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Totaal aantal testen per week
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Aantal testen per indicatie
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Aantal testen per week per indicatie
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01/11-08/11 08/11-15/11 15/11-22/11 22/11-29/11
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Positiviteitsratio
(alle indicaties – 45,05% symptomatisch)
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ORGANISATIE TIPS
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Denk aan jezelf en je personeel!

Opleiding

verplicht
Enkel testen in de 

apotheek

-

Testen buiten de 

apotheek volgens

principe testcentra met 

verantwoordelijke arts
Verluchting

Reiniging

Persoonlijk

Beschermings

materiaal

Organiseer je equipe

Maak eventueel gebruik

van een afspraaktool



11

Informatie APB: (flyers + affiches)

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Covid-testing/Pages/Samenvatting-

wijzigingen-covid-19-testing-vanaf-1-november.aspx

Procedures Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/testing
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“Mag ik ‘reclame’ maken voor deze dienstverlening?“ 

• Je mag absoluut kenbaar maken dat je deze dienstverlening doet. 

• Apotheken worden ook vermeld op Apotheek.be.

• (indien je toegevoegd of geschrapt wil worden of een aanpassing wenst is dit nog steeds mogelijk door 

te mailen naar: sneltestapotheek@farmaflux.be.

• Voor niet terugbetaalde testen ben je vrij om je prijs te bepalen.

“Mag ik testen op evenementen?”

• Testing binnen het wettelijk kader van de apotheek dient te gebeuren in de apotheek 

(of aanpalende gebouwen: bv. Garage, gang, parking, … MAAR niet 3 huizen verder).

• Covid testing = farmaceutische handeling = in de apotheek.

• Zowel staalafname als verwerking als het aflezen van de test als het inputten van het resultaat moet in 

de apotheek gebeuren via de apotheeksoftware.

MAAR

• Een apotheker kan ook testen buiten de apotheek in het systeem zoals in een testcentrum

• Onder leiding van verantwoordelijke arts

• Registratie via systeem testcentrum/arts
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Hoe wordt de teststrategie bepaald?

RAG/RMG - Adviezen

Federale

Taskforce 

testing
Interministeriële

Conferentie

Volksgezondheid



WIE KAN GETEST WORDEN IN DE 
APOTHEEK?
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Symptomatische

patient

Symptomatische

Patient met CTPC code

via de zelfevaluatietool

Terugkerende

reizigers

Vertrekkende

Reizigers / 

Evenementen / CST
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OF (afhankelijk van softwarepakket)

+
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Opties:

- Aanduiden GEEN CTPC geldige code

- Selecteren uit de lijst

▪ Geldige code

▪ Vervallen code = niet geldig

▪ Reeds gebruikt

▪ Niet geldig in apotheek

- Intypen

CTPC-code Testindicatie + info geldigheid

Vervaldatum

“Mogen we ook personen testen die een ziekenhuisopname krijgen en een test moeten voorleggen”?

Nee 

“Wat als een test gevraagd wordt voor een bezoek ofzo? “

Dan betalende antigeentest indien geen symptomen.
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Symptomatische

patient

Symptomatische

Patient met CTPC code

via de zelfevaluatietool

Terugkerende

reizigers

Vertrekkende

Reizigers / 

Evenementen / CST

CNK 5521-513: 

terugbetaalde testen (26.72 €)

Fictief voorschrift + fictieve arts 1.00001.06.999

CNK 5521-315: 

betalende sneltest (€ vrij)
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1) Symptomatische patiënt 

‘Kan ik een symptomatische persoon zonder CTPC code nog testen in 

de apotheek?’

- Ja, maar doorloop dezelfde vragen als bij de zelfevaluatietool 

(leeftijd, ernst symptomen, welke symptomen, duurtijd symptomen, recent  

positieve test, …). 

- Vul indien mogelijk met de patiënt samen de zelfevaluatietool in en 

genereer een CTPC code. 

