Amstel 
 

Ik heb op een cohort-afdeling gewerkt. Weliswaar beschermd maar toch ziek geworden, zo 
ook mijn partner. Beiden COVID-verschijnselen. Een test lukt niet. De huisarts verwijst naar 
de manager. De manager zet je op een lijst voor de Arboarts en dan krijg je een mail dat je 

niet aan de criteria voldoet en niet getest wordt. Nu zijn de regels versoepelt: je mag zelf een 
mailtje sturen naar de Arboarts om een test te vragen. Maar ondanks dat mijn werkgever in 

samenwerking met overige instellingen zelf een teststraat hebben, worden we nog altijd niet 
getest zoals dat zou moeten. Je zorgt voor de kwetsbaren in de maatschappij maar wie zorgt 

er voor jou? 
- Florine Smits 

 
  



Ik ben me na klachten aangemeld voor een test. Ik ben van het kastje naar de muur gestuurd 
en na veel bellen ben ik uiteindelijk toch getest. Toen ik koorts kreeg moest ik thuisblijven/ 
Helaas positief getest. Hiervoor heb ik al wel een tijd rondgelopen en gewerkt met klachten 
maar geen koorts boven de 38.0. Bij het aanmelden werd mij gevraagd of ik op mijn werk 
gemist kon worden (werk in de frontlinie in een verpleeghuis) want dan kon ik beter thuis 
uitzieken, aangezien de testen schaars zijn. Zelfs nadat ik toestemming had en een code om 
mij bij het UMC aan te melden kreeg ik weer te horen dat als het niet echt nodig was je het 
beter niet kon doen vanwege schaarste aan tests. Vandaag ben ik gebeld door de GGD voor 
vragen en heb ik verteld dat twee van mijn gezinsleden ook klachten hebben en of zij ook 
niet getest moeten worden. Je raad het al: nee, want de testen zijn schaars. 

- Linda van Dijk 
 

Ik wil me heel graag testen. Maar volgens mijn werkgever krijg ik die alleen als er geen 
vervanger te vinden is. Dus dit valt op dit moment ongelooflijk tegen. Ik heb klachten en 

moest werken zolang de klachten niet met hoge koorts gepaard gingen. De druk werd vanuit 
de werkgever opgevoerd door uitspraken over of het salaris dan nog wel kon worden 

uitbetaald. Dus werken mét klachten, zonder getest te worden. Ik ben nu inmiddels wéér ziek 
thuis. 

- Mara 
 
Hier een collega met klachten en koorts. Huisarts vond testen niet nodig en met moeite 
mocht ze van de manager thuisblijven in verband met koorts. Bescherming hebben we niet. 

- Mirjam van Os 
 

Ik werk in Nijmegen bij de Waalboog(verpleeghuis), waar bewoners positief getest zijn en ik 
zelf nu koorts en klachten zit. Maar de Waalboog blijft zeggen: bij koorts testen wij niet! Ik 

zou toch graag getest worden aangezien ik wil weten of ik positief ben of niet. 
- Melissa Lebbing 

 
Zolang we geen koorts hebben mogen/moeten we gewoon doorwerken, zonder bescherming 
in een verpleeghuis dat al weken "op slot" zit. 

- Saskia Hanste-Kamphuis 
 

Ik had lichte klachten en kreeg op een gegeven moment koorts. Omdat ik niet in direct 
contact ben geweest met een positief getest persoon, mocht ik mij zelf ook niet laten testen. 

Dus, je wordt in werkelijkheid niet getest. Ik werk in een verpleeghuis en moest een week 
thuisblijven. Ik heb een test aangevraagd, maar niet ontvangen. Heb je geen koorts? Dan 

moet je bij ons gewoon komen werken met een mondkapje.  
- Romy Gabriëlle 

 
Ik zie liever dat patiënten met benauwdheidsklachten, kortademigheid standaard getest 
worden op corona, voor onze veiligheid en voor onze andere patiënten. En niet klakkeloos er 
maar vanuit gaan dat het een longontsteking of bronchitis is. Kuurtje ertegenaan en maar 
afwachten of het werkt. Ondertussen is corona niet uitgesloten en lopen wij risico. 

- Linda Bakema 
 

Als zorgmedewerker word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Als zorgmedewerkers in 
een verpleeghuis is de hulp bij ons te laat gekomen. Helaas ben ik besmet. Terwijl ik toch 
heel graag mijn werk wil doen. Is dit om van vergrijzing en zwakken af te komen? Want zo 

voelt het wel. En ja ik ben kwaad, omdat ik het gevoel dat wij er maar tussen hangen en niet 
meetellen. 

- Desi van Os 
 



Waarom wordt al het zorgpersoneel niet standaard getest? We doen ons best als 
zorgpersoneel om het virus buiten de deur te houden. Maar we worden pas getest bij 
klachten. Hoe vaak hoor je wel niet dat je het kunt hebben zonder er zelf veel last van te 
hebben? Ik werk in een verpleeghuis, waar deuren zijn gesloten voor de buitenwereld. Als 
onze bewoners ziek worden van het virus dan zijn ze besmet via het zorgpersoneel. 

