
Nieuwe GGD- coronatestlocatie in Bentelo 
 
Bentelo – In de Rooms Katholieke kerk in Bentelo is sinds afgelopen vrijdag 16 oktober 12.00 uur 
een nieuwe coronatestlocatie. Geen drive-through zoals in Goor, Enschede, Oldenzaal en Almelo 
maar een ‘walk-through’.  De testlocatie is een initiatief van de in totaal zes huisartsen in Delden 
en Hengevelde, om de testcapaciteit in Twente op te schalen, maar ook om hun eigen patiënten 
voorrang te geven. De aanvraag gaat wel via het landelijke nummer 0800-1202, of 
www.coronatest.nl. De huisartsen hopen volgende week de mogelijkheid te bieden om hun eigen 
patiënten in het systeem te plannen. Hierover volgt volgende week in het Hofweekblad meer 
informatie.  
 
Zodra je de kerk binnen komt, staat de route aangegeven richting het altaar over het middenpad. Er 
zijn twee ‘walk-throughs naast elkaar, gescheiden door plexiglas. Dan komt men bij de 
administratieve afhandeling van de afspraak. Vervolgens wordt een buisje met een barcode 
afgegeven waarmee men doorloopt naar de testers, een groep loopt linksom en een groep  
rechtsom. Aan beide einden van de gang staat een tester. Er zijn voldoende testers om in drie shifts 
te werken tussen 8.30 uur en 18.30 uur. Wanneer er via het landelijke nummer 0800-1202 of online 
via coronatest.nl een afspraak wordt gemaakt, kan men aangeven in Bentelo getest te willen worden. 
Het streven van de zes huisartsen is om uiteindelijk ook een bepaald tijdsblok te reserveren voor hun 
eigen patiënten. Huisarts Van den Helder is optimistisch: “We moeten even kijken hoe het gaat 
lopen, maar dat er extra testcapaciteit nodig is, staat buiten kijf. De nood is hoog. Dat wij op den 
duur onze patiënten rechtstreeks hier naartoe kunnen sturen, is ook omdat wij initiatief hebben 
genomen een dergelijke testlocatie op poten te zetten en ook het personeel is door ons geregeld.” 
Dat ze  in de kerk terecht konden, is mede dankzij Roelof Visscher, de Bentelose wijnboer en Marinus 
Nijland, de koster van de kerk. Van den Helder: “Het is prachtig om te zien hoe mensen in Hof van 
Twente behulpzaam zijn en ook van de gemeente en Twickel kregen we heel veel medewerking en 
ondersteuning voor dit initiatief.” In de kerk werden al langer geen kerkdiensten meer gehouden, 
een enkele keer nog voor een begrafenis. “Mocht dat nodig zijn, dan geven we hen daarvoor 
uiteraard de ruimte”, aldus huisarts Van den Helder. Testlocatie R.K. kerk Bentelo, Onze Lieve 
Vrouwestraat 3 in Bentelo.       

http://www.coronatest.nl/