- Oriënteer zo veel mogelijk naar de zelfevaluatietool 

(dit ook om fraude te voorkomen – 1 code per 11 dagen)

“Wat als de persoon een CTPC code gekregen heeft van de arts om 

zich via een sneltest in de apotheek te laten testen owv symptomen? “

- Deze code zal je ook terugvinden in de eform bij het invullen van het 

INSZ nummer en mag je gebruiken (indien max. 5 dagen)
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https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
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“Waarom mag ik geen kinderen jonger dan 6 jaar testen?”

- Niet gemakkelijk om te testen

- Oordeel arts

- Testen niet steeds nodig (richtlijnen Sciensano)

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing

▪ Herstelcertificaat beperkt nut

▪ Beperktere rol in transmissie < 6 jaar 

▪ > 6 jaar (≠ delta variant)

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing
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“Waarom mag de patiënt niet langer dan 5 dagen symptomen hebben?”

Omdat de virale lading klassiek stijgt en vervolgens terug daalt.

Wanneer iemand langer dan 5 dagen symptomen heeft is de virale lading meestal al teveel gedaald 

waardoor je een hogere kans krijgt op vals negatieven.
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Bron: slides Herman Goossens webinar zelftesten

PCR vanaf 3 dagen na besmetting = 2 dagen voor ontstaan symptomen

RAT vanaf 3,5 dagen na besmetting

= 1,5 dagen voor ontstaan symptomen

+ tot 10 dagen na besmetting

=  5 dagen symptomen

+ tot 17 dagen na 

besmetting

(tot 83 dagen)
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« Waarom mogen HRC niet getest worden met een sneltest? »

« Zonder symptomen kan je dus ook al positief testen. 

Maar als je symptomen hebt (tot max. 5 dagen) dan ga je sowieso ook altijd positief testen? »

« Hoe zit het met de besmettelijkheid? Vanaf wanneer ben je besmettelijk? Ben je enkel besmettelijk bij

symptomen/hoge virale lading? »

« Waarom kunnen HRC dan niet getest worden in de apotheek en asymptomatische reizigers wel? »

« Foutenmarge sneltesten?» (≠ merken – 4 – criteria – uitvoerder - staalname)

« Mogen we schoolkinderen testen/clusters in bedrijven etc? (richtlijnen scholen afh. regio) »
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https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

2) Symptomatische patiënten met een CTPC code 

van de zelfevaluatie tool
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3) Terugkerende reizigers
“Wie valt hieronder?”

• Alle personen die in België wonen en terugkeren van een reis en na het 

invullen van de PLF 2 CTPC codes toegestuurd krijgen mogen gratis 

getest worden. 

• Buitenlandse toeristen (bv. Britten) die een aantal dagen in België 

verblijven krijgen ook 2 CTPC codes. Blijkbaar worden deze CTPC 

codes blijkbaar ook geregistreerd met code TP0114. 

• Wij zijn verder in overleg met de overheid/RIZIV hieromtrent.

“Waarom worden terugkerende reizigers zomaar gratis getest?”

• In het begin waren deze testen betalend en zag men dat een zeer beperkt aantal mensen de testen ook 

effectief lieten afnemen. 

• In het kader van de algemene volksgezondheid en ter motivatie is er vanuit de overheid gekozen deze 

testen vervolgens ook volledig terug te betalen.

“Er komt een terugkerende reiziger in mijn apotheek zonder code?”

• Elke reiziger is verplicht voor aankomst het PLF in te vullen. 

• Via een algoritme wordt vervolgens automatisch beslist of deze persoon uit een risico zone komt en 

getest moet worden. 

• Enkel personen die getest moeten worden ontvangen 2 CTPC codes. 

• Andere reizigers mogen niet gratis getest worden in de apotheek.
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https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/beslisboom-0
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4) Betalende test 

(vertrek buitenlandse reis, 

deelname evenementen, andere)

“Deze zomer was er sprake van een document dat 

de burger moet ondertekenen? Welk document is 

dit? Waar kan ik dit vinden?”