- Monique Lemain 
 

Ik werk in de zorg ik vind dat alle zorgmedewerkers getest moeten worden ongeacht lichte 
verkoudheid klachten of erge klachten of geen klachten omdat mensen ook geen symptomen 

kunnen hebben en toch bij zich kunnen dragen. En je wilt toch de bewoners kunnen 
beschermen. Ook beschermd kunnen werken vind ik belangrijk, want je kunt niet 1,5 van een 

bewoner afstaan en ze moeten wassen. En aankleden. 
- Marilyn Rosanna Webster 

 
Ik zou niet weten hoe of waar ik me moet testen. Ik hoor hier niks over en krijg er ook niks 
van mee vanuit mijn werkgever. Terwijl ik toch op een afdeling werk waar bewoners ziek zijn 
en collega's ook. 

- Yvonne van Schijndel-kox 
 

Ik ben getest na ruim twee weken klachten. Het gaat niet zo makkelijk als gezegd wordt. 
Eerst neemt de bedrijfsarts contact met je op, deze stelt een paar vragen en stuurt de 

aanvraag door naar de GGD en die beoordelen of je in aanmerking komt voor de test. Het 
duurt allemaal te lang. 

- Sandra Pieter 
 
Testen? Wij zijn al blij als we voldoende alcohol en handschoenen hebben… 

- Kim Schreuders 
 

Mijn werkgever is super, maar bij ons wordt er helaas niet getest. Ik werk als 
verpleegkundige. 

- Linda Dings 
 
Testen? Laat me niet lachen. Als je de longen uit je lijf hoest, keelpijn hebt, hoofdpijn hebt, 
erg moe bent, maar geen koorts hebt? Gewoon werken hoor! Je kan zelf alleen maar hopen 
dat je "toevallig" het virus te pakken hebt, en je niet met je goede gedrag cliënten of collega’s 
besmet. 

- Willeke van Schaaik 
 
Bij ons werd ook niks getest en gingen we zonder beschermingsmiddelen aan de slag. Hard 

gewerkt om te zorgen voor onze lieve cliënten. Om uiteindelijk vorige week zelf in het 
ziekenhuis te belanden. Een week gelegen, nu gelukkig weer thuis met een lange weg in het 

vooruitzicht om te herstellen! Nu wordt er sinds vorige week met volledige 
beschermingsmiddelen gewerkt en sinds deze week getest, wel een beetje te laat! 

- Karin van de Kolk-Koops 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het gaat absoluut niet goed. Ik werk in de zorg in Almelo. Ik ben thuisgebleven toen ik 38 
graden koorts had. Af en toe pijn op de borst. Ik kwam NIET in aanmerking voor een 
coronatest. Ook kwam ik er niet voor in aanmerking toen de ex van mijn vriend positief getest 
werd. Kortom, ik voel mij in de steek gelaten. Weet je hoe het voelt om te werken met 
collega's die angstig om je heen lopen en dan de bewoners die aan je vragen (omdat je uit 
voorzorg met een mondkapje loopt) waarom ik een mondkapje draag? Ik heb gezegd dat ik 
een beetje verkouden was en dit droeg uit voorzorg. Ik weet dat de regering het beste met 
ons voor heeft maar ik voel mij echt te kort gedaan en in de steek gelaten. 

- Monique Brummelhuis 
 
Ik ben vorige week ziek thuis geweest en heb zelf het initiatief genomen om getest te worden 
in Den Bosch. Ik moest eerst een verwijzing krijgen van mijn huisarts. Die zei dat dit via mijn 

werk moest omdat ik in de zorg werk. Mijn werk gaf aan dat het nog niet mogelijk is om 
iedereen te testen. Ik ben inmiddels weer aan het werk omdat mijn ergste klachten voorbij 
zijn en ik mag immers zonder koorts niet thuisblijven. Wat mij nog het meest raakt is dat ik 

alleen maar anderen kan beschermen als ikzelf of de zorgvrager verkoudheidsklachten 
heeft. En alle andere keren loop je overal naar binnen in de thuiszorg. Als je al met lichte 
klachten iemand besmet, dan ben je wel te laat. Ik werk met kwetsbare ouderen en deze 

zouden wij moeten beschermen. Ik heb nu het gevoel dat wij het probleem zijn in plaats van 
de oplossing. Het raakt me iedere keer weer heel erg dat ik zoveel mensen kan besmetten 

en voel me daar schuldig om. 
- Marloes Verbruggen 

 
Het lijkt een kruisbesmetting te worden in de verpleeghuizen. Niet alle medewerkers en 
bewoners hebben koorts maar worden positief getest. Ze hebben milde klachten maar 
worden dus toch positief getest. Zo is het lastig te beoordelen of je getest moet worden of 
niet. Omdat de regel van het RIVM leidend is, kun je zonder koorts gewoon werken. Zo lopen 
we achter de feiten aan.  

