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Meteren, 22 februari 2021

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u vertellen wie we zijn. Het Fenelab Consortium COVID-19 bestaat
uit 9 bedrijven, waarvan 8 laboratoria. Fenelab is de vereniging van geaccrediteerde
laboratoria in Nederland. De 8 aangesloten laboratoria zijn allemaal actief in de Agro Food
industrie en controleren op dagelijkse basis de voedselveiligheid van mens en dier. Het 9e
bedrijf is een IT-specialist voor laboratoria die zorgt voor de gegevensuitwisseling en de
verbinding met het CoronIT systeem onderhoudt.
Begin 2020 werd duidelijk dat er een landelijk tekort ontstond in de beschikbaarheid van
PCR-testen. Omdat de deelnemende laboratoria dagelijks PCR-testen uitvoeren, was en is er
voldoende rest-testcapaciteit op de PCR-apparatuur.
Binnen de vereniging hebben we de handen in elkaar geslagen en onze krachten gebundeld
om Nederland te helpen. Het heeft even geduurd, maar het is zover. We kunnen nu
meehelpen in deze drukke tijd.
We werken met één verdeelstation, de Centrale Extractie Locatie (De CEL XL) in Vlaardingen.
De laboratoria liggen verspreid over Nederland. Voor u is de CEL XL de locatie waar u overleg
mee heeft en communiceert. De CEL XL bevindt zich in het voormalige Unilever laboratorium
aan de Olivier van Noortlaan 120 in Vlaardingen.
Logistieke en planmatige vragen kunt u richten aan logistiek@hetcoronalab.nl.
Voor dringende logistieke vragen ook via 06-21193629.
Vragen over de testuitslag kunt u richten aan uitslagen@hetcoronalab.nl.
Voor dringende testuitslag vragen ook via 06-21196165.
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Indien gewenst word u direct doorgeschakeld naar Dr. Frans Houwen, lab manager van de
CEL XL, email: labmanager@hetcoronalab.nl.
Namens Fenelab Consortium COVID-19, de coördinatoren

Drs. Luc Scholtis 				

Ing. Pieter Vos			

Fenelab Consortium COVID-19
Rijksstraatweg 69
4191 SK Meteren

KVK 81374429
BTW nr. NL862060989B01
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FENELAB CONSORTIUM COVID-19
Zoals bekend is er voortdurende behoefte aan testcapaciteit voor COVID-19
in Nederland. Naar aanleiding van een inventarisatie van Fenelab onder
haar leden werd duidelijk dat we, ook buiten de gezondheidszorg, over veel
laboratoriumcapaciteit beschikken en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied
van laboratoriumonderzoek.
Fenelab is een vereniging van geaccrediteerde laboratoria. Fenelab heeft onder
haar leden 9 bedrijven bereid gevonden om de helpende hand toe te steken in de
huidige pandemie. Dankzij deze hulpvaardigheid heeft Fenelab een consortium
kunnen vormen dat als één loket fungeert voor het verwerken van de COVID-19
testen.
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De aangesloten laboratoria zijn allemaal actief in de Agro Food industrie en
controleren op dagelijkse basis de voedselveiligheid van mens en dier. Omdat
de laboratoria dagelijks de PCR test uitvoeren, was en is er voldoende rest-test
capaciteit op de PCR-apparatuur.
Het Fenelab Consortium COVID-19 kan de testcapaciteit direct opschalen, indien
noodzakelijk. Dit zal naar gelang de vraag oplopen naar maximaal 20.000 testen per
dag. Hiermee helpt het consortium de Nederlandse testcapaciteit.
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Werkinstructie en logistieke procedure
							

Vlaardingen, 22 februari 2021

Beste medewerkers en vrijwilligers van de GGD,
Op verzoek van de Dienst Testen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
zullen wij (een deel van) uw coronatesten uitvoeren. Om onze samenwerking tot een succes
te maken, brengen wij u door middel van deze brief graag op de hoogte over wat u van ons
mag verwachten en wat we van u nodig hebben.
Laboratorium
De laboratoriumtesten worden uitgevoerd door Fenelab Consortium COVID-19, een
samenwerkingsverband van 8 laboratoria opgezet door de Vereniging van Nederlandse
Laboratoria, Kalibratie- en Inspectie-instellingen Fenelab. Fenelab Consortium COVID-19
verzorgt alle afstemming, logistiek, afnamesets en laboratorium ondersteuning.
De CE-IVD gemarkeerde test die gebruikt wordt, is RIDA GENE SARS-CoV-2.
De bij Fenelab Consortium COVID-19 aangesloten laboratoria zijn ISO 17025 geaccrediteerd
met qPCR in de scope. Het laboratorium heeft voldaan aan verificatie van SARS-CoV-2 qPCR
sensitiviteit- en specificiteitseisen op basis van RIVM panels.
De Ct grenswaarde van de PCR test is 39. Waarden kleiner dan of gelijk aan 39 rapporteren
we als positief (Positive). Groter dan 39 wordt negatief (Negative) gerapporteerd. Zie ook
rapportage.
Afnamesets
Er worden door Fenelab Consortium COVID-19, voldoende afnamesets beschikbaar gesteld.
Deze afnamesets bestaan uit:
- Een buis met transportmedium, voorzien van een etiket met unieke barcode en nummer,
deze dienen bij een temperatuur van 15 tot 25 graden Celsius te worden bewaard.
- Swabs voor keel en neus.
- Transportmiddelen: buizenrekken, tempex dozen, absorberend materiaal, kartonnen dozen,
opvulmateriaal, afsluitmateriaal, etiket met afnamelocatie.
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Deze afnamematerialen worden vooraf door Fenelab Consortium COVID-19 geleverd aan de
testlocaties.
Wij vragen u om materiaal van Fenelab Consortium COVID-19, goed gescheiden te houden
van materiaal van andere laboratoria. Wij kunnen alleen de door ons bezorgde Fenelab
Consortium COVID-19 buizen verwerken.
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3133 AT Vlaardingen
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Stappenplan afnameproces
- Neem een afnamebuis uit de plastic zak.

