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Samenvatting
Van 15 februari t/m 21 maart 2021 hebben totaal 8 pilots op 5 verschillende locaties plaats gevonden.
De Werkgroep Sneltesten bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de evenementensector hebben de
bouwsteen Sneltesten in de voorbereiding en uitvoering vorm gegeven en deze rapportage opgesteld.
Ca. 10% van de bezoekers is, aanvullend op de PCR-test, onderworpen aan een sneltest op de
evenementlocatie.
In het onderzoeksprogramma zijn drie vragen centraal gesteld:
•
•
•

Is de sneltest logistiek toepasbaar?
Zijn er afwijkingen in sneltestresultaten t.o.v. negatieve PCR testen?
Hoe reageren bezoekers op de test en een eventueel positief testresultaat?

Op basis van observaties en metingen ter plaatse wordt het volgende gerapporteerd.
Bij het gebruik van antigeen sneltesten is er sprake van een verwerkingstijd om na afname van de neus
swab de testuitslag te diagnosticeren. Bij de pilots zijn de sneltesten afgenomen op de
evenementlocatie voorafgaand aan het evenement. Door de verwerkingstijd dient er rekening te
worden gehouden met een fysieke wachtruimte om op de testuitslag te wachten. De fysieke
wachtruimte dient voorzien te zijn op het kunnen naleven van de RIVM-richtlijnen zoals de 1,5m.
afstand maatregel.
Het sneltesten op de evenementlocatie kent beperkingen in testcapaciteit. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door de benodigde fysieke wachtruimte maar eveneens door de hoeveelheid
medewerkers die benodigd is in de snelteststraten. Kleinschalige bijeenkomsten kunnen mogelijk met
sneltesten aan de deur worden uitgevoerd, echter bij grotere bijeenkomsten zullen er beperkingen
optreden. Dit is situationeel afhankelijk, bijvoorbeeld van de spreiding in aankomsttijd en de locatie.
Om tot een veilig en beheersbaar test- en toegangsproces te komen is de implementatie van
technologie nodig. Bij de pilots is de IDA-app ingezet om het testresultaat van de snelteststraat over
te brengen naar de bezoeker. De bezoeker kan het testresultaat middels een QR-code scannen bij de
toegang tot het evenement. De toegangscontroleur ziet uitsluitend de ID-foto i.c.m. het negatieve
testresultaat. Dergelijke technische oplossingen dienen te voldoen aan alle juridische kaders inzake
verwerking van medische persoonsgegevens.
Het sneltesten op de evenementlocatie kent beperkingen in de testcapaciteit, met name voor grotere
bijeenkomsten. De benodigde fysieke oppervlakte en benodigde hoeveelheid (medisch) personeel zijn
de voornaamste beperkingen. Het decentraal testen, door vele locaties met geografische spreiding toe
te passen in combinatie met spreiding in tijd, geven de mogelijkheid om grotere aantallen personen te
sneltesten t.b.v. toegang tot een (grootschalig) evenement.
Bij de pilots zijn geen afwijkingen geconstateerd tussen de negatieve PCR-testresultaten en de
testresultaten van de sneltesten op de evenementlocatie. Op basis van observaties lijken de bezoekers
de sneltesten onplezierig te vinden maar nog altijd acceptabel. Door de entourage, lengteduur van het
proces en gebruik van een app raakt een gedeelte van de bezoekers gespannen of geïrriteerd.
Omdat er geen positieve testresultaten bij het sneltesten zijn vastgesteld, kan geen antwoord worden
gegeven op de vraag hoe bezoekers reageren in geval van een positieve testuitslag.
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Inleiding
In dit document zijn de observaties, metingen en ervaringen beschreven van de bouwsteen Sneltesten
bij de 8 pilot events. Vooraf zijn een aantal uitgangspunten en onderzoeksvragen centraal gesteld:
Aan de deur wordt een percentage van de bezoekers onderworpen aan een sneltest om de logistiek van
het testen te analyseren.

Onderzoeksvragen
•
•
•

Is de sneltest logistiek toepasbaar?
Zijn er afwijkingen in sneltestresultaten t.o.v. negatieve PCR testen?
Hoe reageren bezoekers op de test en een eventueel positief testresultaat?