- Melanie Borgers 
 

Ik snap niet waarom we niet ten alle tijde nu in alle vormen van zorgverlening bescherming 
aan mogen. Ik werk in een verzorgingshuis en wij mogen alleen op de cohort bescherming 

dragen. Voor de rest mag het alleen bij verdenking. Maar dan is het vaak te laat. 
- Philippien Weerheim 

 
Ik wacht nu al bijna vijf dagen om getest te worden en de GGD doet hier ongelooflijk 
ingewikkeld over. Ik kan gewoon niet naar mijn werk gezien de klachten die ik heb en de 
mogelijke risico’s die ik voor anderen meebreng. Ik kan niet begrijpen waarom het allemaal 
zo stroperig moet verlopen. 

- Chantal Jochem Mettrop 
 
Mijn dochter werkt in een verpleeghuis en wilde getest worden. Zij kreeg te horen dat ze dan 

haar eigen risico van 385 euro dan kwijt zou zijn. Volgens mij dienen de kosten voor de 
werkgever te zijn. 

- Stella van Campen Wiedijk 
 
Ik hoor van veel collega’s ook dat ze ongerust zijn. Nu de verpleeg- en verzorgingshuizen op 
slot zijn, zijn wij het enige gevaar nog voor elkaar en voor de bewoners. Wij ervaren dit als 
een gróte verantwoordelijkheid omdat je, als het eenmaal start op een locatie, vaak heel snel 
een heel groot probleem hebt. En met de beperkte beschermingsmiddelen die er zijn, kan 
het van kwaad tot erger gaan. Testen bij lichte klachten is in onze optiek noodzakelijk!  

- Michelle Blansjaar 
 



Zorgpersoneel in de thuiszorg 
 
Ik werk in een thuiszorg team waar we deze week een terminale cliënt hadden met 
verdenking die niet getest is, beleid GGD is nu hier nog dat de cliënt wordt getest als dit 
belangrijke info oplevert in de behandeling van de cliënt. Daarnaast kan de test een valse 
uitslag geven en dus schijnveiligheid. Wanneer medewerkers ziek worden in relatie tot 
corona kan er eventueel over worden gegaan op het testen. Cliënten worden zelfs bij 
verdenking niet getest, medewerkers alleen als ze ziek worden, terwijl in de media wordt 
gesteld dat er voldoende testcapaciteit is! Dit kan toch nooit goed gaan! 

- Thea van Eckeveld 
 

We mogen alleen getest worden als de manager en Arboarts dat terecht vinden. Verder 
moeten we wel doorwerken tijdens wachtdagen voor de uitslag. In principe mag je alleen 
thuisblijven als je koorts hebt of positief wordt getest. In een groepswoning is iemand met 
corona overleden, maar we moesten gelijk – en zonder bescherming – daar weer verder 

werken. Een volgende cliënt wordt gewoon niet getest! Kortom: vandaag testen geeft geen 
garantie voor morgen, dus zorg ervoor dat we in ieder geval goed beschermd zijn en wij ons 

werk kunnen doen. 
- Sil Vink 

 
Er wordt vergeten dat zorgmedewerkers ook mensen zijn die vaak een gezin hebben. 
Mensen gaan met doodsangst naar hun werk vanwege plichtsbesef en soms druk van de 
leiding. Mijn vriendin werkt in de thuiszorg. Zij was zo angstig dat ze een levensgevaarlijk 
hoge bloeddruk had. Het was allemaal niet nodig geweest. Ik vind het schrijnend en enorm 
triest dat er zo met mensen wordt omgegaan. 

- Corry Zeilstra 
 

De cliënten waar je komt kunnen besmet zijn zonder dat deze symptomen hebben. Zorg er 
nou ook voor dat wij als verzorgenden beschermd worden. Dat kan door ons in ieder geval 

allemaal te testen. Dat neemt veel onzekerheden weg, ook bij onze gezinnen. 
- Tony Beckers 

 
Ik werk in de thuiszorg. Ben nu al ruim anderhalve week thuis nadat ik contact ben geweest 
met besmette cliënten. Ik heb een week geleden al een test aangevraagd en wacht nu nog 
steeds op de uitnodiging. 

- Evelien Kolkman 
 

Ik ben door mijn locatiemanager vorige week woensdag al aangemeld om getest te worden. 
Zit nog te wachten op de oproep om getest te worden. Dit duurt wel erg lang zo! Ik wil graag 

aan het werk, maar wil de bewoners niet in gevaar brengen! 
- Pauline Grinwis-van der Leer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik vind het moeilijk. Ik werk in de thuiszorg en ook wij komen eerst zonder beschermende 
middelen binnen tot dat huisarts bevestigt dat de cliënt waarschijnlijk corona heeft. 
Dat wil dus zeggen dat de eerste contactmomenten zonder bescherming zijn en dat we 
zeker kans hebben om besmet te raken. Ik kan niet aangeven hoe mijn werkgever om gaat 
met de testen al heb ik wel gelezen dat we zelf een test aan mogen vragen. 
Maar wat zijn vage klachten? Wanneer zitten de klachten tussen mijn oren? Ik ben al enkele 
weken op en af niet lekker, algehele malaise, moe, lichte hoofdpijn, niezen, wazig. Dit maakt 
onzeker. Ik zou daarom niet willen weten of ik het virus nu heb, maar of dat ik het al heb 
gehad! Dat zou mij veel meer rust geven. Mensen in je buurt zijn bang voor je, ze zeggen; 
kom maar niet in mijn buurt want jij werkt in de zorg! 

