
Dé aanbevolen COVID test
Snel en betrouwbaar

OMT geadviseerd

Direct contact

085 - 065 80 02

Gekwalificeerde zorgprofessionals

Geen wachttijd

https://www.covidsneltest-service.nl

Uitslag binnen 15 minuten!
Speciaal voor bedrijven, scholen en zorginstellingen

Een initiatief van:

https://www.covidsneltest-service.nl/


terug naar menuSolide partij achter COVID Sneltest Service 

Dé aanbevolen COVID test - Snel en betrouwbaar - Direct contact 085 - 065 80 022

COVID Sneltest Service Initiatief van Lead Healthcare

• Met onze bedrijven PharmaLead Healthcare en MediLead
Healthcare al veertien jaar actief in de zorg.

• Onze ruim 400 zorgprofessionals werken dagelijks voor klanten 
in heel Nederland.

Klanten waar we onder andere voor werken zijn:

Expertise COVID 19

• Lead Healthcare heeft eigen Corona Expert Team.

• Arts is medisch-inhoudelijk verantwoordelijk, 
apotheker farmaceutisch-inhoudelijk.

Onderscheiden en erkend als innovator

• Al zes keer onderscheiden met FD Gazellen Award.

• Drie keer op rij benoemd tot Beste Werkgever door Effectory.

• Door Erasmus Center of Entrepreneurship gerekend tot meest 
belovende ScaleUps. 
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Sneltest voorkomt onnodig tijdverlies, 
stress en thuisquarantaine
• Met de Sneltest houdt u uw werkomgeving veilig.

• Ook beperkt u zo de uitval van personeel.

• Testen kan in een van onze Sneltest Straten of 

bij u op locatie.

Direct
zekerheid: 

binnen 15 minuten

is de uitslag

bekend

Snelle test, direct zekerheid

• Met de Sneltest houdt u uw werkomgeving veilig.

• Ook beperkt u zo de uitval van personeel.

• Testen kan in een van onze Sneltest Straten of 

bij u op locatie.
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In onze Sneltest Straten Testen kan ook bij u op locatie

• Via de website www.covidsnelteststraat.nl maakt u online een 
afspraak.

• U kiest zelf een tijdstip op de door u gewenste locatie. 

• Per e-mail ontvangt u een bevestiging van de afspraak. 

• U komt op het afgesproken tijdstip naar de door u gekozen 
Covid Sneltest Straat.

• De test wordt met een neusswab afgenomen door een 
gekwalificeerde zorgprofessionals.

• Binnen 15 minuten ontvangt u per e-mail de uitslag.

• De Sneltest kan ook worden uitgevoerd op uw bedrijfslocatie.

• Een verpleegkundige komt dan met de benodigde testmaterialen 
langs om de tests uit te voeren.

• Zo voorkomt u onnodige onzekerheid en wachtverzuim.

• Ook kunt u kiezen voor een vast testmoment (per dag of week).

• Een eenmalige preventieve screening laten uitvoeren is 
eveneens mogelijk.

• Desgewenst richten wij zelfs een semipermanente teststraat in 
op uw locatie.

• In alle gevallen houden wij de door u bestelde COVID sneltesten
onder de juiste condities op voorraad. 

• Zo heeft u 100% zekerheid dat er testcapaciteit is voor uw 
werknemers is op het moment dat tests nodig zijn.• Positieve testresultaten worden gemeld aan de GGD ten 

behoeve van bron- en contactonderzoek.

• Bij een negatief testresultaat wordt indien gewenst een 

officieel reisdocument verstrekt.
• Al er getest moet worden, komen wij meteen naar uw bedrijf: 

geen onnodige onzekerheid en wachtverzuim.
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Betalingsgemak - Geen administratieve rompslomp

• Als u verwacht dat meerdere collega’s van uw bedrijf getest 
gaan worden, dan kunt u vooraf testen bij ons reserveren. U 
bent dan 100% gegarandeerd van uw testcapaciteit. 

• Als u ervoor kiest om meerdere testen bij ons in te kopen, 
sturen wij u een verzamelfactuur.

• Ook ontvangt u een bedrijfscode, waarmee uw medewerkers 
via de website een locatie en tijdslot kunnen boeken.