Wijze van dataverzameling
Observatie en tijdwaarneming
De uitvoering van deze bouwsteen is door de Werkgroep Sneltesten verricht. De werkgroep bestaat
uit ervaringsdeskundigen uit de evenementensector en hebben daarmee expertise op het gebied van
evenementenzorg, crowd management en logistieke processen.
Bedrijf
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Eventplatform
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Manager Crowd Services
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R. van Souren
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C. van der Poll
H. Kroneberg

Event Medical Service (EMS)

Managing Director

R. van Litsenburg

MAI medische diensten

Algemeen Manager

N. Herfkens

ID&T
KNVB

De Werkgroep Sneltesten heeft de praktische uitvoering van de bouwsteen Sneltesten van het Fieldlab
onderzoeksprogramma verricht. Het Fieldlab onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd onder regie
van hoofdonderzoeker prof. Andreas Voss van Radboud UMC.
Bij elke pilot is ca. 10% van de bezoekers onderworpen aan een sneltest. Deze bezoekers waren vooraf
reeds PCR-getest. De resultaten van deze steekproeven zijn in dit document beschreven en zijn
gebaseerd op metingen ter plaatse, evaluaties en camera observaties.
Naast de steekproeven onder bezoekers zijn ook sneltesten bij crew/gasten afgenomen bij het
(onverhoopt) ontbreken van een PCR-testuitslag. De ervaringen rondom de groep crew/gasten zijn niet
meegenomen in dit document.
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De 8 pilots hebben bij totaal 5 locaties plaats gevonden. Omdat de locaties van elkaar verschillen zijn
ook verschillende sneltest locaties en faciliteiten gebruikt:
Pilot
1&2
3
4
5&6
7&8

Locatie pilot
Beatrixtheater
Utrecht
Voetbalstadion NEC
Nijmegen
Voetbalstadion Almere City
Almere
Ziggo Dome
Amsterdam
Evenemententerrein Walibi
Biddinghuizen

Locatie snelteststraat
Expozaal (zaal grenst aan theaterzaal)
Clubgebouw (binnenlocatie)
40m. van stadion
5x5 tenten (tijdelijke bouwsels)
40m. van stadion
AFAS Live (binnenlocatie)
400m. van Ziggo Dome
5x5 tenten (tijdelijke bouwsels)
150m. van evenement

Aantal sneltesten
Pilot 1: 50
Pilot 2: 48
Pilot 3: 90
Pilot 4: 75
Pilot 5: 130
Pilot 6: 130
Pilot 7: 132
Pilot 8: 136

Totaal aantal sneltesten steekproeven bezoekers: 791
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Onderzoeksvraag: Is de sneltest logistiek toepasbaar?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden worden een aantal elementen beschreven die van belang
zijn gebleken in het proces van sneltesten (bij evenementen).

Antigeentesten en verwerkingstijd testuitslag
De gebruikte antigeentest (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test van Abbott) heeft het kenmerk dat er
enkele minuten zit tussen het afnemen van de test (neus swab) en het vaststellen van het testresultaat.
Uit metingen bij de pilots blijkt dat het testresultaat gemiddeld na 5-10 minuten wordt vastgesteld.

Verwerkingstijd testuitslag en fysieke wachtruimte
Door de verwerkingstijd van de testuitslag dienen bezoekers deze tijd in een ruimte/gebied te
verblijven waar de RIVM-richtlijnen (zoals 1,5m. afstand) geborgd kunnen worden. In praktijk is er ca.
3m² per persoon benodigd om elk individu de vereiste afstand te kunnen geven. In het geval van de
pilots hebben er max. 50 personen gelijktijdig moeten wachten op hun testuitslag en was er ruim
voldoende verblijfsoppervlakte om dit te doen.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een dergelijke opzet voor grotere aantallen al snel
beperkingen in de benodigde fysieke oppervlakte van de wachtruimte zal hebben. Hierbij dient wel
opgemerkt te worden dat een fysieke wachtruimte niet per definitie een gecontroleerde omgeving
hoeft te zijn. Dit kan eveneens de ‘openbare ruimte’ zijn, bijvoorbeeld een park of plein.