- Kim Johanns 
 

Leuk als wij als hulpverleners getest worden. Maar zou ook verstandig zijn om cliënten ook 
te testen. Nu graag zorgen voor voldoende mondkapjes en dergelijke, want hoe help je 

iemand in de zorg als er geen afstand van 1.5 meter mogelijk is? Zo werken wij namelijk in 
de dagelijkse thuiszorg praktijk! En nog steeds hebben niet alle collega's die voldoende 

beschermende middelen. De overheid speelt nog dagelijks met onze levens. 
- Hennie Smithuis-Berwald 

 
Helaas, bij lichte of zware klachten moet je hemel en aarde bewegen om getest te worden. 
Verder komen we onbeschermd bij de cliënten binnen. Alleen bij verdenking of besmetting 
mag je beschermende kleding gebruiken. 

- Britt Slagter 
 

Ik werk als verzorgende in de thuiszorg. We mogen bij verdenking van corona een 
mondkapje gaan dragen maar vooralsnog werken we zonder mondkapjes. In tehuizen 

worden deuren gesloten maar in de thuiszorg komt gewoon nog bezoek bij de mensen thuis 
zodat het gevaar op besmetting extra groot is. Daarom ben ik een voorstander om sowieso 

te testen met lichte klachten. Ook 1,5 meter afstand nemen is in ons werk onmogelijk. 
- Noelle Daverveld 

 
Ik werk in thuiszorg onbeschermd. Ik en mijn man zitten in een risicogroep maar toch moet ik 
onbeschermd werken. Momenteel hoest ik dus ik draag nu wel een mondkapje en 
handschoenen om toch te kunnen werken. Ik kan intussen wel besmet zijn geraakt. Ik wil 
heel graag beschermd blijven werken, veel cliënten vragen er ook om. 

- Jeanette Schop 
 

Ik vind het nog steeds zo enorm onverantwoordelijk, we gaan van huis naar huis. Wie weet 
hoeveel mensen we besmetten of zelf besmet worden. We kunnen onze cliënten niet helpen 

op 1,5 meter afstand. En hoeveel mensen dragen het virus zonder ziek te worden. Wij 
proberen ons best te doen als personeel in de thuiszorg maar ik vind het echt schokkend dat 

we niet worden geholpen. 
- Erik Nakhamin 

 
Waarom niet iedereen testen? Zo kun je werkelijk zien hoeveel procent van de bevolking het 
coronavirus heeft gehad. Ik heb het waarschijnlijk gehad, voel me daarom nu veilig bij de 
cliënten. Maar ben nooit getest, voor hetzelfde geld vorm ik nog steeds een gevaar voor de 
cliënten. 

- Jolanda Sol 
 

 
 



Ik ben twee keer in drie weken onbeschermd bij een coronapatiënt geweest. Beide keren 
kreeg ik te horen dat ik gewoon door moest werken en pas aan de bel moest trekken als ik 

klachten kreeg. Ik werk als verzorgende in de thuiszorg met dubbele diensten dus ik kom 
dan al gauw bij 20 kwetsbare ouderen op één dag! En dat met alleen handschoenen en 

handdesinfectie! Nee, ik ben natuurlijk ook niet getest. 
- Wendy van de Luijtgaarde Rullens 

 
Bij ons in de thuiszorg in Zuid-Limburg kom je pas in aanmerking als je alle klachten hebt. 
Dus hoesten, griepachtige verschijnselen en koorts. Het is dus niet één klacht maar ‘en en 
en…’ En de teamleider beslist dan of je in aanmerking komt voor een test. 

- Josje-Bas de Wit 
 

 
Omdat ik met hoestklachten en om gezondheidsredenen al vanaf week één thuis zit, kom ik 

niet met cliënten in aanraking en kan ik niet getest worden. Ik zou juist wél getest willen 
worden zodat ik ook weer aan het werk kan. En ook de onzekerheid: heb ik nu wel of geen 

corona? 
- Karin Konings-Olthof 

 
Ik werk in de thuiszorg en wij zijn vanaf dat er meerdere cliënten positief waren, ook niet 
getest. Dat terwijl de ene besmetting na de andere volgde. Het is bekend dat zowel cliënten, 
bewoners en medewerkers nu besmet zijn. 

- Glenda Uhlenbeek 
 

Wij worden maar niet getest. Ik werk in de thuiszorg. Een collega van mij kreeg vorige week 
duidelijke verschijnselen. Zij moest maar thuisblijven tot ze zich wat beter voelde. Meerdere 

collega’s hebben vage klachten (gehad) en worden niet getest omdat dit alleen gebeurt bij 
duidelijkere klachten. 
- Ursula Hillebrand 

 
Ik ben werkzaam in de thuiszorg in de bollenstreek. Ik ben tot afgelopen maandag twee 
weken ziek thuis geweest. Had verschillende verschijnselen waaronder koorts, heel veel 
hoesten(droog), lichte druk op de borst en lichte benauwdheid. Ik heb drie keer contact 
opgenomen met de GGD om te vragen voor een test en één keer bij de huisarts. Omdat ik 
een vervanger had voor mijn werkzaamheden kreeg ik geen test. Inmiddels klachtenvrij en 
weer begonnen met werken. Nu weet ik nog steeds niet of ik positief ben geweest of niet. 

