
BIJLAGE 2 – TESTRESULTATEN TYPE III EVENEMENTEN 

 

Met de GGD zijn afspraken gemaakt dat positieve resultaten worden teruggekoppeld aan de 

medische adviseur van Fieldlabs, om op die wijze een beeld te krijgen van de testresultaten naar 

aanleiding van de pilot evenementen. Door dit BCO is een gedetailleerd beeld te schetsen van de 

positieve indexen en de uiteindelijk resterende positieve gevallen. Tijdens de type III 

evenementen is het in alle gevallen gelukt om toestemming te krijgen en contact op te nemen 

met alle deelnemers die in de tijd na het event positief zijn getest.  

 

N.E.C. Nijmegen 

Afgenomen pretesten < 48 uur voor aanvang 988 

Aantal positieve pretesten 10 (1,01%) 

PCR Posttest (dag 5 na het evenement) 831 (84% van de pretests) 

Aantal positieve posttesten 3 

Positieve indexen voor BCO 3 

 

Toelichting positieve indexen voor BCO 

#1 zeer waarschijnlijk tussen pre test en event of direct na event elders besmet geraakt, 

kans op event nihil vanwege mondkapje en geen beweging, niet besmettelijk geweest 

#2 via GGD, blijkt gerelateerde aan #3, elkaar besmet tijdens activiteit na event, niet 

besmettelijk tijdens event  

#3 via GGD, blijkt gerelateerde aan #2, elkaar besmet tijdens activiteit na event, niet 

besmettelijk tijdens event 

 

Almere City 

Afgenomen pretesten < 48 uur voor aanvang 1.045 

Aantal positieve pretesten 2 (0,19%) 

PCR Posttest (dag 5 na het evenement) 858 (82% van de pretests) 

Aantal positieve posttesten 1 

Positieve indexen voor BCO 1 

 

Toelichting positieve indexen voor BCO 

#1 besmetting hoogstwaarschijnlijk thuis op de dag na het evenement opgelopen. Bron 

geidentificeerd. Niet besmettelijk geweest. 
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Nederlands Elftal 

Afgenomen pretesten < 48 uur voor aanvang 5.108 

Aantal positieve pretesten 18 (0,35%) 

PCR Posttest (dag 5 na het evenement) 3.718 (73% van de pretests) 

Aantal positieve posttesten 3 

Positieve indexen voor BCO 3 

 

Toelichting positieve indexen voor BCO 

#1, #2, #3 Uitgevoerd door GGD. Niet besmettelijk geweest. 

 

 

 

 

 


