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Teststrategie

• Eerste lijn: gericht testen
• PCR wissers 
• Eventueel snelle antigeentest (niet als zelftest)
• Voorbeelden: symptomatische patiënten, HRC, clusters, reizigers

• Tweede lijn: repetitief screenen; eventueel ad-hoc testen
• PCR wissers of zelf afgenomen speeksel 
• Snelle antigeentest (al of niet zelftest)
• Voorbeelden: bedrijven, scholen

• Derde lijn: ad-hoc testen; eventueel repetitief screenen 
• Snelle antigeentest als zelftest 
• Voorbeelden: thuistesten



Wat is het verschil tussen een snelle 
antigeentest en een zelftest: DE WISSER!

Diepe neuswisser (8 – 9 cm)

Keel- of ondiepe neuswisser (2 – 4 cm)

X



Pilarowski et al, 2021

Zijn deze personen
besmettelijk? Niemand 
weet het met zekerheid!

Wellicht super-
verspreider



Gevoeligheid en specificiteit van zelftesten 

Stohr et al, 2021



Vergelijking verschillende testen 
van meest (PCR-test) tot minst (zelftest) betrouwbaar

PCR test Speekseltest Snelle antigeentest Zelftest

Hoe Alle wissers Speeksel in buisje Alle wissers Alle wissers behalve 
diepe neuswisser

Door wie Zorgverlener of 
geassimileerde persoon 

Zelf Zorgverlener of 
geassimileerde
persoon

Zelf

Duurtijd Afhankelijk van het labo 
(duurt 4 – 6 uur)

Afhankelijk van het 
labo (duurt 4 – 6 uur)

15 min 
voorbereiding en 
15 min aflezen

15 min voorbereiding 
en 
15 min aflezen

Betrouwbaarheid Meest betrouwbaar
(meest gevoelig en 
specifiek)

Gevoeliger dan snelle
antigeentest

Detecteert matige 
tot hoge virale 
lading

Detecteert matige tot 
hoge virale lading



Voor- en nadelen zelftesten
• Voordelen:

• Detecteert superverspreiders (80% betrouwbaar indien correct uitgevoerd: 4/5 personen)

• Onmiddellijk resultaat (15 min voorbereiding + 15 min voor aflezing)

• Goedkoop

• Nadelen:
• Minder gevoelig: 2X/week (om de 3 dagen)

• Onaangenaam gevoel

• Niet bij kinderen (kan wel door ouders uitgevoerd worden) 

• Geen sequencing (varianten)

• Aflezen soms moeilijk (zwak streepje: positief of negatief?): belang communicatie!!

• Betrouwbaarheid hangt af van de temperatuur tijdens bewaring en uitvoering:  
• te koud (tijdens de winter in testcentra) geeft aspecifieke bandjes; 

• te warm (tijdens hittegolf) daalt gevoeligheid



Welke boodschappen geeft u over de bewaring 
van zelftesten?
• De betrouwbaarheid van zelftesten hangt af van de bewaartemperatuur. 

• Specificiteit van SOMMIGE antigeentesten daalt bij lage temperaturen
• Gevoeligheid van MEESTE snelle antigeentesten daalt bij hoge temperaturen.

(Haage et al, 2021)

• NIET bewaren in de koelkast of diepvriezer (of <5°C).

• Vermijd bewaring bij hogere temperatuur (>30°C): 
• niet blootstellen aan zonlicht
• best bewaren op een donkere plaats (bv. schuif, kast)

• Doe de test op kamertemperatuur.



Welke boodschappen geeft u over het gebruik 
van zelftesten (buiten de werkomgeving)? 

• Doe geen zelftest wanneer:
• U klachten heeft die kunnen wijzen op corona.
• U afgelopen 3 maanden COVID-19 had, bevestigd door een positieve PCR test.
• U afgelopen 3 dagen een risicogedrag had (contact met een besmet persoon).

• Doe enkel een zelftest bij asymptomatische personen:
• Als gebaar van hoffelijkheid (knuffelcontact).
• Om jezelf en anderen te beschermen.

• Geen “toegangsticket” voor bepaalde activiteit.



Algoritme van zelftesten



FAQ’s



1. Welke testen zal ik mogen verkopen?

• Lijst FAGG

Goed gekeurde snelle antigeen zelftesten

(≠ lijst goedgekeurde snelle antigeentesten)

https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_en_hun_hulpstukken_3/algemeenheden_16?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=apbflash30032021nl&utm_content=fagglijst


2. Waar moet ik de testen aankopen?

Krijg ik de testen van de overheid? 

• Bij de fabrikant / distributeur (opgelet prijssetting)

• Bij de groothandel (goedgekeurde test + opgelet prijssetting)

• BTW aankoop 0%



3. Wanneer worden de testen geleverd?

• Via fabrikant/distributeur: variabel ?

• Via groothandel: ± 9/04 ?



4. Wat met de prijzen? (bij terugbetaling !)

• Vergoedingsbasis terugbetaalde test : 8 €

• 7 € terugbetaling, gebaseerd op:
• een bedrag van maximaal 4.5 € per test, ter compensatie van de aankoopprijs van de zelftest

• een bedrag van maximaal 0.5 € per test, bij wijze van compensatie voor de marge voor de 

groothandelaars-verdelers en distributeurs

• een bedrag van maximaal 2 € per test, bij wijze van afleveringshonorarium voor de apotheker

• 1 € remgeld voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming (vroeger: "WIGW")

• 0 % BTW



4. Wat met de prijzen? (niet-terugbetaald)

• De prijzen zijn vrij

• 0 % BTW

• De apotheker, een verantwoordelijke zorgverstrekker



CNK NL FR

4349338 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 1 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 1

4349346 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 5 BIOSYNEX COVID 19 A/GENES BSS SELF-TEST 5

4349445 SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN NASAL TEST 1 ROCHE SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST NASAL 1 ROCHE

4348975 SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN NASAL TEST 25 ROCHE SARS-COV-2 RAPID ANTIGEN TEST NASAL 25 ROCHE

5. Hoe moet ik de test ingeven in verkoop?

- CNKs worden vandaag via update aan softwarehuizen bezorgd. 