- Susanne Warmenhoven 
 

Ik ben al bijna vier weken thuis in verband met klachten. Via huisarts, GGD en werkgever 
geprobeerd te testen. Niet gelukt. In de media wordt gedaan alsof we veel zorgpersoneel 

testen maar uit ervaring weet ik dat het niet zo is. Te veel regels. Je wordt telefonisch 
beoordeeld. Bij klachten ben je verdachte en dat blijft zo tot je klachten over zijn. Maar wat 

nou als mijn benauwdheid na vier weken niet van corona blijkt te zijn? Dan heb ik vier weken 
geen behandeling gehad. Ik wil zekerheid. Ik wil weer mee aan het front staan als 

verpleegkundige en ik wil een eerlijke behandeling! 
- Angela Sewbalak 

 
  



Personeel in de gehandicaptenzorg 
 
Bij ons kwam het probleem van de GGD met hun bureaucratie. We werden van het kastje 
naar de muur gestuurd. Zij geven aan dat ze volgens de regels werken, maar waar worden 
deze regels gemaakt? Ik krijg steeds meer het gevoel dat zorgmedewerkers die op een 
andere plek werkzaam zijn dan in het ziekenhuis er niet toe doen.  

- Marielle van den Heuvel en Anne Bidessi 
 

Ik werk in de gehandicaptenzorg. Helaas gebruiken wij geen beschermingsmiddelen. We 
kunnen geen 1.5 meter afstand houden en testen gebeurt helaas (nog) niet. Na het werk 

gaan we wel gewoon naar huis en komen we in contact met onze kinderen en partner. Ben 
benieuwd hoe dit verder gaat verlopen. 

- Nikki Staal van Helvert 
 
Ik werk in de gehandicaptenzorg, met oudere mensen met een verstandelijke beperking. Na 
twee weken met klachten – waarin ik gewoon heb moeten doorwerken – mocht ik mij 
vandaag laten testen. 

- Geeke Boers 
 
Ik zou op de eerste plaats beschermd willen werken, zodat ik de mensen die ik lief heb weer 
kan zien. Door mijn baan durf ik ze ook niet op 1,5 meter afstand te zien. Wij werken alleen 

beschermd als er een uitbraak is. Gelukkig is mijn locatie nu nog iedereen gezond, maar met 
43 (zelfstandige) cliënten en evenveel personeel is het niet de vraag óf…maar wanneer. 

- Suzanne 
 
Ik werk in een woonvoorziening waar mensen met een vorm van dementie wonen. Ik heb de 
huisarts gebeld. Hij geeft aan dat zij niet testen en dat ik bij de GGD moet zijn. Hij geeft 
echter meteen aan dat ik niet in aanmerking kom voor de test. Ik heb de richtlijnen van het 
RIVM gelezen en vervolgens de GGD gebeld. Ik heb uitgelegd dat we niet zomaar thuis 
kunnen blijven omdat er dan niemand meer overblijft om voor onze mensen te zorgen. De 
GGD gaf aan dat ik contact op moest nemen met mijn werkgever. Ik heb mijn werkgever 
gebeld, zij is er direct achteraangegaan en vervolgens na een intakegesprek kon ik drie 
dagen later getest worden. Ik moet wel zeggen dat dit allemaal te lang duurt. We zijn 
zorgmensen en zorgen zit in ons hart. We willen veilig kunnen zorgen met 
beschermingsmateriaal om zo onze mensen goede en veilige zorg te kunnen blijven bieden 
zonder dat we ons bezorgd hoeven maken: wat als? 

- Mariëlle van den Heuvel 
 
Bij lichte klachten word je niet getest in de zorg. Pas wanneer je koorts hebt. En dan ook nog 

niet altijd. Mijn collega heeft nu al een week klachten (geen koorts) wel benauwd/kort van 
adem, hoesten, voelt zich echt slecht, maar wordt tot de dag van vandaag niet getest.  

Wij hebben haar vandaag wederom gezegd dat ze nogmaals bij het management moet 
aankloppen. Zij krijgt steeds te horen dat het te lichte klachten zijn om te testen. 

Tevens hebben wij net pas de regel dat iedereen beschermende materialen moeten 
gebruiken 24/7. Dit is veel te laat, wie weet wat wij allemaal al meegenomen hebben. 

- Sabrina Hoenen 
 
Wij worden met lichte klachten helaas niet getest. Ik werk met verstandelijk beperkten. Het is 
vreselijk. 

- Ariadne Kedik-Visser 
 



Mijn schoonzoon werkt in de gehandicaptenzorg in Druten. Hij draagt geen masker, heeft 
geen handschoenen en geen overige beschermende kleding. Hij wordt ook niet getest. 