- Scan het CoronIT “113Cxxxxxxx” monster-nummer op de afnamebuis in CoronIT.
- Afname met de voorgeschreven keel- en neus swabs.
- Plaats de swabs in het buisje met het transport medium.

- Breek de swabs op het afbreekpunt af en houdt ze in het buisje.
- Draai de dop goed vast: op het buisje met daarin de swabs.
- Plaats iedere monsterbuis direct in het buizenrek
N.B. indien een buis niet met de eerstvolgende koerier ronde meegaat naar de CEL, kan
vaak de toegezegde rapportagetijd niet gehaald worden.
- Neem een lege tempex doos met groene absorberende onderlegger en plaats het
buizenrek erin.
- Plaats de monsters in het buizenrek
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- Plaats de deksel op de tempex doos en sluit deze af.
- Zet de tempex doos in een kartonnen doos met groen logo en vul op met opvulmateriaal.
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- Maak de kartonnen doos dicht.

- Plak een etiket met afnamelocatie op het plakband op de kartonnen doos en noteer het
aantal monsterbuizen in de doos.
- Vul het overdrachtsformulier in.

- Op het afgesproken tijdstip worden de dozen door de koerier (BK Sneltransport)
opgehaald.
CoronIT-storing
- Wanneer de situatie zich voordoet dat u de buizen niet kan inscannen in CoronIT
vanwege een storing, willen we u vragen deze buizen apart te houden van de reeds
gescande monsters.
- Wij verzoeken u om buizen die niet zijn ingescand in CoronIT te verzamelen in een aparte
doos met daarop de duidelijke vermelding NOG NIET INGESCAND in CoronIT. Daarna kunt
u deze meegeven aan de koerier want deze kunnen ook direct verwerkt worden.
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BELANGRIJK!!!
In het geval van een CoronIT storing dient u de monsternummers van de niet
gescande monsters op een apart vel te noteren en deze nummers in combinatie
met de patiënt identificatie op een later tijdstip, wanneer de storing is opgeheven,
alsnog in CoronIT invoeren.
Waarschuw ons indien een dergelijke storing optreedt (06-21193629)
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Transport
- Fenelab Consortium COVID-19 zal met u de dagen en transporttijden van het brengen van
de afnamenmaterialen en het ophalen van de monsters afspreken.
- Wij zullen dagelijks zo veel transporten verzorgen als nodig is voor een goede logistieke
afhandeling.
- Transport naar en van de GGD testlocatie(s) gebeurt door een koerier (BK Sneltransport).
- Indien er wijzigingen in de dagen en transporttijden zijn, kunt u deze wijzigingen de dag
tevoren, liefst vóór 12.00 uur communiceren per mail, via logistiek@hetcoronalab.nl.
- Bij transportvragen op de dag zelf kunt u bellen naar 06-21193629.
Rapportage
- De testuitslagen worden gerapporteerd in CoronIT (uiterlijk 24 uur na afname van het
materiaal).
- Wanneer de testuitslag “indeterminate” is, wordt geadviseerd om de cliënt opnieuw te
laten testen omdat het om technische redenen onmogelijk is om een uitslag te realiseren.
- Heeft u vragen over uitslagen? Mail dan altijd naar uitslagen@hetcoronalab.nl, vermeld
hierbij altijd het monsternummer en het telefoonnummer waarop wij u eventueel kunnen
terugbellen.
- Voor dringende vragen rondom testuitslagen kunt u 7 dagen per week van 8.30 tot
20.30 bellen naar de lab manager op 06-21196165. Indien gewenst wordt u, door de lab
manager, doorgeschakeld met een arts-microbioloog voor intercollegiaal overleg.
Facturatie
- Omdat er een overeenkomst is met de Dienst Testen, zal de facturatie direct verlopen
met het RIVM. Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van de aantallen vanuit CoronIT.
Hiervan kan wanneer u dat wenst, een overzicht worden gestuurd.
Met vriendelijke groet,
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Fenelab Consortium COVID-19
Dr. Frans Houwen				
Laboratorium Manager			
De CEL XL
			

Dr. Gert van Duijn
Project Manager
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