€
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Snel zekerheid

Altijd plek, in onze teststraat of op 
uw locatie en uitslag direct bekend

Administratief ontzorgd

Testen van uw werknemers 
op een verzamelfactuur

Sneltest en screening 
op de werkplek

Voorkomt stress en onnodig 
verzuim van uw medewerkers

Betrouwbaar 
en conform AVG

Door OMT geadviseerde 
Sneltest door gekwalificeerde 
zorgprofessional, doorsturen 
testresultaat naar GGD

100% garantie 
op testcapaciteit

Gereserveerde COVID Sneltesten
houden wij onder de juiste 
condities voor u op voorraad

Overtuigd?

Ga direct naar:

https://www.covidsneltest-service.nl

https://www.covidsneltest-service.nl/
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Beste sneltest

• Wij gebruiken uitsluitend de sneltest van het merk Abbott en Roche.

• Deze antigeen sneltesten worden geadviseerd door Outbreak
Management Team(OMT)

• OMT adviseert Abbott en Roche als betrouwbare sneltest.

Uitgevoerd door 
zorgprofessionals

• De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde zorgprofessionals.

• Deze zorgprofessional is getraind in het testen met neusswap.

• Eigen Corona Expert Team: arts medisch-inhoudelijk verantwoordelijk, 
apotheker farmaceutisch-inhoudelijk

Voldoet aan strenge 
regelgeving

• Test is als betrouwbaar beoordeeld door RIVM en Landelijke 
Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT).

• Kwaliteit staat onder toezicht van Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ).

terug naar menu
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Binnenkort ook in:

Regio Friesland
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Zeeland

Gelderland

Friesland

Overijssel

Drenthe

Noord-Brabant

Limburg

Groningen

Utrecht

Zuid-

Holland

Flevoland

Noord-

Holland

Om snel landelijke dekking te 
krijgen, openen wij vrijwel 
dagelijks nieuwe vestigingen.

Kijk op www.covidsnelteststraat.nl

voor een actueel overzicht van alle 

Sneltest Straten.

Almere

Baarn

Naarden

Arnhem

Utrecht

Enschede

Aalsmeer

Groningen

Rijswijk

Geersdijk

Rotterdam Eindhoven

Gorinchem Haaren (NB)

Bladel Breda

Maasbracht

Haarlem

Amsterdam

Zwolle

http://www.covidsnelteststraat.nl/
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Steeds meer organisaties benutten de voordelen van onze sneltest

We bieden snel zekerheid aan bedrijven in allerlei branches
• Van kinderdagverblijven tot grote bouwbedrijven.

• Van productiebedrijf tot visgroothandel.

Diverse bedrijven gingen u voor terug naar menu



terug naar menu

Dé aanbevolen COVID test - Snel en betrouwbaar - Direct contact 085 - 065 80 0212

Tevredenheid over onze sneltest

De resultaten van onze Sneltest
overtuigen medici én klanten 

“
Erg fijn om met een 

partner te werken die 
naast enorm 

servicegericht ook echt 
kennis van zaken heeft.

”
Hessing Supervers BV

“ Fantastisch om direct 
na de test al zekerheid 

te krijgen.
”

CompaNanny

terug naar menu



terug naar menuCOVID Sneltest Service in de media

Dé aanbevolen COVID test - Snel en betrouwbaar - Direct contact 085 - 065 80 0213

Uitzending Nieuwsuur NPO1
22 okt 2020

Klik hier voor link naar NPO start

Uitzending NOS Journaal
28 okt 2020

Klik hier voor link naar NPO start

https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/coronavirus/189255/covid-19-snelteststraat-langs-a1-bij-naarden
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhem-heeft-woensdag-een-corona-snelteststraat%7Ea4c6a3ef/
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/22-10-2020/VPWON_1310951?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/22-10-2020/VPWON_1310951?utm_medium=refferal&utm_source=tvblik
https://www.npostart.nl/POW_04508446
https://www.npostart.nl/POW_04508446
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Algemene informatie

Meer informatie op:

https://www.covidsneltest-service.nl/

Op onze website www.covidsnelteststraat.nl

vindt u een overzicht van alle Sneltest Straten.

Daar kunt u ook direct een afspraak inplannen.

Onze Klantenservice staat op werkdagen van 

9:00 tot 17:00 uur voor u klaar op nummer 

085 - 065 80 02

Uw contactpersoon

Koen

Lasschuit

06-22321715

koen@covidsneltest-service.nl

https://www.covidsneltest-service.nl/
http://www.covidsnelteststraat.nl/
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1. Ik heb nog geen bevestiging ontvangen maar ik heb wel met mijn 
bedrijfscode een locatie en tijdslot gereserveerd. Is mijn 
reservering wel doorgekomen?
Het kan zijn dat de bevestigingsmail in uw spambox terecht is 

gekomen. Neem contact met ons op als dit niet het geval is.