• Uiteindelijk is er vanuit de overheid beslist dergelijk 

document niet te gebruiken. In testcentra etc. wordt 

dit ook niet gebruikt. 

• Het is wel aan de burger na te kijken wat de 

vereisten zijn voor reizen.

• https://reopen.europa.eu/nl

• https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in

_het_buitenland/reisadviezen

https://reopen.europa.eu/nl
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


Hoogrisicocontacten
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Hoogrisicocontacten

• > 15 minuten 
• <1.5 meter
• Zonder beschermingsmateriaal
• Mogen NIET getest worden in de apotheek

• Gevaccineerden ≠ niet gevaccineerden
• Gevaccineerden:

o Vanaf 27/11: 1 PCR test op dag 1 (in praktijk: dag 3-4-5)
o Quarantaine tot na negatieve PCR test 
o Weigering test Q10

• Niet gevaccineerden: 
o Niets gewijzigd
o 2 PCR testen = PCR test dag 1 + PCR test dag 7 
o Q tot tweede negatieve PCR test
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“Waarom mogen zij niet getest worden in de apotheek?” (wetgeving)

“Het is toch zinloos om iemand op dag 1 te testen, zelfs met PCR of om na te gaan of je index bent?”
• (onderscheid huishoudcontacten/andere landen)

“Iemand is HRC en heeft symptomen. Mag deze getest worden in de apotheek als symptomatische 
patiënt of dan enkel betalende test?”
• Asymptomatisch HRC niet testen
• Symptomatisch HRC kan getest worden als symptomatisch. MAAR indien negatief blijven richtlijnen 

asymptomatisch HRC en bijhorende Q en testing van kracht. Enkel ophef Q na negatieve PCR.

• Voor huishoudcontacten waarvan je je niet kan isoleren (bv. Kind) 
o Gevaccineerden: 

✓ test dag 1
✓ na negatieve test uit quarantaine
✓ Weigering test 

o Niet gevaccinneerden: 
✓ test op dag 10 (laatste dag HRC) en dag 17 
✓ Q tot negatieve test dag 10
✓ Weigering test : Q10 dagen na laatste HRC = dag 20 



HET TESTRESULTAAT
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Ongeldig Negatief Ongeldig Positief         Positief Posifief Positief

Nieuwe test of pcrNieuwe test of pcr
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Negatieve test

Certificaat ophalen:

• INSZ-nummer ingevuld: inloggen met eid/pincode of itsme

• INSZ-nummer 00000000097: certificaat kan opgehaald worden met de CTPC 

code en de laatste 4 cijfers van het ingevulde GSM nummer

“Waarom niet iedereen via deze weg? Toch gemakkelijker?” = veiliger!

“Wat indien persoon geen GSM/mail” = eigen nummer invullen mits goedkeuring

Geldigheid

• Evenement/CST: dag van de test + 24 uur 

(bv. test 01/12 om 09:00,15:00,22:30 = allemaal geldig tot 02/12 23:59:59)

• Reiziger: standaard 48 uur (kan afwijken per land)

https://reopen.europa.eu/en of https://diplomatie.belgium.be/nl

Tip

Sluit de App

even bij problemen

en heropen de App

https://reopen.europa.eu/en
https://diplomatie.belgium.be/nl
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1) Myebox.be

2) Zelf aanvragen op 

https://quarantaine.info-

coronavirus.be/nl/quarantaine met de 

quarantainecode die je ontvangt via 

SMS

3) Contacttracing 02 214 19 19 

zelf contacteren

4) Je huisarts contacteren

Quarantaine 
In afwachting van het resultaat van de test 

• bij symptomen in afwachting testresultaat

• bij terugkerende reizigers

• HRC

https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#isolatie

https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine


Negatieve test 
= CST/ EU Digitaal COVID-certificaat
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• Europese wetgeving: elke eform met negatief resultaat moet een EU Digitaal Covid-certificaat genereren.

