
OnderhoudNL en LBV verzorgen 
versneld testen op coronavirus.
Aanleiding
Wat we zien is dat veel Nederlanders in deze periode thuis moeten blijven wegens 
coronaverschijnselen. Vaak zelfs onterecht, omdat het overgrote deel negatief wordt getest. 
Door de lange wachttijden voor het testen en het tevens lange wachten op de uitslag vanuit de 
GGD, zorgt dit voor veel onnodig verloren arbeidscapaciteit. OnderhoudNL en LBV hebben daar 
de oplossing voor gevonden: een partij die dit proces bespoedigt door bij de medewerker thuis te 
testen. Hierdoor wordt het proces tussen melding en uitvoering versneld. Schilders-, Afwerkings- 
en Glaszetbedrijven kunnen hier nu via Stichting USAG gebruik van maken. De testen worden 
uitgevoerd door Adaptics, de partner van de bekende Gezondheids- en Bodychecks.

De beloftes
Werkdagen
Medewerkers met een melding vóór 16.00 uur worden dezelfde dag nog getest. Het testmateriaal 
is dan dezelfde avond nog bij het laboratorium in Duitsland. Vanaf aankomst bij het 
laboratorium is de uitslag er gegarandeerd binnen 72 uur, maar meestal binnen 48 uur. 
Voorbeelden: 
 Melding op maandag 11.00 uur: uitslag is er donderdagavond, maar meestal 
 woensdagavond. 
 Melding op dinsdag 18.00 uur: uitslag is zaterdagavond, maar meestal vrijdagavond.

Zaterdag en zondag 
Medewerkers met meldingen voor 16.00 uur worden dezelfde dag nog getest en het testmateriaal 
afgeleverd of bezorgd het laboratorium in Duitsland. De verwerkingstijd gaat in op maandag om 
07.00 uur: vanaf dat moment is de uitslag er gegarandeerd binnen 72 uur, maar meestal binnen 
48 uur. Voorbeelden:
 Melding op zaterdag 18.00 uur: uitslag is er donderdagochtend, maar meestal    
 woensdagochtend. 
 Melding op zondag 09.00 uur: uitslag is er donderdagochtend, maar meestal 
 woensdagochtend.

Wanneer een COVID-19-test? 
Indien er klachten zijn (zoals neusverkoud-
heid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest of een verhoging tot 38 graden) bij de 
medewerker.  
 

Coronatesten bij de medewerker thuis.
Bij een melding van de werkgever bij Adaptics wordt er vanuit Adaptics een gezondheids-
professional op pad gestuurd naar de betreffende medewerker. Deze wordt thuis getest waarbij 
het testmateriaal direct daarna wordt afgeleverd bij een gerenommeerd laboratorium in Duitsland, 
die ook voor het RIVM PCR-tests uitvoert. Geen wachttijd of een lange rit naar de teststraat voor 
de medewerker.

Inhoud van de COVID-19-test?  
De COVID-19-test is afgestemd op de 
richtlijnen van het RIVM en daarmee een 
betrouwbaar instrument om te bepalen of er 
sprake is van een besmetting met 
COVID-19. 



Het proces
Wilt u een medewerker aanmelden voor een coronatest? 
 Neem dan rechtstreeks contact op met Adaptics via corona@adaptics.nl. 
 In die e-mail vermeldt u: 
  - de naam van uw/het bedrijf;
  - de gegevens van de medewerker: voor- en achternaam, adresgegevens 
  (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) en zijn/haar telefoonnummer. 

Adaptics is via corona@adaptics.nl bereikbaar van 08.30 uur tot 21.00 uur. Meldingen na 21.00 
uur worden de volgende dag om 08.30 uur in behandeling genomen.

  Adaptics neemt telefonisch contact met de medewerker op. Adaptics bespreekt met de 
 medewerker het testproces en plant met hem of haar een afspraak in. 

 De gezondheidsprofessional van Adaptics gaat bij de medewerker thuis langs en neemt  
 de test af. Indien de aanvraag voor 16.00 uur is ingediend dan komt de gezondheids-
 professional dezelfde dag nog langs. 

 Het test materiaal wordt dezelfde nog bezorgd bij het laboratorium in Duitsland. Vanaf 
 aankomst bij het laboratorium is de uitslag er gegarandeerd: 
 a. Op werkdagen binnen 72 uur, maar meestal binnen 48 uur. 
 b. Op zaterdag en zondag gaat de verwerkingstijd in op maandag om 07.00 uur. Vanaf  
  dat moment is de uitslag er gegarandeerd binnen 72 uur, maar meestal binnen 48  
  uur. 

 De negatieve of positieve uitslag wordt telefonisch aan de medewerker doorgegeven door  
 Adaptics. Krijgt Adaptics de medewerker niet te pakken, dan zal er een beveiligde e-mail  
 verstuurd worden. 

 Bij een positieve uitslag informeert Adaptics de GGD. De medewerker meldt zich zelf 
 vervolgens ziek volgens het reguliere verzuimproces. 

Investering
Adaptics hanteert een vast tarief per test inclusief reistijd, reiskosten en de koeriersdienst, 
ongeacht de woonplaats van de medewerker. 
 Kosten totaal per test € 275,00 excl. 21% btw 

Stichting USAG schiet dit bedrag voor en factureert (maandelijks) achteraf het aantal tests dat 
voor uw/het bedrijf is aangevraagd bij Adaptics.

Contact
Voor vragen over de test kunt u contact opnemen met Adaptics op telefoonnummer 088-0223866 
(bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur) of mailen naar corona@adaptics.nl 
(bereikbaar iedere dag van 08.30 uur tot 21.00 uur). Voor andere vragen kunt u bellen met 
Stichting USAG: 085 – 2101057.
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