Moeten we gewoon wachten totdat hij het krijgt? 
- Omi Mulder 

 
De richtlijnen van mijn werkgever (GGZ) worden alleen maar strenger om te mogen laten 
testen. 1,5 meter afstand houden in de psychiatrie is erg moeilijk en bescherming hebben we 
ook niet. Cliënten zitten in 'lockdown' maar collega's komen wel overal en kunnen iedereen 
aansteken. 

- Marieke de Lepper-Castelijns 
 

Voordat je bij ons getest wordt in de gehandicaptenzorg ben je dagen verder doordat het 
over zoveel schijven gaat: de hoofdarts, de bedrijfsarts, de huisarts, dan weer terug naar de 

bedrijfsarts en tenslotte – als ze het nodig vinden – de GGD. Wanneer je dan al besmet bent 
kun je heel wat mensen besmetten. 

- Thea van der Meer 
 
Ik werk in de gehandicaptenzorg, zonder bescherming. Ik heb drie weken klachten gehad: 
hoesten, verkouden, maar geen koorts. Dus gewoon werken. Mijn zoon thuis heeft ook 
klachten, wel koorts. Maar nog steeds moeten werken. Uit bescherming dan maar zelf een 
mondkapje en handschoenen gedragen. 

- Karin Tahiri 
  



Personeel in het ziekenhuis 
 
We willen getest worden, maar het wordt nog altijd tegengehouden! Testen van (ic) 
verpleegkundige en ander zorg personeel wordt in ieder geval nog steeds afgewimpeld door 
ons ziekenhuisbeleid. Ook collega's die meer dan milde klachten hebben en echt ziek zijn 
worden niet getest! 

- Marina van Dorenmalen 
 

Twee weken terug had ik milde klachten. Toen was er nog geen teststraat in Eindhoven en 
omgeving. Vervolgens kwam er een teststraat bij de witte dame in Eindhoven. Alleen wordt 

hier geen ziekenhuispersoneel getest. Je weet dus niet of je het hebt gehad en dat is 
jammer. Aangezien ik geen koorts had, mocht ik lekker door blijven werken. 

- Kya Klaare 
 
Ik kreeg een mailtje met daarin de uitleg dat als ik getest wil worden, ik nu klachten moet 
hebben. Deze klachten moet ik minimaal 48 uur hebben, anders zou de test niet 
betrouwbaar zijn. Dan zouden ze mijn naam doorgeven aan de bedrijfsarts en als die na een 
gesprek met mij en het invullen van een vragenlijst ook vindt dat ik getest moet worden dat ik 
dan getest kan worden. Maar ik heb al lichte klachten gehad, die waren er al voordat ik 
getest mocht worden. Ik wil alleen weten of ik het heb gehad. 

- Mariëtte van Driel 
 

Mijn moeder loopt al drie weken rond met corona-gerelateerde klachten. Zij werkt in de 
afdeling hart- en vaatziekten. De huisarts heeft afgelopen week, zonder test, corona 

geconstateerd. Ze moet nu in quarantaine, maar wordt niet getest. Dus nog steeds niet 
testen. Daarbij gaat mijn vader gewoon werken. 

- Sandra Lamers 
 
Bij ons wordt er getest. Ik was maandag avond opgegeven. En kon terecht voor een test. 
Maar heb helaas tot op de dag van vandaag – een week later – nog geen uitslag binnen. 

- Erwin Wiegman 
 

Het gaat absoluut niet goed! Tot nu toe is er alles aan gedaan om zo weinig mogelijk te 
testen en dat ondanks de toezeggingen van 2 weken geleden. Ik werk in het Antonius 

ziekenhuis.  
- Osman Suna 

  



Personeel in de ouderenzorg 
 
Het is van belang om iedereen in de zorg te testen, want je kunt ook geen verschijnselen 
hebben en toch ouderen aansteken. Wij kunnen namelijk geen 1,5 meter afstand houden.  

- Josien Dieterich-Delissen 
 

Alle zorgmedewerkers moeten getest worden, punt. Als we besmet zijn houden we het in 
stand. Wij worden op dit moment niet getest. 

- Olga van Amstel 
 
Ik werk in de ouderenzorg en bij ons wordt niet getest. Mijn mening is dat bij ouderenzorg het 
personeel preventief getest moet worden. Niet pas bij lichte klachten, dan is het leed al 
geschiedt en is er de kans dat besmetting van tevoren al is overgedragen. 

- Babette Heyse 
 

Het duurt veel te lang voor iemand getest wordt. Na twee weken ziek thuis werden een 
aantal collega in de derde week getest. Ik hoor en lees dat het bij meerdere zorgaanbieders 

moeilijk is om getest te worden.  
- Anja Koerten 

 
Personeel in de kraamzorg 
 
Ik werk zelf in de kraamzorg. Ik vind dat iedereen in de zorg met milde klachten al getest 
moet worden. Maar dit gebeurt lang niet overal. Het gaat selectief: de ene wordt wel getest 
en de ander niet. De richtlijnen zijn overal anders. Dat kan toch niet? In mijn werk kan ik 
geen afstand houden. Gelukkig heb ik door mijn werkgever goede beschermingsmiddelen 
gekregen. Maar hier moet één beleid komen, waar alle werkgevers of leidinggevenden zich 
aan houden. 