“Maar dan zal er toch super veel misbruik zijn?”
• De Belgische overheid heeft overwogen om geen certificaten meer uit te reiken voor terugbetaalde testen.
• Mag niet van Europa.
• Professionaliteit en deskundigheid van zorgverleners noodzakelijk om misbruik te beperken.
• GFD nakijken (consent)
• Symptomatische patiënten – Zelfevaluatietool (1 code om de 11 dagen)

“Ik geef steeds een papieren afdruk mee van de eform die ik doorstuur. Zeker wanneer er problemen zijn dan 
heeft de patiënt toch iets. Kan er geen algemeen papieren document komen?”
• Je mag altijd een afdruk meegeven van de eform
• Heeft echter geen waarde
• Europa heeft expliciet gekozen voor een systeem met QR code etc om vervalsingen etc tegen te gaan
• Sciensano/Digitaal Vlaanderen/MijnGezondheid.be/CovidSafe trachten hun systemen te stabiliseren



Positieve test
• Patiënt moet 10 dagen in isolatie.( ≠ quarantaine) 

(vanaf start covid-symptomen of indien asymptomatisch vanaf positieve test)

• Positieve sneltest moet niet bevestigd worden door een PCR test. (≠ zelftest wel! Zie verder)

• Er is geen nieuwe test nodig om uit isolatie te gaan. 

(min. 3 dagen geen koorts meer + geen respiratoire klachten meer)

• In Covidsafe zie je niets

• Op MijnGezondheid zie je het positieve testresultaat. 

(via CTPC code + gsm of door in te loggen met eid/pincode/itsme).

• Elke positieve eform activeert contact tracing

• Werk: bewijs van positief testresultaat of bewijs arbeidsongeschiktheid (via arts)

“ Zal de arts dan sowieso een nieuwe test doen”

• Neen, het is niet nodig om een positieve sneltest te bevestigen met een PCR test. 

• Artsen zien het resultaat van een RAT test via hun software zoals ze het resultaat zien van PCR 

testen in een testcentra of bij een andere arts.

• Er is een veld in de eform waar de data van de arts kan ingevuld worden. Dit veld werkt echter enkel 

via de collectivity tool waartoe apothekers geen toegang krijgen vanuit de overheid.



• Isolatieperiode België = 10 dagen

• Automatisch verschijnen van een herstelcertificaat (na + PCR) Europa = na 11 dagen (dag 12) (dag 

test = dag 0)

• Eventuele andere certificaten nog bruikbaar?

o Strafbaar om je niet aan de isolatieregels te houden en eventuele bestaande certificaten te 

gebruiken.

o Opschortingsysteem in België bij scannen voor ‘CST’ (niet voor scannen voor ‘reizen’ of andere 

landen – bv. na + test  CST België rood, maar vaccinatiecertificaat kleurt wel groen op de 

luchthaven in België en ook in andere landen zoals Frankrijk) 

➢ Vaccinatiecertificaten gedurende 11 dagen (dag test = dag 0)

➢ Nadien automatisch terug geactiveerd. (dag 12)

➢ Visueel geen wijzigingen van certificaat op MijnGezondheid/CovidSafe.

➢ Inscannen met Covidscan CST België: rood scherm 

➢ Geen opschorting van test en herstelcertificaten (wettelijk niet geregeld)

➢ Er worden tijdens wachtperiode geen nieuwe certificaten aangemaakt op basis van sneltesten. 

(wel op basis van PCR testen! Deze kunnen positief resultaat teniet doen)
38

Aandachtspunten
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Herstelcertificaat 
• Geen herstelcertificaat na positieve sneltest = Europese wetgeving

o Elk EU land aanvaart PCR testen

o Niet elk EU land aanvaart RAT testen 

o Algemene Europese regel: Enkel na positieve PCR = automatisch herstelcertificaat op dag 12

o Indien de patiënt absoluut een herstelcertificaat wenst na de verplichte isolatieperiode dient de 

patiënt een bijkomende PCR test te laten uitvoeren.