2. Hoe wordt de sneltest afgenomen?
Voor de test wordt een neusswab afgenomen door een van onze 

getrainde zorgprofessionals. Het afnemen van de test duurt ongeveer 

10 minuten.

3. Gebruiken jullie de door het OMT geadviseerde en gevalideerde 
sneltesten?
Wij gebruiken de antigeen sneltesten van Abbott en Roche. Beide 

sneltesten zijn door het OMT gevalideerd en worden door het OMT 

geadviseerd als geschikt en betrouwbaar. De test met neusswap 

wordt afgenomen door een getrainde zorgprofessional en het 

testresultaat is al binnen 15 minuten beschikbaar.

Let op: er zijn op moment veel niet gevalideerde sneltesten in 

omloop, deze testen zijn niet betrouwbaar.

Dé aanbevolen COVID test - Snel en betrouwbaar - Direct contact 085 - 065 80 0215

4. Wat gebeurd er bij een positieve uitslag?

a. U wordt door ons gebeld of persoonlijk gesproken

b. Wij geven uw positieve testuitslag door aan de GGD zodat zij u op 

kunnen nemen in het Bron en Contact Onderzoek

c. Positief geteste personen moeten gelijk thuis in quarantaine net 

zoals zijn/haar huisgenoten en eventuele directe collega’s;

d. Volg de richtlijnen van het RIVM

e. Het kan verstandig zijn direct een Sneltest voor de 

gezinsgenoten/huisgenoten en directe collega’s van de 

werknemer af te nemen

5. Kan ik bij jullie een reisdocument krijgen als ik negatief 
getest ben?
Covid Sneltest Straat biedt reizigers die negatief testen een 

reisdocument waarop staat dat zij negatief getest hebben op 

COVID19. Dit is een officieel door een van onze artsen ondertekend 

document. Wij testen met de door het OMT geadviseerde sneltesten

van Abbott en Roche, voor veel landen is dat voldoende. Let op: de 

situatie verandert per dag. Je bent zelf verantwoordelijk om de 

inreisbeperkingen voor het land van bestemming te controleren met 

de lokale autoriteiten en de reisorganisatie.
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6. Voldoen jullie bij een positief testresultaat aan de Meldplicht aan 
de GGD?
Wij geven positieve testresultaten door aan de GGD zodat zij kunnen 

starten met het Bron en Contact Onderzoek en de informatie kunnen 

opnemen in de landelijke statistieken. Wij zijn via een beveiligde 

verbinding verbonden met de GGD en voldoen aan de AVG richtlijnen

7. Werken er artsen en apothekers bij uw organisatie?
Covid Sneltest Straat is een initiatief van Lead Healthcare, dat is een 

bedrijf met meer dan 14 jaar medische ervaring, waar ruim 400 

zorgprofessionals werkzaam zijn. Wij hebben een Corona Expert 

Team, van bij ons werkzame artsen en apothekers. Zij zijn medisch 

en farmaceutisch inhoudelijk verantwoordelijk. Zij houden alle 

wetenschappelijke ontwikkelingen nauwgezet bij, zodat wij u altijd de 

beste zorg kunnen geven.

8. Krijg ik na betaling een factuur?
U krijgt achteraf altijd een factuur van ons. Bedrijven kunnen er ook 

voor kiezen meerdere testen bij ons in te kopen. U bent dan 100% 

gegarandeerd van uw testcapaciteit, alle kosten komen op een 

verzamelfactuur en u ontvangt een specifieke bedrijfscode waarmee 

u collega’s via de website een locatie en tijdslot kunnen boeken. 
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10. Hoe kan ik als bedrijf betalen?
Verwacht u dat komende tijd meerdere collega’s van uw bedrijf getest 

worden bij u op de werklocatie of in een van onze snelteststraten, dan 

kunt u van te voren de testen bij ons reserveren. U bent dan 100% 

gegarandeerd van uw testcapaciteit. De kosten ontvangt u op een 

verzamelfactuur. U krijgt een specifieke bedrijfscode waarmee u 

collega’s via de website een locatie en tijdslot kunnen boeken. 
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