Spreiding in aankomsttijd
In relatie tot de verwerkingstijd en benodigde fysieke wachtruimte is spreiding in aankomsttijd een
hulpmiddel voor een soepele afhandeling. Uit metingen blijken onderstaande doorloopsnelheden:
-

Gemiddelde tijd afname sneltest:
Gemiddelde tijd ontvangen testresultaat:

01:32 min.
07:14 min.

Voorbeeld

Observatie 20

Observatie 19

Observatie 18

Observatie 17

Observatie 16

Observatie 15

Observatie 14

Observatie 13

Observatie 12

Observatie 11

Observatie 10

Observatie 9

Observatie 8

Observatie 7

Observatie 6

Observatie 5

Observatie 4

Observatie 3

TIJDSMETINGEN PROCES
(in min. / 00:00)

Observatie 2

Observatie 1

Datum / locatie: 06-03-2021 te AFAS Amsterdam (pilot Ziggo Dome)

Aanmelding snelteststraat - vertrek uit snelteststraat

01:25 01:50 01:45 01:32 02:01 01:30 01:18 01:45 01:20 01:25 01:35 01:22 01:41 01:22 01:25 01:56 01:15 01:33 01:22 01:28

Vertrek uit snelteststraat - ontvangen testresultaat

06:30 06:20 09:00 04:30 09:04 08:25 07:04 08:45 06:38 05:22 08:32 06:33 05:54 08:56 09:12 07:52 05:23 05:44 08:32 06:27

Personeelsinzet
De snelteststraten bij de pilot events kenden een modulaire opzet. Dit wil zeggen dat er een
snelteststraat inrichting is gebruikt van totaal 3 of 4 medewerkers, waarvan minimaal 1 medewerker
die bevoegd en getraind is om de neus swab af te nemen. De inrichting is per pilot, afhankelijk van
benodigde testcapaciteit vermeerderd/gedupliceerd. Uit metingen blijkt onderstaande testcapaciteit
per snelteststraat:
Aantal medewerkers
4
3

Aantal sneltesten per uur
60
40
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Verwerking testuitslag en toegang evenement
Elke bezoeker dient de testuitslag (meermaals) met een maximale houdbaarheidsduur aan te kunnen
tonen. Deze gegevensverwerking is gebonden aan juridische kaders inzake verwerking en opslag van
medische persoonsgegevens. Verder dient de testuitslag altijd te herleiden zijn naar de betreffende
persoon en dient fraude hieromtrent (redelijkerwijs) uitgesloten te worden.
Bij de pilots is er gebruik gemaakt van de zogenaamde IDA-app (zie ook Plan van Aanpak voor
detailinformatie) om het testresultaat vanuit de snelteststraat kenbaar te maken aan de bezoeker. De
bezoeker heeft hiermee een testresultaat waarmee in de houdbaarheidstermijn toegang kan worden
verkregen tot het evenement. De app is vooraf uitvoerig juridisch getoetst, alsmede op gebied van
privacy en cyber security.
Uit de pilots is gebleken dat een dergelijke technische middel een noodzakelijke middel is om het
testresultaat ‘op afstand’ over te dragen aan de bezoeker. Ook voor een vlotte en beheersbare toegang
tot het evenement dient er volstaan te kunnen worden met een vlotte maar nauwkeurige controle van
de testuitslag. In het geval van de pilots is de toegang met een QR-code scan gedaan, waarbij de
‘toegangscontroleur’ uitsluitend een ID-foto + testuitslag (negatief) op een beeldscherm controleert.
De testuitslag wordt nergens opgeslagen en blijft in het bezit van de bezoeker. De toegangsscan heeft
in praktijk ca. 6-8 seconden in beslag genomen, hetgeen vlotter zou moeten om tot een soepel
toegangsproces te komen.

