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Coronavirus COVID-19 (/nl/)
Nieuws (/nl/news/)
Huidige maatregelen (/nl/faq/)
Over het coronavirus (/nl/covid/)
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Testen op het coronavirus (Covid-19)
(/nl/testen/)
1. Wanneer moet ik me laten testen? (https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#wie)
2. Waar kan ik me laten testen? (https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#waar)
3. Wat heb ik nodig om me te laten testen ? (https://www.infocoronavirus.be/nl/testen/#benodigdheden)
4. Hoe kan ik een activatiecode ontvangen? (https://www.infocoronavirus.be/nl/testen/#activatiecode)
5. Hoe maak ik een afspraak voor een test? (https://www.infocoronavirus.be/nl/testen/#afspraak)
6. Waar vind ik het resultaat van mijn test? (https://www.infocoronavirus.be/nl/testen/#resultaat)
7. Andere soorten testen (https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#info)

Wanneer moet ik me laten testen?
Als je ouder bent dan 6 jaar en symptomen hebt. Lees hier wat je moet doen
(https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#ziek).
Als je in contact kwam met iemand die het coronavirus (https://www.infocoronavirus.be/nl/contactopvolging/) heeft. Lees hier wat je moet doen (https://www.infocoronavirus.be/nl/testen/#nietziek)

Als je terugkeert uit het buitenland (https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/) en een
sms krijgt, nadat je het PLF-formulier (https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/) hebt
ingevuld. Lees hier wat je moet doen (https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#nietziek)

(https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Flowchart_NL.pdf)

Procedure als je je ziek voelt

Heb je één van de volgende symptomen ? Blijf thuis en contacteer je huisarts. Doe dit ook bij
lichte symptomen:
Hoest
Ademhalingsmoeilijkheden
Koorts
Pijnklachten
Moeheid
Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
Diarree
Als de huisarts vermoedt dat je corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jou testen of je
doorverwijzen naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog
opgestuurd naar het labo dat jouw test zal analyseren. Dit geldt voor iedereen vanaf 6 jaar.
In afwachting van je resultaat:
Blijf thuis.
Noteer de gegevens te noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee
dagen voor je symptomen begonnen (/nl/contactopvolging#symptomen). Deze lijst zal
enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader van contactopvolging
(/nl/contactopvolging).
Voelen je huisgenoten zich ook ziek ? Dan gaan ze in quarantaine (https://www.infocoronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/) en krijgen ze een test.
Voelen je huisgenoten zich niet ziek ? Dan moeten ze niet in quarantaine. Ze moeten wel
extra voorzichtig zijn en de gouden regels opvolgen.
Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.
Is de test positief?
Ga in isolatie (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie). Blijf
minstens 7 dagen thuis.
Volg het advies van je huisarts.
Verlaat je huis pas na 7 dagen
Als je al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt
Als je geen respiratoire problemen meer hebt (benauwdheid, problemen met
ademhaling).
De contactopvolging (/nl/contactopvolging) begint. De personen waarmee je samenwoont of
waarmee je dicht in contact kwam gaan in quarantaine.
Lees hier meer over wat je moet doen als je positief test op het coronavirus
(https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/).

Procedure als je je niet ziek voelt
Je kwam in contact kwam met iemand die het coronavirus heeft:
Je krijgt telefoon of een SMS van contactopvolging.
Blijf thuis. Ga 7 dagen in quarantaine (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaineisolatie/). De quarantaineperiode start vanaf je laatste contact met de persoon die corona

heeft.
Je krijgt een test 7 dagen na je laatste contact.
Is jouw test negatief ? Dan mag je uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
Is jouw test positief? Ga in isolatie. Blijf nog minstens 7 dagen in je huis. Lees hier wat je
moet doen (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie).

Je keert terug uit het buitenland:
Vul het PLF-formulier (https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/) in binnen de 48 uur voor je
aankomst in België.
Krijg je een sms ? Je hebt een hoog risico op corona. Je gaat in quarantaine
(https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#quarantaine). Dit is verplicht als
je uit een rode zone terugkeert. Krijg je geen sms ? Dan moet je niet in quarantaine.
Blijf 7 dagen thuis. De quarantaineperiode start vanaf de dag dat je thuis komt van je reis.
Je krijgt een test 7 dagen na de dag dat je thuis komt van je reis.
Is jouw test negatief ? Dan mag je uit de quarantaine. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.
Is jouw test positief? Ga in isolatie. Blijf nog minstens 7 dagen in je huis. Lees hier wat je
moet doen (https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie).

Waar kan ik me laten testen?
Je kan je laten testen:
bij je huisarts
in een labo op voorwaarde dat je een medisch voorschrift hebt
in een testcentrum
Hieronder vind je een lijst met testcentra in België:
Kaart met triagecentra (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1GFrpKwhDE97_pplhtikcfDxakEhohXst&ll=50.48641435902384%2C4.395339249999988&
Globale lijst met testcentra (https://www.corona-tracking.info/wpcontent/uploads/2020/08/Afnameplaatsen-Lieux-de-pr%C3%A9l%C3%A8vement.pdf)
Interactieve kaart met testcentra in Brussel (https://coronavirus.brussels/)
Interactieve kaart met testcentra in Wallonië (https://suividescontacts.aviq.be/)
Lijst met testcentra in Gent en Antwerpen (https://testcovid.be/)

Wat heb ik nodig om me te laten testen ?
Om een COVID-test te laten afnemen in een testcentrum of in een labo heb je volgende zaken
nodig :
een 16-cijferige code die je per SMS of via je huisarts kreeg, of een medisch voorschrift
je rijksregisternummer
een gsm-nummer om het resultaat te ontvangen
de naam van de arts die het resultaat ook moet ontvangen (optioneel)

Hoe kan ik een activatiecode ontvangen?