Waarom is een sneltest dan nog nuttig? Dan moet toch iedereen PCR doen?

50 x PCR test

= 50 x hogere kost

= 50 x langer wachten 

op het testresultaat

= 50 x volledig gezin 

in quarantaine tot het 

testresultaat
…

Gevaccineerden

= niet nuttig

Conclusie: 1 à 2 personen 

moeten bijkomende PCR 

test doen als ze 

herstelcertificaat wensen. 

(nadeel van deze enkele 

testen weegt niet op tegen 

het voordeel)
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“Is een herstelcertificaat ook nuttig voor niet-gevaccineerden? 

Hoe zit het als je een positieve RAT had < 180 dagen en nu hoogrisico gehad hebt?

Wat zijn dan de test en quarantaine regels?

• Na besmetting < 180 dagen sowieso geen PCR nodig bij HRC/terugkerende reis/... 

• Behalve bij symptomen dan PCR test. Indien die positief is ook sequencing.

• Positieve sneltest – geen PCR test gedaan = geen herstelcertificaat maar een certificaat nodig voor 

reis/event = nieuwe betalende sneltest

• Bij een nieuwe pos. test < 90 dagen na positieve PCR test= initiële infectie

• Bij een nieuwe pos. Test > 90 dagen na positieve PCR test = nieuwe infectie, initieel herstelcertificaat

ingetrokken. Nieuw herstelcertificaat uitgegeven na wachtperiode van 11 dagen.

Hoe zit dit bij kinderen? 

• CST vanaf 12 jaar/ voor reizen afh. Land

Werkt het vaccin minder beschermend dan het doormaken van de ziekte?
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“Patiënt is positief, ik heb per ongeluk ‘niet gedetecteerd’ ingevuld in de eform en de eform 

verzonden”.

Verstuur een tweede eform met de juiste gegevens. De patiënt zal automatisch op basis van de eerste eform 

een certificaat ontvangen. 

“Patiënt is negatief, ik heb per ongeluk ‘gedetecteerd’ ingevuld in de eform en ondanks de pop-up de 

eform verzonden”.

Dit is een groter probleem. Een positieve eform kan in principe enkel ongedaan gemaakt worden door een 

negatieve PCR test. Mail naar sneltestapotheek@farmaflux.be voor verdere begeleiding.

“Ik heb een patiënt getest met een sneltest. De test was positief. Nadien heeft de patiënt een PCR test 

laten doen en bleek dat deze toch negatief is. Hoe kan dit?”.

• Er kan sprake zijn van contaminatie met een andere patiënt.

• Zorg dat je steeds alles goed ontsmet.

• Let er ook op dat je je testen correct bewaart bij kamertemperatuur en de test ook uitvoert bij

kamertemperatuur. Te lage temperaturen kunnen zorgen voor vals positieve resultaten!

“Wat moet ik dan doen? Ik test mensen door het raam/in een tentje/…?”.

• Het is geen probleem om het staal af te nemen bij een lagere temperatuur maar verwerk het staal bij

kamertemperatuur.

mailto:sneltestapotheek@farmaflux.be


WELKE TESTEN?
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Welke testen

- Snelle antigeentesten

- Op de lijst van het FAGG

https://www.famhp.be/sites/default/files/content/POST/MEDDEV/09%20Covid%2019/Belgian%20v

alidation.xlsx

- Staalname: nasofaryngeaal of gecombineerde neus-, keelstaalname indien nasofaryngeale 

staalname niet mogelijk is bv. Bij jonge kinderen, personen met neustussenschotproblemen.

