
Bunschoten

• 20.400 inwoners. 

• Periode: van 8 februari t/m 19 maart.

• Lee ijd: iedereen vanaf 6 jaar.

• Veel grote gezinnen en veel MKB/Ambulante handel. Hoge infectiedruk
 en veel besme ingen in gezinssituatie.

• Wijken: alle wijken van Bunschoten, aangevuld met 3 vaste locaties en 1 mobiele locatie. 

• Soort test: PCR-test en mondspoelkit.

•
 

Rioolwatersurveillance.

• Epidemiologisch- en gedrags (testbereidheid) onderzoek

•
 

8.012 personen getest (39%). 

Dronten

• 37.000 inwoners.

• Periode: 10 februari t/m 21 maart.

• Lee ijd: iedereen vanaf 12 jaar.

• Een gemiddelde gemeente in Nederland.

• Waar: alle wijken van Dronten, 3 testlocaties.

• Soort test: PCR-test.

• Epidemiologisch- en gedrags (isolatie) onderzoek.

•
 

Rioolwatersurveillance.

•
 

10.184 personen getest (28% van de inwoners) 50% meer dan 
 1 keer getest.

Risicogericht grootschalig testen

28 april 2021

  
 
  
 Meer informatie: 

www.rijksoverheid.nl/grootschaligtesten 
of bel 0800-1351 

Informatie over de pilots

In vier pilots is onderzocht hoe risicogericht grootschalig testen kan 
bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. 

Wat is er onderzocht?

4 pilots

• E�ect proactief testen op verspreiding virus en test- quarantaine en isolatiebereidheid inwoners.

• E�ect gedragsinterventies op testbereidheid en naleving isolatie en quarantainemaatregelen.

• Hoe risicogericht grootschalig testen werkt in de praktijk en wat dat vraagt van de uitvoering. 

• Inzet mondspoelkits (validatie).

• Rioolwater en infectiedruk.

 

 
 

 
 
 

Lansingerland

• 62.000 inwoners.

• Periode: 11 t/m 22 januari. 

• Lee ijd: iedereen vanaf 2 jaar. 

• Aanleiding: een uitbraak van de Britse variant op een school. 

• Waar: alle wijken van Lansingerland, 4 testlocaties voor de pilot.

• Soort test: PCR-test en sabbelwat.

• Epidemiologisch- en gedrags (isolatie) onderzoek.

• 38.371 personen getest (62%).

• Rioolwatersurveillance.

Ro erdam – Charlois

•
 

69.000 inwoners. 

•
 

Periode: 26 januari t/m 5 maart.

Lee�ijd: iedereen vanaf 12 jaar.•
 

•  Inwoners met diverse achtergronden, veelal lage sociaal economische status.

•
 

Waar: alle wijken van Ro�erdam-Charlois, 6 binnen testlocaties en 4 testbussen.

•
 

Soort test: antigeen.

•
 

Epidemiologisch- en gedrags (testbereidheid) onderzoek.

•
 

Rioolwatersurveillance.

•
 

15.849 personen getest, waarvan 7.843 uit Charlois (23%).

Dronten

Bunschoten

Lansingerland
Ro erdam-Charlois


