
Harderwijk, Selhorstweg 99

Tijdelijk gratis voor bedrijven:
COVID-19 sneltest

Wilt u een medewerker met klachten snel laten testen? Laat uw medewerker een afspraak maken via onze planner en hij/zij 
kan dezelfde dag nog terecht! Bij een negatieve uitslag kan uw medewerker snel en met een gerust hart weer aan het werk. 
Wij voeren de test uit in onze eigen teststraat in Harderwijk.

Voordelen
Snel duidelijkheid (uitslag binnen 15 minuten) en bij negatieve uitslag direct weer aan het werk.
De openingstijden van onze teststraat zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur én van 13.00 tot 16.00 uur.
Geprotocolleerde afname via een gevalideerde test (Abbott PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid Test).
Perspectief is een gecertificeerde arbodienstverlener met deskundig personeel. 
De GGD accepteert en verwerkt onze uitslagen omdat wij een klinisch gevalideerde test inzetten en omdat onze testen 
worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde arts. 
Wij zorgen voor een snelle en zorgvuldige aanmelding bij de GGD, zodat de GGD direct het verdere beleid kan bepalen. 
Geen extra zorgen voor u of uw medewerker.
De aan onze testfaciliteit verbonden artsen zijn de heer J. (Jan) Scheffers, BIG-nummer 69023708501 en mevrouw A.M.A. 
(Anouk) Cortvriend-Trumpi, BIG-nummer 39919292701.

Werkwijze
Uw medewerker geeft aan klachten te hebben die kunnen passen bij het coronavirus of heeft een melding gehad vanuit de 
coronamelder.
Samen bepaalt u of een sneltest gewenst is.
Uw medewerker maakt een afspraak voor een sneltest via onze planner of via 0341 - 438 710.
Uw medewerker ontvangt per e-mail een afspraakbevestiging. Hij/zij kan na ontvangst met eigen vervoer naar onze teststraat.

Is de uitslag positief?
Dan wordt de uitslag mondeling gedeeld met uw medewerker. Wij adviseren hem/haar de uitslag met u te delen. Uw 
medewerker krijgt een verklaring van de positieve uitslag mee en wij geven geldende adviezen. Een bedrijfsarts van Perspectief 
doet melding bij de GGD over de positieve uitslag. 

Is de uitslag negatief?
Ook dan wordt de uitslag mondeling gedeeld met uw medewerker. Uw medewerker krijgt een verklaring van de negatieve 
uitslag mee. 

Kosten
Voor bedrijven is de sneltest tijdelijk gratis. Particulieren betalen € 59,50 exclusief btw.

https://www.perspectief.eu/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PerspectiefGroepbv@perspectief.eu/bookings/s/AnDad_S8NU20hm6_rebb9g2
https://outlook.office365.com/owa/calendar/PerspectiefGroepbv@perspectief.eu/bookings/s/AnDad_S8NU20hm6_rebb9g2

