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Geachte collega, 

 

Het Kabinet heeft op 3 juni aangekondigd dat de reisrestricties versoepeld worden en dat per 

15 juni reizen binnen verschillende Europese landen weer mogelijk wordt. Daarmee zal ook de 

stroom van buitenlandse toeristen naar Nederland weer op gang komen. De GGD’en is 

gevraagd om voorbereid te zijn op toeristen uit het buitenland met COVID-gerelateerde 

klachten. In deze brief vertellen wij u graag wat er is gedaan en hoe u als huisarts kan 

bijdragen aan de zorg voor een (buitenlandse) toerist met klachten.  

 

Communicatie  

Er zijn landelijk verschillende voorlichtingsmaterialen ontwikkeld die via diverse kanalen in het 

binnen- en buitenland zijn verspreid. Ter voorbereiding op een reis wordt er via diverse 

kanalen actief contact gezocht met de buitenlandse toerist om deze voor te lichten over de 

maatregelen die er in Nederland gelden. 

Via deze link Tourism in the Netherlands (Rijksoverheid) komt u bij bruikbare informatie die u 

in uw praktijk of huisartsenpost kan gebruiken. Als bijlage vindt u de poster met informatie voor 

toeristen in meerdere talen. 

 

Het is goed mogelijk dat een toerist zich bij uw praktijk of huisartsenpost meldt met  

COVID-gerelateerde klachten. Hieronder schetsen wij in hoofdlijnen de stappen die er dan 

genomen moeten worden. 

 

Testen 

Vraag de (buitenlandse) toerist een afspraak te maken voor een test via het landelijke 

callcenter: 0800-1202. Iedereen met klachten, zoals koorts en/of bovenste luchtwegklachten 

kan gratis terecht in de teststraten. Dit geldt ook voor buitenlandse gasten. De locaties van 

onze teststraten vindt u via deze link Testen op het coronavirus op onze website.  

De toerist wordt gevraagd om met eigen vervoer naar de teststraat te komen. Tussen het 

testen en de uitslag wordt de toerist gevraagd om zich te isoleren. De toerist wordt telefonisch 

op de hoogte gebracht van de laboratoriumuitslag. Uiteraard blijft de huisarts verantwoordelijk 

voor het afnemen van een test indien dit van belang is in het kader van de individuele 

patiëntenzorg, zoals afgesproken is met o.a. NHG en LHV (zie ook artikel Rolverdeling GGD 

en huisartsenzorg bij coronatesten bij patiënten). 

  

 

 

Aan de huisartsen in de regio Rotterdam Rijnmond 

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/tourism-in-the-netherlands
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/testlocaties/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/rolverdeling-ggd-en-huisartsenzorg-bij-coronatesten-van-patienten
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/rolverdeling-ggd-en-huisartsenzorg-bij-coronatesten-van-patienten
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Isolatie en quarantaine  

Wanneer blijkt dat de toerist een COVID-19 infectie heeft, voert de GGD bron- en 

contactonderzoek (BCO) uit bij de toerist. De toerist wordt gevraagd zich te blijven isoleren. De 

isolatieperiode duurt tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten. Nauwe contacten worden 

ook geïnventariseerd. Zij worden gevraagd zich te houden aan de quarantaineregels. 

Buitenlandse toeristen zullen in Nederland in isolatie of quarantaine moeten. Voor de 

Nederlandse toerist geldt dat zij gecontroleerd naar huis kunnen reizen en zich thuis aan de 

maatregelen moeten houden. Gedetailleerde informatie over de leefregels voor  

COVID-patiënten en diverse contacten vindt u via deze link LCI-RIVM leefregels. 

 

Huisvesting 

De toerist is voor het vinden van adequate huisvesting zelf verantwoordelijk. De 

accommodatiehouder, reis-of zorgverzekering, ambassade of de gemeente waar de toerist 

verblijft kan eventueel bemiddelen bij het zoeken van geschikte opvang. De GGD monitort de 

opgelegde maatregelen daarna periodiek conform de richtlijnen voor het BCO. 

 

Signalen 

Ondanks alle geldende regels en maatregelen is het mogelijk dat er toch besmettingen 

onopgemerkt blijven. Wij vragen u ook bij toeristen en passanten waakzaam te zijn en 

signalen laagdrempelig aan de GGD door te geven. Dit kan via de GGD-consultatielijn op 

nummer 010-433 98 98. Hier kunt u ook terecht voor andere (consultatie)vragen rondom 

COVID-19.  

 

Overig 

Nederlandse toeristen in het buitenland kunnen zich aanmelden voor een test via  

www.nederlandwereldwijd.nl  

 

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht en samenwerking.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

M.C.E. Trompenaars, arts Maatschappij & Gezondheid 

Afdeling Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

 

 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/leefregels
http://www.nederlandwereldwijd.nl/