“Er staan ook speekseltesten op de lijst van het FAGG mogen we deze dan ook gebruiken?”

https://www.famhp.be/sites/default/files/content/POST/MEDDEV/09%20Covid%2019/Belgian%20validation.xlsx
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https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/overzichtstabel



UITZONDERINGEN



Niet verzekerden

Symptomatische burgers (met of zonder CTPC) of burgers die terugkomen van een reis (én dus wel 

belgische inwoner zijn) en een CTPC code ontvangen hebben maar niet verzekerd zijn in België 

hebben recht op een terugbetaalde test  ( ! zie eerder problematiek TP0114 code ook voor niet 

belgische inwoners)

Wat kan je doen?

➢ Doorsturen naar arts/testcentra/…

➢ Testen in de apotheek 

o Registratie eform identiek (indien geen INSZ: gebruik INSZ 00000000097)

o Registratie van de verkoop in uw software met dezelfde CNK 5521-513

- MyCareNet geeft aan niet verzekerd/volledige prijs

- Verkoop zal niet automatisch naar tarificatie gaan

- Verkoop linken aan 1 factuur (APB) (versturen naar payables@apb.be)

▪ voor periode 01/09-31/10 (17 apotheken – individueel gecontacteerd)

▪ voor periode 01/11-30/06 (lijnen survey onbekend = mail sneltestapotheek@farmaflux.be)

https://www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/Info-Corona/Covid-testing/Pages/Registratie-niet-verzekerden.aspx

mailto:payables@apb.be


ZELFTESTEN



Aantal zelftesten verkocht per week

“Mogen zelftesten nu ook verkocht worden in de supermarkt?”

Ja, sinds 1/07 mogen zelftesten verkocht worden buiten de apotheek.

“Mogen we nu ook speekselzelftesten verkopen?”

Er staat op de lijst van het FAGG officieel 1 goedgekeurde speeksel zelftest. 

In theorie mag je deze dus ook verkopen. 

Standpunt federale taskforce testing/Sciensano: Gebruik speekselstalen enkel in combinatie met PCR analyse.
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Aantal zelftesten verkocht per week in de de apotheek op naam 
06/04/2021 tot en met 24/11/2021 (totaal: 2.343.841)

(w47: 22/11 tot 29/11 *tot en met 24 november) 



https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/zelftesten

“HRC – niet gevaccineerd

1e test na meer dan 3 dagen 

= geen PCR meer maar enkel 

nog 2e test op dag 7 

(eventueel dan wel voor 

jezelf zelftest doen)”

Niet nuttig < 90 dagen na infectie / bij volledig gevaccineerden
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“Mogen wij iemand met een positieve zelftest testen?”

• Ja, indien deze symptomen heeft (max 5 dagen) en dus foutief een zelftest had gedaan.

o Negatief = geen isolatie meer tenzij indicaties vals negatief sneltest.

o Positief = isolatie – geen bevestiging nodig van PCR.

• Neen, als deze asymptomatisch = PCR.  (Of betalend sneltest – maar nog steeds isolatie tot PCR)

“Nuvaxovid ?” 

• Pipeline maar nog niet goedgekeurd 



Beslisboom

Symptomen

(Zelfevaluatietool)

PCR 

Arts

Testcentrum

Max. 

5 dagen
> 5 

dagen

Sneltest apotheek 

(voorkeur)

PCR/sneltest 

Arts/testcentrum

HRC

PCR 

Testcentrum

LRC

Geen test

Zelftest

Sneltest apotheek

Reizigers

Sneltest apotheek 

Sneltest/PCR

testcentrum

Vertrekkende reizigers

Terugkerende reizigers

(belgen)

Terugkerende reizigers

(niet-belgen)

Sneltest apotheek 

Sneltest/PCR

testcentrum

Sneltest apotheek

PCR/sneltest 

testcentrum

Gevaccineerd: 

1 test dag 1 

(in praktijk dag 3 à 5)

Q tot negatieve test

Niet-gevacineerd : 

2 testen dag 1 + dag 7

Q tot tweede negatieve test

Dag 1 + dag 7 

Q tot 1e negatieve test

Niet gevaccineerden

Q tot 2e negatieve test

Q tot

negatieve test



Bedankt!


