
Aan de GGD Rotterdam Delfshaven,  18 februari 2021

Geachte heer Ewout Fanoy,

In Delfshaven waren we erg blij dat u met uw pilot (eind november tot en met begin december) van twee
testbussen in Bospolder-Tussendijken, mede gehoor gaf aan de dringende oproep in onze brandbrief van 20
oktober 2020 om een testlocatie in de wijk. De pilot was onderdeel van uw project Risicogericht
grootschalig testen. Wij hebben er bijzonder graag aan mee gewerkt hieraan ruim bekendheid te geven in
onze wijken,  extra gemotiveerd door de keuze voor Delfshaven.
De locatie in de wijk bleek succesvol en werd door iedereen, huisartsen en bewoners als zeer positief
ervaren.  De laagdrempeligheid en zichtbaarheid speelde daarbij een grote rol: dichtbij huis en je zonder
afspraak laten testen. We waren dan ook blij dat er voor een tweede periode een testbus kon komen, van 5
januari tot en met 19 februari (inclusief verlenging). Deze was wederom succesvol, de toeloop was erg goed.
Huisartsen konden hun patiënten makkelijker overtuigen zich te laten testen door de aanwezigheid van een
testbus in de wijk.

In arme wijken zoals in Delfshaven blijft het een grote uitdaging mensen naar een testlocatie te krijgen. Veel
mensen hebben geen auto, op de fiets is voor veel ouderen te ver en het openbaar vervoer te duur.
Bovendien is de landelijke richtlijn om met klachten niet met het openbaar vervoer te reizen. De huisartsen
merkten dat door de testbus de testbereidheid toenam. In de sneeuw- en ijsperiode toen de testbus  niet
kon komen, werd deze direct node gemist.  Bijvoorbeeld patiënten die vonden dat hun luchtwegklachten
geen corona zijn, konden door huisartsen niet of nauwelijks meer worden overgehaald zich toch te laten
testen, zolang er geen locatie in de wijk was. Een huisarts: ‘De helft van onze populatie gaat niet omdat
bellen te ingewikkeld is of testlocaties te ver weg en met  overheen is ook niet handig.’  Met een mogelijke
derde coronagolf op komst hebben we een locatie in de wijk helemaal hard nodig.

Daarom vragen wij u dringend om voortzetting van een testlocatie in de wijk mogelijk te maken. Met een
testbus  of een vaste locatie. De toeloop toen de bus er stond was gemiddeld 140 bewoners met slechts een
testbus. Daarnaast is de dichtstbijzijnde teststraat in Schiedam en dat is 55 minuten lopen en 20 minuten
fietsen. Dit is een enorme belemmering om je te laten testen.
Wij denken graag mee om voortzetting van een testlocatie in de wijk mogelijk te maken. Zo zijn we
bijvoorbeeld al geruime tijd aan het kijken of er een geschikte locatie in de wijk is en zien daarbij meerdere
mogelijkheden.
De ervaring van de laatste weken leert dat een doordeweeks schema van 9 tot 17.00 uur vrijwel vol zit met
afspraken en inloop.  Wij zouden echter ook al erg blij zijn met halve dagen of enkele dagen per week, we
begrijpen dat de bus of vaste testlocaties ook ergens anders hard nodig zijn.

We zien uit naar uw antwoord en zijn zoals gezegd gaarne bereid mee te denken als er obstakels zijn.

Met vriendelijke groet,

namens het samenwerkingsverband Delfshaven Helpt:
Ineke Palm (gebiedscommissie Delfshaven, 0651111073) en David Forbes (Wmo Radar)

namens alle huisartsen in Delfshaven:
Kristel Fraaij namens hagro ACW, Matthijs van der Poel namens hagro Centrum 3, Shakib Sana namens
hagro Centrum 2 , plus Huisartsen Özveren,  Huisartsen Aelbrechtskade en Huisartsen Sanitas
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