- Diana Losekoot 
 

Het aanvragen van de test duurde te lang, eer ik werd gebeld werd gezegd dat ik al te lang 
ziek was en de test daarom niet werd gedaan omdat de uitslag dan toch negatief zou zijn. Zo 
ook bij een collega. Wij werken in de kraamzorg waar eerst nog werd gezegd dat baby's het 

toch niet krijgen. Nu werken wij nog bij cliënten die geen klachten hebben zonder 
mondkapjes. Ook passende handschoenen zijn niet meer leverbaar. 

- Jacqueline Toet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personeel in de jeugdzorg 
 
Ik vind het tegenvallen. Ten eerste, we worden niet getest met lichte klachten. Ik krijg van 
mijn collega’s terug dat de huisartsen ook al niet testen. Zelfs zeggen ze niet weten dat er 
meer getest mag worden. De bedrijfsarts was er ook niet happig op. Het kost de instelling 
veel meer geld dan normaal. Ik vind het abnormaal dat een telefonisch consult van 5 min 70 
euro kost en daarna nog een mail krijgt dat de meerwaarde van testen niet wordt ingezien. Ik 
ben verpleegkundige in de jeugdzorg+ en wij hebben officieel nog geen besmettingen. Dit wil 
ik graag zo houden. Om de kinderen en mijn collega’s zo lang mogelijk gezond te houden. 

- Liesbeth Helshof 
 

Ik ben ZZP'er in de zorg. Ik begeleid en verzorg kinderen thuis. Ouders van zeer kwetsbare 
kinderen willen geen hulp als ze geen zekerheid hebben of als de hulpverlening niet "veilig" 

is. Ik heb symptomen gehad, en belde de huisarts. Die wist van niks (er was al 
aangekondigd dat zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest konden worden). Ik belde 

vervolgens de GGD. Zo werd ik doorverwezen naar nog een aantal andere medewerkers. 
Ik was er al een beetje klaar mee. Ik heb er geen vertrouwen in dat dat goed komt en heb 
geen verdere stappen genomen. Ik werk dus nog niet met de meeste cliënten. Terwijl die 

gezinnen onze hulp echt heel hard nodig hebben! 
- Marja Bos 

 
Overig zorgpersoneel 
 
Wij zijn een kleine zorgorganisatie en wij kregen van “onze” bedrijfsarts te horen dat we voor 
elke zorgmedewerker die getest moet worden €130 moeten betalen. Als zij positief blijken, 
zijn de kosten €230! Dit is niet te doen en bovendien gaat er zeker meer dan een week 
overheen voordat er überhaupt getest wordt.  

- Carolien van der Spek, zorgorganisatie 
 

Testen is belangrijk, maar zorgverleners met lichte klachten moeten sinds de richtlijnen van 
het RIVM door blijven werken en zich pas ziekmelden bij een temperatuur hoger dan 38,5. 

Dit is fataal geweest in combinatie met te weinig of niet beschermende middelen. Ik denk dat 
zorgmedewerkers bij lichte klachten – en dus niet alleen koorts – bij het begin van de 

uitbraak al thuis hadden moeten blijven, dit is echt een grote fout geweest. 
- Atina van de Logt 

 
We moeten thuisblijven als onze temperatuur hoger is dan 38,5. Dat betekent dat we wel 
gewoon naar ons werk moeten als we hoesten. Maar niet iedereen die besmet is krijgt 
koorts. Wij verspreiden het virus dus gewoon op de werkvloer. 

- Veronique Pals 
 

Ik moest hier gewoon door blijven werken, ondanks dat ik milde klachten had. Toen ik 39,6 
graden koorts had, mocht ik nog steeds niet getest worden. Toen ik klachten had werd ik niet 

getest en toen ik eenmaal thuis zat met koorts ook niet. Ik moest maar uitzieken. Mijn 
collega’s zijn ook niet getest als gevolg van mijn klachten. Ik snap het niet meer. 

- Claudia Schuurman 
 
 
 
 
 
 



Ik maak me zorgen om zorgvragers en zorgmedewerkers, maar ook om de familie van 
zorgmedewerkers. Ik ben zorgmedewerker en behoor door diabetes tot een risicogroep maar 
ook mijn echtgenoot behoort tot de risicogroep: COPD en een longinhoud van 22%. Toch 
wordt er van mij verwacht dat ik blijf werken. Dit geeft me zoveel stress dat ik allerlei klachten 
heb met betrekking tot mijn gezondheid. Veel te hoge bloeddruk, hoofdpijn, slecht slapen, 
oververmoeid. En nog steeds verwachten ze dat je blijft werken. 

- Jacqueline Ipskamp 
 

Ik ken iemand in de zorg. Ze had klachten maar haar werkgever wilde haar niet testen. Na 
veel aandringen werd ze dus positief getest met milde klachten en koorts. Haar man werkt 

ook in de zorg maar mocht niet thuisblijven. Hij moest blijven werken. Mondmaskers dragen 
mocht niet, hij werkte immers niet op corona-afdeling. Personeel heeft zich daar 

aangestoken. 
- Josine Rosvelds 

 
Ik heb onbeschermd een corona patiënt verzorgd. Hierna kreeg ik een flinke verkoudheid. Ik 
had geen koorts, werd niet getest en mocht gewoon komen werken met oudere zorgvragers.  