- Na verwerking door je softwarehuis zullen ze beschikbaar zijn in de software.

- Terugbetaling voorzien ≥ 8/04.

- Individueel verpakte testen

• Terugbetaling vs geen terugbetaling

- Dozen met meerdere stuks (bv. 5 Biosynex/25 Roche)

• Deze CNK’s komen niet in aanmerking voor terugbetaling. 

• Prijs manueel aan te passen in verkoop.

• Het is ook mogelijk om een doos van 5 of 25 stuks te openen en te herverpakken in individuele tests. 

Deze moeten dan verkocht worden met de CNK van een individuele test om in aanmerking te komen

voor terugbetaling.



6. Zullen de testen binnenkort in de supermarkt liggen?

• Na 4 weken is er een officiële evalatie

• Meerwaarde apotheken bewijzen en aantonen

• Terugbetaling ? 



7. Wat met bedrijven die grote hoeveelheden testen voor hun werknemers

willen aankopen?

• Bedrijven konden via hun bedrijfsarts gratis snelle antigeentesten 

(≠zelftesten) verkrijgen via de overheid.

• Het is niet de bedoeling dat burgers bv. 50 testen komen ophalen

(terugbetaling is begrensd tot 2 / week enkel voor een verzekerde met 

voorkeursregeling - « WIGW/VIPO »)

• Doelstelling: 2 testen per burger / per week (beperk het tot maximum een

omverpakking per gezin)

• Registratie op naam in GFD! (eConsent en controle GFD) 

(verplicht voor « WIGW/VIPO »)



8. Mag het testmateriaal van een positieve test gewoon in de vuilbak nadien?

Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval besmet te geraken. 

Volgende voorzorgen kunnen genomen worden:

• Indien zakken = zakken volledig afsluiten + goede handgreep voorzien

• Container = steek zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container 

te deponeren.

• Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is huisvuil. 

• Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te 

verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.



Demo aflevering in de 
apotheek en gebruik van een

zelftest



https://www.youtube.com/watch?v=tsvBO_xYczA

https://www.youtube.com/watch?v=tsvBO_xYczA


https://www.youtube.com/watch?v=TsRERMYWiAE

Bron: https://diagnostics.roche.com/be/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html

https://www.youtube.com/watch?v=TsRERMYWiAE


Farmaceutische zorg:

- Handen wassen voor start van de test.

- De swab uit de verpakking halen zonder deze aan te raken

bovenaan.

- Het hoofd lichtjes naar achteren kantelen vergemakkelijkt de 

staalname.

- Niet te diep gaan. +/- 2 cm tot je weerstand voelt.

- Belangrijk om dezelfde swab in beide neusgaten te gebruiken.

- Belangrijk om de swab goed rond te draaien in neus

(min. 4 x) om voldoende weefsel te verzamelen.

- Minimaal 15 seconden.

Bron: https://diagnostics.roche.com/be/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html



Farmaceutische zorg:

- Voorzichtig het buisje openen zodat er geen vloeistof verloren

gaat.

- Plaats de swab in het buisje.

- Knijp het buisje goed samen met de swab erin om zoveel

mogelijk weefsel van de swab in het buisje te krijgen.

- Draai de swab langs beide zijden goed rond in het buisje

(min. 10 keer)

- Knijp bij het verwijderen van de swab om het verlies aan

vloeistof te beperken.

- Sluit het buisje af met de meegeleverde dop.

Bron: https://diagnostics.roche.com/be/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html



Farmaceutische zorg:

- Breng exact 4 druppels aan

in het voorziene veld (voor 

deze test van Roche)

- Lees het resultaat af na de 

aangegeven tijd (15-30 

minuten)

Bron: https://diagnostics.roche.com/be/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html



Farmaceutische zorg:

- Ongeldige test

▪ Geen controle lijn (C)

▪ Ook een lichte lijn is geldig

- Negatief resultaat

▪ Controle lijn (C)

▪ Geen testlijn (T)

- Positieve test

▪ Testlijn (T) + controlelijn (C)

▪ Ook een lichte lijn is geldig

▪ Isolatie

▪ Arts contacteren

• Bevestiging

• Contact tracing

• Opvolging

gezondheidstoestand

• Eventuele attesten voor het 

werk.
Bron: https://diagnostics.roche.com/be/en/products/params/sars-cov-2-rapid-antigen-nasal-test.html



▪ Hygiëne maatregelen blijven noodzakelijk.

▪ Een test kan vals negatief zijn. Hier dient

steeds rekening mee gehouden te worden. 

▪ Wanneer een patiënt symptomen vertoont die 

mogelijks kunnen wijzen op covid dient de 

patiënt steeds naar een arts of testcentra te 

gaan.

▪ Een negatieve test is geen toegangsticket tot

bv. Restaurantbezoek.

▪ Een negatieve test geeft enkel aan dat je op dat

moment van de test niet besmettelijk bent.



Slotwoord
Koen Straetmans

Acting President APB





Thank you!
Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

www.apb.be


