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Geachte leden van de raad,  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met deze brief laten wij u weten de COVID-testlocatie in Hengelo in april haar deuren sluit. Over de 

precieze datum van de sluiting wordt het college nog geïnformeerd door de GGD Twente.  

 

Langetermijnstrategie COVID-19: nieuw testbeleid   

Het afschalen van COVID-testlocaties hangt samen met de nieuwe landelijke langetermijnstrategie 

COVID-19, waarover het kabinet de Tweede Kamer recentelijk heeft geïnformeerd. Een open 

samenleving en voorbereid zijn op verschillende besmettingsscenario’s zijn hierbij het 

uitgangspunt. Voor het testen van COVID-klachten betekent dit dat de verantwoordelijkheid meer 

bij de mensen zelf komt te liggen. Vanaf 11 april hoef je na een positieve COVID-zelftest geen 

conformatietest meer te doen bij de GGD.  

 

Het blijft voorlopig wel mogelijk om te testen bij de GGD Twente voor een herstelbewijs. Dit kan 

bijvoorbeeld nodig zijn om te reizen. Ook blijft de GGD-test beschikbaar voor kwetsbare mensen en 

mensen die geen zelftest kunnen gebruiken.   

 

 

Afschalen van de bestaande testlocaties 

Het nieuwe testbeleid heeft directe gevolgen voor de beschikbare testcapaciteit van de GGD 

Twente in deze regio.  

 

Op dit moment zijn er drie samenwerkingsteststraten met huisartsen operationeel, namelijk in 

Hengelo, Holten en Nijverdal. Zij nemen testen af onder hun eigen medische 

eindverantwoordelijkheid, maar testen vanuit de GGD voor de inwoners. Naast deze 

samenwerkingsteststraten heeft GGD Twente zelf op dit moment vier eigen testlocaties; in 

Enschede, Almelo, Goor en in Oldenzaal. 

 

De GGD Twente schaalt haar testcapaciteit in Twente af, waaronder ook de testlocatie in Hengelo.  

Wel zal de GGD Twente een basis testcapaciteit moeten behouden, in het bijzonder voor de meest 

kwetsbare inwoners van deze regio.    
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Sterke afname aantal testen 

Op dit ogenblik ziet de GGD Twente al een sterke afname van het aantal testvragen. Op basis van 

de afgenomen testen van de afgelopen twee dagen (± 650 testen per dag) wordt verwacht dat 

testvragen de komende dagen/weken verder in een hoog tempo afnemen. Het nieuwe testbeleid  

moet dan nog ingaan. 

 

 

 
 
 

Tot slot  
Het college dankt alle medewerkers van de COVID-teststraat in Hengelo voor hun enorme inzet in 

deze corona pandemie.  
 

Hopend u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd,  
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


