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Symptomen?
De belangrijkste symptomen zijn: hoest,
kortademigheid, koorts,
spierpijn, vermoeidheid,
verlies van geur- en
smaakzin, verstopte
neus en keelpijn.

Vul de zelf evaluatie
testing tool (SAT) in via
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/
sat of
scan de QR-code in.

Indien aanwijzing van besmetting met
Covid-19 kan je na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een gratis
coronatest te laten afnemen.
Opgelet! Je moet een (elektronische) afdruk
van de vragenlijst voorleggen bij het laten
afnemen van een PCR-test of sneltest!

Laat je gratis testen bij een
testcentrum, labo, ziekenhuis of apotheek. Maak een
afspraak via testcovid.doclr.
be of rechtstreeks bij de
instanties.

Indien geen aanwijzing van besmetting: je
hoeft voorlopig niets te doen. Je kan eventueel
een zelftest doen, die je kan aankopen bij de
apotheek.
Hou je symptomen in de gaten en blijf de
coronamaatregelen naleven!


Bel je huisarts (bij hoger
risico) of bel 1733 voor
een huisarts van wacht
(bij dringende klachten).

Wanneer laat
je je best
testen op
Covid-19?

Hoogrisicocontact
met iemand die
positief testte.
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Je hebt een testcode
ontvangen via SMS of
telefoon vanuit de
centrale contacttracing.
NEE
Je hebt (nog) geen testcode ontvangen: wacht
tot je een testcode
krijgt OF doe volgende
stappen.

Terugkeer uit buitenland of niet-gevaccineerd en toegang
horeca/event nodig.
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Neem zelf contact op
met het contactcentrum
op 02 214 19 19. Je ontvangt op basis van een
telefonisch contactonderzoek een testcode.

Symptomen?
JA

Laat je gratis testen bij een
testcentrum, labo of
ziekenhuis. Je kan niet bij de
apotheek terecht als je geen
symptomen hebt. Maak een
afspraak via testcovid.doclr.
be of rechtstreeks bij de
instanties.

Ga terug naar
‘Symptomen?’ 1

Code is niet meer gratis
sinds 1/10. Betalende
code kan aangevraagd
worden via mijngezondheid.belgie.be en
is 30 dagen geldig.

Laat je tegen betaling testen
bij een testcentrum, labo, ziekenhuis of apotheek. Maak
een afspraak via testcovid.
doclr.be of rechtstreeks bij
de instanties.
De testen die vermeld worden in dit schema zijn altijd
PCR-testen of sneltesten (vooral bij terugkeer uit het buitenland).
Dit gaat niet om zelftesten, die je gewoon kan kopen in de apotheek.

