Managementsamenvatting
In deze tussenrapportage van de uitvoeringstoets worden inzichten gegeven in de gevolgen van de
implementatie van de CoronaMelder voor de GGD’en, en in het bijzonder gevolgen wanneer asymptomatisch
testen als handelingsperspectief wordt geboden. Deze inzichten zijn gebaseerd op verdiepende gesprekken met
diverse stakeholders (GGD’en die aan de pilot hebben deelgenomen en andere GGD’en, GGD GHOR, VWS en
RIVM).
Wat betreft voorbereidende werkzaamheden moeten GGD’en BCO-medewerkers autoriseren om notificaties te
kunnen sturen en moeten BCO-medewerkers een e-learning uitvoeren. Uit ervaringen van de pilotregio’s blijkt dat
deze werkzaamheden soepel verliepen. Over de impact op het BCO-proces/medewerkers merkt men op dat het
versturen van notificaties tot weinig extra tijd leidt. Sommige GGD’en ervaren echter dat door de werking van de
CoronaMelder de regie over het reguliere BCO afneemt. Sommigen hebben de onjuiste verwachting dat de
CoronaMelder sturingsinformatie biedt om brandhaarden op te sporen. Vanwege privacy-by-design is dit niet het
geval.
In de pilotregio’s is de testafname en testanalyse relatief meer gestegen tijdens de pilotperiode ten opzichte van
het landelijk gemiddelde. Naast dit verwachte hoger aantal testaanvragen en testanalyses verwacht men een
stijging in het aantal vragen dat bij de GGD’en terecht komt als gevolg van de lancering. Deze impact op
communicatie ontstaat ook omdat contacten informatie of adviezen krijgen vanuit zowel de CoronaMelder als
vanuit de BCO-medewerker.
Om de communicatie te stroomlijnen is een landelijke Helpdesk voor de CoronaMelder ingericht, voor zowel
burgers als GGD’en. Bij deze Helpdesk zijn tot op heden voornamelijk vragen van burgers binnengekomen. De
Helpdesk wordt vooralsnog weinig benaderd door de GGD’en.
Over het algemeen is men positief kritisch over de CoronaMelder als aanvulling op het reguliere BCO. De
onduidelijkheid over en late aankondiging van asymptomatisch testen, die is ontstaan in de pilotperiode, draagt
niet bij aan het draagvlak voor de CoronaMelder.
Asymptomatisch testen leidt tot een sterke toename van het aantal testaanvragen en heeft daarmee impact op de
capaciteit van zowel de afnamelocaties als de laboratoria. Daarnaast is asymptomatisch testen niet in lijn met
huidige LCI richtlijnen. Tot slot zijn huidige systemen niet ingericht op het vooruit plannen van afspraken, wat
nodig is wanneer er asymptomatisch getest wordt. Om deze redenen ontbreekt het aan breed draagvlak voor
asymptomatisch testen als handelingsperspectief in de CoronaMelder.