Wanneer je huisarts het elektronisch voorschrift invult, ontvang je een activatiecode via sms.
Een activatiecode kan ook per SMS worden gestuurd op initiatief van bijvoorbeeld een
bedrijfsarts, een schoolarts of een verpleeghuisarts. Deze code is nodig om een test te kunnen
doen. Als je geen sms kan ontvangen, zal de dokter je deze activatiecode of een voorschrift
geven. Het elektronische voorschrift wordt automatisch door je huisarts doorgestuurd naar de
persoon die de test zal afnemen.

Hoe maak ik een afspraak voor een test?
Er zijn een honderdtal testcentra waar je je kan laten testen.
Je kan online een afspraak maken. Dit kan via deze website (http://testcovid.doclr.be/). Om
een afspraak te maken heb je enkele gegevens nodig. Lees hier wat je nodig hebt
(https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#benodigdheden).
Heb je geen computer of internetverbinding? Dan kan je hulp vragen aan een kennis. Je
huisarts kan ook een afspraak maken voor jou.
Als je een afspraak wenst te maken in een laboratorium, dan neemt je rechtstreeks contact
op met het labo.

Waar vind ik het resultaat van mijn test?
Van zodra je resultaat bekend is, kan je het raadplegen op www.mijngezondheid.be
(https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/). Meld je aan en kies voor de rubriek Covid-19.
Klik vervolgens op Uitslag van mijn COVID-test of op een van de links die eronder
verschijnen. Bekijk hier het filmpje over hoe je je kan aanmelden.
(https://www.youtube.com/watch?v=chIz3YN7zz4)
In sommige gevallen kan je het resultaat van je test via SMS ontvangen. Dit gebeurt op een
veilige manier.
Als je de app coronalert (https://coronalert.be/nl/) gebruikt en je hebt een 17-cijferige code
gegeneerd en doorgegeven bij je test, dan krijg je het resultaat ook in de app.
Heb je geen toegang tot www.mijngezondheid.be
(https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/) of heb je de coronalert-app niet (geen
identiteitskaart, geen computer of smartphone), dan kan je contact opnemen met je
huisarts voor het resultaat van je test.
In het geval dat je geen huisarts hebt of je huisarts niet bereikbaar is, dan kan een andere
arts je resultaat raadplegen op voorwaarde dat:
de arts beschikt over je rijksregisternummer
de arts een therapeutische relatie met je heeft
je uitdrukkelijke toestemming geeft om je gegevens te delen (op het portaal
www.mijngezondheid.be (https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/) > toegangsbeheer)

Andere testen
Ik moet een test doen omdat ik naar een land ga waarvan de maatregelen een
negatief resultaat vereisen. Wat is de procedure?

Je kan in dit geval best je behandelend arts of een laboratorium contacteren. Deze testen
worden niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering en kunnen aangerekend worden aan
de reiziger aan 46,81 euro.
Ik wil een serologische test doen om erachter te komen of ik antilichamen tegen het
coronavirus (Covid-19) heb ontwikkeld. Onder welke voorwaarden kan dit en wat is
de procedure?
Je kan je behandelend arts contacteren om te bespreken of deze test in uw geval zinvol is. Er
zijn namelijk nog veel onzekerheden en wetenschappelijke beperkingen bij deze testen. Op
voorschrift van een arts is er voor bepaalde doelgroepen terugbetaling voorzien als het
laboratorium goedgekeurd testmateriaal gebruikt. Indien er buiten deze doelgroepen wordt
getest kan er 9,60 euro worden aangerekend voor de bepaling van antilichamen. Meer
informatie over terugbetaling kan u vinden op de website van het RIZIV
(https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/terugbetalingsvoorwaarden-opsporingstestencoronavirus-covid19-pandemie.aspx)
Meer informatie over testen en quarantaine kan je vinden op de websites van de bevoegde
overheden:
Vlaanderen (https://www.zorg-en-gezondheid.be/testen-isoleren-en-quarantaine)
Brussel (https://coronavirus.brussels/index.php/en/)
Wallonië (https://www.aviq.be/coronavirus.html)
Duitstalige gemeenschap (https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid6711/)

Over ons:

Partners:
(/nl/about)

(https://www.zorg-en-gezondheid.be/)
(https://www.aviq.be/)

(https://crisiscentrum.be/nl) (http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/)



(https://www.iriscare.brussels/nl)
(https://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid

(https://www.facebook.com/volksgezondheid)
110/)
(https://www.sciensano.be)


(https://twitter.com/be_gezondheid)


(https://www.youtube.com/user/gezondheidbelgie)

Over ons (/nl/about) | Juridische informatie
(https://www.health.belgium.be/nl/juridische-informatie) | Privacy
(https://www.health.belgium.be/nl/bescherming-van-persoonsgegevens)