- Cindy Pels 
 

Ik ben net 12 dagen thuis geweest zonder koorts. Ik ben kortademig en heb pijn bij m’n 
longen. Ik heb om een test gevraagd maar er werd gezegd dat er maar 10 tests beschikbaar 

waren voor de hele organisatie. 
- Tilly van der Mee 

 
 
Er zijn vooralsnog veel klachten met betrekking tot het testen. Het gaat niet makkelijk. Je 
moet je vooral in allerlei bochten wringen. Een directe collega heeft hier ervaring mee, ze is 
pas na een lange tijd getest.  

- Geralda Den Ouden 
 
Schrijf het maar op je buik; er gebeurt niks. In plaats van eerst bescherming te krijgen vóór je 

aan het werk gaat en zo te voorkomen dat we het virus in huis halen, brengen we eerst het 
virus naar binnen en krijgen we dan pas bescherming. Triest dat wij als zorgverleners onze 

kwetsbare ouderen moeten besmetten, met alle gevolgen van dien. 
- Kimberley Ruijzenaars 

 
Een bedrijfsarts die beslist of je getest wordt? Sorry, die heeft een gekleurde bril op. Ik zou 
liever zien dat de eigen huisarts deze beslissing neemt. Dan weet je tenminste zeker dat je 
klachten serieus genomen worden. De ene instelling gaat er beter mee om dan de andere. 
De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten echt op niveau gebracht worden, of het nu 
wel of niet helpt. Zorgverleners hebben op zijn minst het recht zich veilig te voelen tijdens het 
werk. 

- Ingrid van Mill 
 

Had meerdere klachten, HA vond het niet nodig om te testen, had geen meerwaarde 
aangezien het toch al duidelijk was wat ik had. Na veel aandringen bij leidinggevende en na 

bijna 14 dagen is de test afgenomen. Ik vind het veel te laat. Er zijn gewoon geen goede 
richtlijnen. 

- Edwins Strietman 
 
 
 



Bij ons wordt alleen getest bij koorts. Ik vind het erg verontrustend. Ik hoor namelijk dat je 
niet per se koorts hoeft te hebben om toch positief getest te worden. 

- Margaret Lorkeers-Beuwer 
 
Zorg er alsjeblieft voor dat iedereen in de zorg wordt getest. Vooral de mensen met klachten 

en koorts, maar misschien heb je het al gehad of heb je het maar zonder symptomen.  
- Corrie van der Wal 

 
Waarom alleen zorgmedewerkers met lichte klachten testen terwijl al bekend is dat als je 
virusdrager bent je geen klachten hoeft te hebben maar wel kan doorgeven? Ik vind het al 
bijzonder dat de mensen – ondanks weinig of geen bescherming – gewoon doorwerken. 

- Corry Zeilstra 
 
We moeten iedereen laten testen zodat je weet dat er veilig gewerkt kan worden en met een 

gerust hart met minder stress voor de oudere medemens in de thuiszorg kan zorgen. De 
stress alleen al zorgt voor gezondheidsproblemen. Heb altijd gezegd als weduwe tegen mijn 

kinderen dat thuis vertrouwd en veilig is, maar dat kan ik met pijn in mijn hart niet meer 
waarmaken. 

- Petra Ridders-boon 
 
Ik heb al een week klachten, zoals koorts, hoofdpijn en keelpijn. Ik ben aangemeld voor een 
test maar wacht al 5 dagen op een oproep! Ondertussen mag mijn man ook niet werken. Ik 
vind dit allemaal erg lang duren! 

- Loarna Wertien 
 
We zijn twee weken bezig om drie medewerkers getest te krijgen. Zo eenvoudig blijkt het dus 

niet te zijn. Het zou fijn zijn als een medewerker met klachten direct getest kan worden 
zonder tussenkomst van een arbodienst. Dat geeft namelijk veel rompslomp en extra kosten. 

- Annelies van Breugel 
 
Je krijgt alleen een test als je koorts hebt. Terwijl je zonder koorts ook besmet kunt zijn maar 
gewoon moet blijven werken. Want in de zorg mag je pas thuisblijven als je koorts hebt. En 
dus besmet je iedereen, van collega’s tot patiënten.  

- Priscilla Sophie Aubrey 
 

Ik werk in de wijkzorg binnen een kleine organisatie. Wij hebben drie cliënten gehad die 
positief getest zijn, twee collega's die niet getest zijn maar die het zeer waarschijnlijk wel 

gehad hebben, twee collega's die positief getest zijn en een collega die net getest is. 
Daarnaast hebben een aantal collega's waaronder ikzelf vage klachten gehad zonder koorts. 

Ik zou in dit geval toch echt zeggen: test het volledige team, dan weten we tenminste waar 
we aan toe zijn. Het gaat in veel gevallen zelfs heel moeizaam om verdachte cliënten te laten 

testen, ik vind dat echt onbegrijpelijk. 
- Anneke Diepstraten-van Nunen, wijkzorg 

 
 
 
 