Testen op de evenementenlocatie vs. decentraal testen
Bij de pilots is vooraf bewust bepaald om het sneltesten op de evenementenlocatie te onderzoeken.
Op basis van de metingen en observaties blijkt dat het sneltesten op de evenementenlocatie tot
beperkingen leidt in de testcapaciteit. De belangrijkste variabelen die leiden tot de beperkingen zijn
de benodigde wachtruimte (oppervlakte) en benodigd aantal personeel. Afhankelijk van de locatie en
omstandigheden kan bij kleinschalige samenkomsten redelijkerwijs worden volstaan met sneltesten
op de evenementenlocatie, voorafgaand aan binnentreden. Echter is dit situationeel afhankelijk en
beperkt tot kleine aantallen bezoekers. Bij grotere bezoekersaantallen, die in een beperkt tijdsvak
binnentreden, is de benodigde wachtruimte en hoeveelheid (medisch) personeel al snel een
beperking. Ter illustratie; voor een (sport)evenement met 10.000 bezoekers die in ca. 1,5 uren gespreid
binnentreden zijn er meer dan 100 snelteststraten á 4 medewerkers benodigd en een fysieke
wachtruimte van ca. 10.000m².
Het decentraal (snel)testen biedt hiervoor meer mogelijkheden. Met decentraal (snel)testen wordt
bedoeld dat er op meerdere locaties over een breder tijdsvak sneltesten worden afgenomen. Door
geografisch spreiding en spreiding in tijd kunnen grotere aantallen sneltesten worden afgenomen. Ter
illustratie; indien voor een (sport)evenement met 10.000 bezoekers, 10 testlocaties worden gebruikt
in een tijdsvak van 20 uren, kan volstaan worden met ca. 40 medewerkers en is geen fysieke
wachtruimte benodigd. Verdere analyse van decentraal testen maakt geen onderdeel uit van deze
rapportage.
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Onderzoeksvraag: Zijn er afwijkingen in sneltestresultaten t.o.v.
negatieve PCR testen?
Alle bezoekers bij de pilots hebben vooraf een PCR-test ondergaan bij één van de aangewezen
testlocaties in Nederland. Bij het binnentreden bij het evenement is gecontroleerd op de negatieve
PCR-testuitslag. Per pilot is een steekproef van ca. 10% van de bezoekers genomen met de Panbio™
COVID-19 Ag Rapid Test van Abbott, aanvullend op de PCR-test.
Bij de sneltesten zijn geen positieve testresultaten vastgesteld, hetgeen geen afwijking is van de
negatieve PCR-testresultaten.
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Onderzoeksvraag: Hoe reageren bezoekers op de test en een
eventueel positief testresultaat?
Bezoekers zijn bij het aanmelden voor de pilots geïnformeerd over de mogelijke aanvullende
sneltesten op de evenementlocatie. De selectie van steekproef is op basis van willekeurigheid door de
organisator van de betreffende pilot gedaan. Bezoekers zijn vervolgens via de communicatie app (Close
app) geïnformeerd dat zij tot de selectie behoorden. Van de geselecteerden voor de sneltesten zijn er
geen bezoekers geweest met een verzoek de selectie ongedaan te maken. De bereidwilligheid om een
aanvullende sneltest te doen kan op basis van dit gegeven dus als ‘zeer hoog’ worden betiteld. De
bereidwilligheid moet hier echter wel in de context worden gezien dat de bezoeker bewust en vrijwillig
deelneemt aan experimenten.
Op de evenementlocaties is vooraf door de organisator en werkgroep sneltesten getracht voldoende
testcapaciteit in te regelen. Hierdoor is getracht wachttijden minimaal te houden. In praktijk is dit bij
de meeste pilots gelukt, echter duurt het gehele proces nog altijd ca. 15 minuten en bij grotere drukte
is dit opgelopen tot ca. 35 minuten.
Na observaties en ervaringen van de werkgroepleden is de conclusie dat de meerderheid van de
bezoekers de sneltest als ‘onplezierig’ ervaren (neus swab). Echter door de korte duur van de afname
alsmede de vrijwilligheid lijkt dit geen knelpunt te zijn voor de bezoekers. Door de entourage,
lengteduur van het proces en gebruik van een app raakt een gedeelte van de bezoekers gespannen of
geïrriteerd. Het bezoekersgedrag is niet nader onderzocht door gedragswetenschappers en beperkt
zich dus tot observaties en interpretaties van werkgroepleden.
Omdat er geen positieve testresultaten bij het sneltesten zijn vastgesteld, kan geen antwoord worden
gegeven op de vraag hoe bezoekers reageren in geval van een positieve testuitslag.
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